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Αθήνα, σήµερα στις 20 Μαρτίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.39’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 19-3-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου 2014)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ξεκινούµε µε τη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 688/17-32014 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου προς τους
Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κατασκευή της «Εθνικής Οδού Βυτίνας-Αρχαίας Ολυµπίας και της
παράκαµψης Λαγκαδίων».
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Λυκουρέντζο, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ακολουθεί αµέσως µετά η συνέχιση της
νοµοθετικής εργασίας µε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου και θα
παρακαλέσω να είµαστε αυστηροί στους χρόνους.
Τον λόγο έχει ο κ. Λυκουρέντζος για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ,
προκειµένου να απαντήσετε σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση, την
οποία θεωρώ σηµαντική για την ανάπτυξη της κεντρικής Πελοποννήσου, αλλά ιδιαίτερα της Αρκαδίας και της επαρχίας Γορτυνίας. Διότι η κατασκευή του έργου της Εθνικής Οδού Αρχαίας
Ολυµπίας-Βυτίνας µε την παράκαµψη Λαγκαδίων θα διασυνδέσει
τον τόπο µας µε άλλους τουριστικούς προορισµούς, θα ενισχύσει την προσέλκυση του τουριστικού ρεύµατος στην Αρκαδία και
θα επιτρέψει στους Αρκάδες να επισκέπτονται κάτω από καλύτερες συνθήκες τον τόπο τους, εκεί όπου γεννήθηκαν, εκεί όπου
µεγάλωσαν. Δυστυχώς, λόγω της εσωτερικής µετανάστευσης,
όπως γνωρίζετε, οι Αρκάδες κατοικούµε περισσότερο στο λεκανοπέδιο της Αττικής και λιγότερο στην Αρκαδία.
Θέλω, επίσης, να σας υπενθυµίσω τους σηµαντικούς αγώνες
τους οποίους έχουν κάνει όλοι οι παράγοντες του τόπου µας, για
να διεκδικήσουµε και να επιτύχουµε την κατασκευή του έργου
και να επισηµάνω τη µαχητικότητα της εφηµερίδος «ΓΟΡΤΥΝΙΑ»,
η οποία εκπροσωπεί τους κατοίκους της περιοχής, της επαρχίας
Γορτυνίας, αλλά και όλους όσοι συστρατεύονται σ’ αυτήν την

προσπάθεια.
Σας ερωτώ, λοιπόν, τα εξής: Υπάρχει τελική µελέτη; Υπήρχαν
άλλες µελέτες κατά το παρελθόν; Έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση
την κατασκευή του έργου και µε ποια µελέτη; Τι συµβαίνει µε τις
περιβαλλοντικές µελέτες; Αυτές έχουν ολοκληρωθεί;
Τέλος, κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε ποιο είναι το ύψος της δαπάνης κατασκευής του έργου; Έχουν εξασφαλιστεί αυτοί οι
πόροι; Από ποιον προϋπολογισµό; Από εθνικούς πόρους, συγχρηµατοδοτούµενο από ευρωπαϊκούς πόρους ή θα ενταχθεί σε
κάποιον άλλο προϋπολογισµό, όπως αυτόν των ευρωπαϊκών δικτύων;
Επειδή, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό το τόσο σηµαντικό θέµα αναπτύσσεται µία φιλολογία από διάφορες πλευρές και πότε ακούµε
ότι φθάσαµε στο τέλος και πότε ότι είµαστε στην αρχή, υπέβαλα
αυτήν την επίκαιρη ερώτηση και παρακαλώ για την απάντησή
σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Υπουργείο Υποδοµών επιχειρεί µία πολύ µεγάλη προσπάθεια, προκειµένου να οργανώσει –σε άλλες περιπτώσεις να ολοκληρώσει και σε άλλες να ξεκινήσει- τις πολύ σηµαντικές
υποδοµές της χώρας, οι οποίες είναι αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξή της, ιδιαίτερα τώρα που, µετά την κρίση, µπορεί
η χώρα στη νέα διεθνή πραγµατικότητα, όπως διαµορφώνεται,
να παίξει έναν ρόλο.
Όµως, αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί κάποιους, κύριε Πρόεδρε, οι
οποίοι προφανώς έχουν µάθει την άσκηση της πολιτικής και της
δηµοσιογραφίας µε έναν διαφορετικό τρόπο, ο οποίος δεν αρµόζει στην έντιµη διαχείριση των πόρων του ελληνικού λαού. Γι’
αυτό και ενοχλούνται. Ενοχλεί η δουλειά που φέρνει αποτέλεσµα. Ενοχλούν οι συµβάσεις που υπογράφηκαν, τα έργα που
προχωρούν, η προάσπιση των συµφερόντων του δηµοσίου.
Έτσι, λοιπόν, ορισµένες φυλλάδες της διαπλοκής και τα συστήµατα της µιζέριας βγάζουν βρόµικα πρωτοσέλιδα. Να τους
καµαρώνουν και να τους χαίρονται αυτοί που τους πληρώνουν!
Κύριε Πρόεδρε, έκανα αυτήν τη δήλωση, διότι συστηµατικά
είµαι στόχος ενός ακροδεξιού βρόµικου εντύπου, για το οποίο
πραγµατικά δεν ξέρω και προσπαθώ να δω τι συµφέροντα ακριβώς υπηρετεί. Θα µάθω όµως και θα ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό. Επαναλαµβάνω ότι
εξυπηρετεί άνοµα και βρόµικα συµφέροντα. Θα πω ξανά το εξής:
Να τους χαίρονται αυτοί που τους πληρώνουν!
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Κύριε συνάδελφε, η Εθνική Οδός 74 «Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία
Ολυµπία», τµήµα της οποίας αποτελεί και το «Λαγκάδια-Λευκοχώρι», έχει καταταχθεί στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο και στη συνέχεια στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Με συµβάσεις που έχουν
ανατεθεί από το Υπουργείο Υποδοµών, έχουν βελτιωθεί στον παραπάνω άξονα οδικά υποτµήµατα και αποµένουν οι µελέτες για
τα τµήµατα «Λούβρο-Τριποταµιά-Κόµβος Ηραίας» µήκους δεκαέξι χιλιοµέτρων, «Παράκαµψη Σταυροδροµίου» µήκους ενάµισι
χιλιοµέτρου, «Παράκαµψη Λαγκαδίων-Λευκοχωρίου» µήκους δώδεκα χιλιοµέτρων.
Ειδικότερα για το τµήµα γ’ στο πλαίσιο των µελετών βελτίωσης
για το υπό µελέτη τµήµα, παλαιότερα εκπονήθηκε αναγνωριστική
µελέτη οδοποιίας «Τµήµα Αγία Παρασκευή-Λευκοχώρι».
Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης προχώρησε,
αλλά κάποια στιγµή ανεστάλη και, τελικώς, ανατέθηκε νέα µελέτη το 2009, κύριε Λυκουρέντζο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ.
Έγινε, λοιπόν, µία νέα ανάθεση, µία νέα µελέτη το 2009. Η σχετική σύµβαση, µε συµβατική αµοιβή 2,3 ευρώ περίπου, υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2009. Η αντίστοιχη σύµβαση γεωτεχνικών
ερευνών µε συµβατική αµοιβή 605.270 ευρώ υπογράφηκε στις
27 Ιουλίου 2010 και αφορά στη µελέτη παράκαµψης των οικισµών Λαγκαδίων και Λευκοχωρίου, στο πλαίσιο της µελέτης βελτίωσης του οδικού άξονα «Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυµπία» µε
διατοµή έντεκα µέτρα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µ’ αυτήν τη σύµβαση, κύριε Λυκουρέντζο,
εξετάστηκαν µία σειρά από εναλλακτικές λύσεις, όπως η διέλευση µε σήραγγα κάτω από τον οικισµό στην εναλλακτική λύση
στη ζώνη «Αγία Παρασκευή-Γαλατά-Περδικονέρι-Κάστρο ΆκοβαΛευκοχώρι», βόρεια του οικισµού. Μιλάµε, δηλαδή, για µία ευρεία παράκαµψη των Λαγκαδίων.
Η χάραξη της νέας οδού στη λύση της ευρείας παράκαµψης
Λαγκαδίων αποµακρύνεται από τον παραδοσιακό οικισµό Λαγκαδίων, παρακάµπτοντας τις ορεινές εξάρσεις ανάντη του οικισµού.
Η αρχή της µελέτης της παράκαµψης Λαγκαδίων βρίσκεται
στην περιοχή της Αγία Παρασκευής και προβλέπονται µια σήραγγα, ένα τεχνικό εκσκαφής και επίχωσης, εννιά γέφυρες,
πέντε ισόπεδοι κόµβοι και έξι δευτερεύουσες οδοί. Το µήκος
είναι είκοσι χιλιόµετρα, αντί για δεκατρία χιλιόµετρα που προβλεπόταν στην αρχή.
Η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει πάρει, κατ’
αρχάς, µια θετική γνωµοδότηση. Αυτήν τη στιγµή βρισκόµαστε
στην αξιολόγηση. Έχουµε εγκρίνει το πρώτο στάδιο µελετών και
εκπονήθηκαν η προµελέτη οδοποιίας, η προµελέτη των κόµβων
και η οριστική γεωλογική µελέτη της ευρείας παράκαµψης Λαγκαδίων.
Όπως βλέπετε, δηλαδή, έχει γίνει µια σηµαντική δουλειά.
Έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες γεωτεχνικές έρευνες και η
αξιολόγησή τους στη θέση των µεγάλων έργων, εκεί όπου
έχουµε δηλαδή γέφυρες, σήραγγες και cut and cover. Επιπλέον,
έχουν υποβληθεί η κτηµατογράφηση και τα στοιχεία οριστικής
µελέτης οδοποιίας και υδραυλικών.
Βεβαίως, τώρα πρέπει να φτάσουµε στο κρίσιµο ζήτηµα, που
είναι ο προϋπολογισµός, για να εγκριθούν η προµελέτη των τεχνικών έργων, η αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών, οι γεωτεχνικές µελέτες και η µελέτη οδοποιίας.
Θα συνεχίσω, όµως, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Λυκουρέντζος
έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα κάνω ένα σχόλιο µε αφορµή την πρώτη σας
δήλωση. Ο πολιτικός κόσµος, εµείς πρέπει να είµαστε ενωµένοι
και µε αποφασιστική στάση απέναντι στα νοσηρά φαινόµενα της
διαπλοκής και της διαφθοράς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η καθηµερινή σπίλωση του πολιτικού κόσµου είναι εργολαβία
εκείνων οι οποίοι θέλουν να µετατρέψουν τη δηµόσια ζωή σε
υποχείριό τους. Σε αυτό πρέπει να αντισταθούµε ο καθένας µε
το παράδειγµά του, ασυµβίβαστοι, αµέτοχοι των νοσηρών φαινοµένων, αταλάντευτοι και ανυποχώρητοι στις ηθικές αξίες και
αρχές που υπηρετούµε.
Αυτό το οποίο παρουσιάσατε είναι πράγµατι µια εργώδης προσπάθεια η οποία γίνεται για να υλοποιηθεί το έργο της νέας εθνικής οδού. Όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν
στην κατασκευή του έργου πραγµατικά το ιστορικό χωριό των
Λαγκαδίων. Μία παράκαµψη η οποία θα πάει τόσο µακριά από
τα Λαγκάδια θα αποστερήσει την περιοχή από επισκεψιµότητα
και από την προσέλκυση του τουριστικού ρεύµατος που θέλουµε
να επιτύχουµε σε αυτές τις περιοχές.
Δεν είµαι σε θέση εγώ προσωπικά να αξιολογήσω τεχνικά τη
µελέτη, είµαι πολιτικός επιστήµονας και όχι µηχανικός. Αλλά
χρειάζεται στην εργώδη αυτή προσπάθεια να ληφθούν υπ’ όψιν
και οι παράµετροι της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, της
διασύνδεσης των περιοχών, της δυνατότητος της ενίσχυσης επισκεψιµότητας των χωριών της Γορτυνίας.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, αφού θα συνεχίσετε και θα παρουσιάσετε τις θέσεις σας, να παρουσιάσετε κατά το δυνατόν και ένα
χρονοδιάγραµµα, διότι αυτή η υπόθεση απασχολεί τουλάχιστον
για δύο δεκαετίες και τη δική σας πολιτική ηγεσία και προγενέστερες πολιτικές ηγεσίες, τους εκπροσώπους του λαού της Αρκαδίας, τους πρώην Βουλευτές, τους νυν Βουλευτές.
Θεωρώ ότι και ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος την ίδια
ερώτηση θα σας υπέβαλλε. Και ο συνάδελφος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ο κ. Ζαχαριάς δεν θα είχε αντίρρηση να συζητήσουµε αυτό το θέµα, γιατί σε κάθε µας επίσκεψη στον τόπο
έχουµε να αντιµετωπίσουµε το ερώτηµα: Πότε επιτέλους θα γίνει
αυτό το έργο;
Και οι δηµοσιογράφοι της Αρκαδίας, όπως της «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»
στην οποία αναφέρθηκα, αλλά και των άλλων εντύπων, δεν έχουν
καµµία σχέση µε όσους στην αρχική σας δήλωση περιγράψατε.
Δεν θα µας αφήσουν ήσυχους. Δεν θα γλιτώναµε από την πένα
του Κώστα Καλύβα της «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» εσείς και εγώ σήµερα, αν
δεν συζητούσαµε την ερώτηση. Γιατί; Επειδή ενδιαφέρονται ειλικρινά για την ανάπτυξη του τόπου.
Πρέπει να παρουσιάσουµε ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραµµα για
την ενίσχυση του κύρους της πολιτικής ηγεσίας και της πολιτείας
γενικότερα, αλλά και για να µπορούµε να πούµε στους συµπατριώτες µας ότι αυτή είναι η προοπτική για την ανάπτυξης της
Αρκαδίας και της Γορτυνίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο να συνεχίσει την απάντησή
του.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε και κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω σε σχέση µε το πρώτο που είπατε, κύριε συνάδελφε, κύριε Λυκουρέντζο, ότι δύο έχουν κάνει λάθος διεύθυνση
σε ό,τι µε αφορά στην παρουσία µου στο Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. Οι πρώτοι ενδεχοµένως είναι κάποιοι
κακοµαθηµένοι της διαπλοκής, που µάθανε, κόντρα στην εφαρµογή των νόµων, παραβιάζοντας και τσαλαπατώντας τον υγιή ανταγωνισµό, να κάνουν «δουλίτσες» κάποτε. Αυτό, λοιπόν, δεν
συµβαίνει σήµερα και ούτε πρόκειται να συµβεί ποτέ, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από άλλα υποδείγµατα.
Αλλά υπάρχει και η άλλη κατηγορία, η κατηγορία των εκβιαστών, στους οποίους εγώ δεν υποχώρησα και ούτε πρόκειται να
υποχωρήσω και ούτε πρόκειται να δεχθώ εκβιασµούς από διάφορους, οι οποίοι κυκλοφορούν στα γραφεία πολιτικών και στα
γραφεία εφηµερίδων δίνοντας δήθεν καταγγελίες, δηλαδή προσπαθώντας να εκβιάσουν, για να πάρουν υπεργολαβίες και να
πάρουν µίζες. Αυτό συµβαίνει.
Αναρωτιέµαι πραγµατικά µετά από τέτοια δηµοσιεύµατα εάν
υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Και προκαλώ οποιονδήποτε -και δεν θα αφήσω καµµία πέτρα που να µη σηκώσω- εάν
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έχει την παραµικρή καταγγελία, την παραµικρή, όχι απόδειξη,
αλλά ένδειξη- να καταθέσει µηνυτήρια αναφορά στους εισαγγελείς, στη Βουλή, ερωτήσεις οπουδήποτε θέλουν, αλλά εδώ, όχι
µε βρόµικα έντυπα και βρόµικες επιθέσεις. Δεν θα υποχωρήσω,
λοιπόν, στους εκβιαστές και θα τους καταγγείλω σε λίγο και δηµόσια εάν χρειαστεί.
Πραγµατικά, έδειξα και προσπάθησα να επιδείξω αξιοπρέπεια
και ευγένεια απέναντι σε κάποιους, αλλά δεν θα το συνεχίσω
αυτό, αν συνεχίσουν οι βρόµικοι εκβιαστές να ασκούν τέτοιου είδους συµπεριφορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο. Δυστυχώς τώρα είναι και προεκλογική περίοδος και πολλές φορές τα θέµατα, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, ορισµένοι τα κάνουν τόσο απλά και τόσο
λαϊκίστικα. Εγώ σας ευχαριστώ που µου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Θέλω να σας πω ότι από εδώ και πέρα θα προχωρήσουµε
γρήγορα, επειδή έχουµε πια και το νοµικό πλαίσιο. Δηλαδή, πρέπει να κάνουµε µια συµπληρωµατική σύµβαση. Έχουµε το νοµικό
πλαίσιο, υπάρχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. Το
κόστος της προωθούµενης λύσης, της κατασκευής της ευρείας
παράκαµψης Λαγκαδίων -τώρα πια είναι είκοσι χιλιόµετρα αντί
για δεκατρία-, µε µεγάλη σήραγγα κάτω από τον οικισµό Λαγκαδίων, ανέρχεται σε 100 εκατοµµύρια έναντι 200 εκατοµµυρίων,
που ήταν η λύση της διέλευσης µε µεγάλη σήραγγα κάτω από
τον οικισµό Λαγκαδίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, ενδεικτικά αναφέρεται ότι µε τη λύση της ευρείας παράκαµψης που προωθείται, αν και αυξήθηκε το µήκος κατά επτά
χιλιόµετρα, το µήκος των σηράγγων αυξήθηκε κατά χίλια µέτρα
-άρα γρηγορότερη πρόσβαση-, ενώ το µήκος των γεφυρών µειώθηκε κατά δύο χιλιάδες τριακόσια µέτρα περίπου.
Συνεπώς αυτήν τη στιγµή θα παρακαλέσω πολύ είτε να µου
κάνετε µια ερώτηση είτε θα σας ενηµερώσω εγώ πολύ σύντοµα
για την εξεύρεση των πόρων για να εντάξουµε στη συνέχεια το
έργο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η δεύτερη µε αριθµό
690/17-3-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού
Κοζάνης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευγενίας
Ουζουνίδου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα που απασχολούν
τους ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 696/17-3-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη δέσµευση της Κυβέρνησης για τη µεταφορά των
σε διαθεσιµότητα εντασσόµενων εκπαιδευτικών σε άλλες δοµές
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου
Υγείας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
παρακαλώ, να υπογραµµίσω ότι συµφωνώ και µε τον κύριο
Υπουργό και µε τον κ. Λυκουρέντζο στις απόψεις που διατύπωσαν πιο πριν για τη συστηµατική προσπάθεια απαξίωσης του κοινοβουλίου και του πολιτικού κόσµου µέσω των ηλεκτρονικών και
των έντυπων Μέσων Ενηµέρωσης.
Οφείλουµε, όµως, και εµείς τέτοια περιστατικά εκβίασης, λασπολογίας και φηµών να τα φέρουµε κατευθείαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, επειδή σε λίγες ώρες εδώ θα έχουµε µία
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ψηφοφορία που αφορά την εφαρµογή του νόµου για τον έλεγχο
της περιουσιακής κατάστασης όλων όσοι διετέλεσαν Πρωθυπουργοί, Υπουργοί κ.λπ. από το 1974 µέχρι το 2012, πρέπει να
φροντίζουµε να µη δίνουµε αφορµή ώστε να δέχεται και το Κοινοβούλιο και ο πολιτικός κόσµος αυτές τις άθλιες επιθέσεις, οι
οποίες µέσω της γενίκευσης διευκολύνουν τη συγκάλυψη των
ευθυνών εκείνων που πράγµατι πρέπει να ελέγχονται.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω για άλλη µια φορά
τη λύπη µου για το συνεχιζόµενο φαινόµενο των υπουργών, µε
εξαίρεση µερικών που δεν έρχονται εδώ, ν’ απαντήσουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι µία πρόκληση, θα έλεγα, ωµής παραβίασης του Κανονισµού. Ασφαλώς, µπορεί να υπάρχουν λόγοι
προσωπικοί ή άλλοι. Χθες το βράδυ ειδοποιήθηκα ότι δεν θα µπορέσει να έρθει ο Υπουργός Παιδείας. Όµως, όπως διαβάσατε, η
επίκαιρη ερώτησή µου απευθύνεται και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Εκτός αυτού ο Κανονισµός, όπως ξέρετε,
επιτρέπει και εµµέσως επιβάλλει, σε όποιον Υπουργό κωλύεται
για οποιονδήποτε λόγο να προσέλθει, να εξουσιοδοτήσει άλλο
µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου να τον αντικαταστήσει σε
αυτό το έργο.
Μεθαύριο, λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος διαθεσιµότητας των εκπαιδευτικών εκείνων από τις δυόµισι χιλιάδες της Δευτεροβάθµιας Τεχνικής-Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, που εν µία νυκτί,
µε την κατάργηση του 50% των Τµηµάτων Υγείας και Εφαρµοσµένων Τεχνών των Επαγγελµατικών Σχολών και των Ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Λυκείων βρέθηκαν, ουσιαστικά, στον
δρόµο. Είναι στον δρόµο, γιατί από µεθαύριο τελειώνει η διαθεσιµότητά τους και θα απολυθούν.
Κατάθεσα την τελευταία στιγµή αυτήν την επίκαιρη ερώτηση
και απευθύνω έκκληση, γιατί έγινε ένα έγκληµα σε βάρος της
Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Αυτό η Κυβέρνηση οφείλει να το δει, γιατί είχε υποσχεθεί ότι θα τακτοποιηθούν
προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Υγείας για να καλυφθούν
θέσεις νοσηλευτικών και άλλων ειδικοτήτων που χρειάζεται το
Υπουργείο Υγείας, αλλά και σε άλλες δοµές του Υπουργείου Παιδείας. Είκοσι επτά χιλιάδες µαθητές αυτής της εκπαίδευσης βρέθηκαν στον δρόµο. Αυτά δεν είναι λάθη που τα πληρώνουν τώρα
κάποιοι -οι εργαζόµενοι, ο µαθητόκοσµος-, αλλά είναι πλήγµατα
κατά της παιδείας, που αποτελεί το µέλλον του λαού µας.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου,
αλλά παρακαλώ το Προεδρείο να µεταφέρει αυτήν τη διαµαρτυρία. Πρέπει να µην απαξιώνεται άλλο η Βουλή! Όταν έτσι απαξιώνει η Κυβέρνηση τη Βουλή, είναι εύκολο διάφορα ΜΜΕ να
«βαράνε» εκεί όπου νοµίζουν ότι υπάρχει διάθεση απαξίωσης.
Έχει καταντήσει αυτό που είναι αποτελεί τιµή για όποιον πιστεύει σε αξίες, δηλαδή η συµµετοχή στα κοινά, να θεωρείται
ηθικό µειονέκτηµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς, …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ξέρω ότι το θέµα που έθεσα
έχει απασχολήσει όλη τη Βουλή. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή
η κατάσταση! Να ρίχνουµε στον δρόµο χωρίς λόγο κάποιους, για
να προσλάβουµε ενδεχοµένως άλλους εκεί όπου υπάρχουν τα
κενά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Προφανώς καταγράφονται οι απόψεις και προφανώς υπάρχει
θέµα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ενηµερωθήκαµε, οι υπηρεσίες, δηλαδή, της Βουλής, για προσωπικό θέµα. Το σεβόµαστε.
Αλλά πάντα θα πρέπει να εξαντλούνται οι δυνατότητες να…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κι εγώ το σέβοµαι, κύριε Πρόεδρε, αλλά είπα ότι θα µπορούσε να έλθει ο συναρµόδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Άλλωστε, έχει γίνει
κανόνας αυτό, δυστυχώς.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει η τέταρτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου µε αριθµό 692/17-3-2014 της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σταυρούλας Ξουλίδου
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
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διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών. Ισχύουν τα ίδια. Η επίκαιρη
ερώτηση, δηλαδή, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο, οποίος πραγµατικά κάλυψε τη
θέση που ήθελα κι εγώ να καταθέσω εδώ.
Δεν είναι δυνατόν µία µέρα πριν από τις απολύσεις αυτών των
ανθρώπων και µετά από αλλεπάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο
που κάναµε και στον κ. Μητσοτάκη αλλά και στον κ. Αρβανιτόπουλο, να µην µας απαντάνε ούτε στις γραπτές ερωτήσεις. Κατέθεσα στις 14 Μαρτίου την επίκαιρη ερώτηση, η οποία
πραγµατικά παίχτηκε σαν µπαλάκι του πινγκ πονγκ µεταξύ
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Υπουργείου Παιδείας, µέχρι που αναγκάστηκα να κάνω επίσηµα ερώτηση στον
κ. Μητσοτάκη, για να πάρω γραπτή απάντηση ότι η τελική κατάληξη αυτών των ανθρώπων δεν είναι δική του αρµοδιότητα, αλλά
είναι του Υπουργείου Παιδείας.
Πραγµατικά, µετά από αυτό το απίστευτο κοµφούζιο που
έγινε, που ανά δύο µέρες έβγαζε ανακοινώσεις το Υπουργείο
Παιδείας, µάθαµε ότι προχθές στις 11.00’ το βράδυ υπογράψανε
άλλο ΦΕΚ! Και πάλι δεν διευκρινίζεται τι θα συµβεί µε αυτούς
τους ανθρώπους της ΔΕ κατηγορίας, οι οποίοι µένουν απ’ έξω,
και πότε θα προκηρυχθούν οι εκατόν είκοσι πέντε διοικητικές θέσεις, οι οποίες δεν προκηρύχθηκαν ακόµα.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και Υφυπουργοί, αν δεν µπορεί ο κύριος Υπουργός, που έχει κώλυµα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν οκτώ µήνες κωλύµατα και περίµεναν σήµερα
πραγµατικά µία θετική απάντηση από τον Υπουργό.
Δεν γίνεται να πάµε σε επόµενο στάδιο. Πρέπει οπωσδήποτε
µέχρι αύριο να βγει τελικό ΦΕΚ για το τι θα γίνουν οι υπόλοιποι
εκπαιδευτικοί που µένουν απ’ έξω. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι,
που έχουν δεύτερα πτυχία, θα έχουν δικαίωµα επιλογής για µία
από τις δύο θέσεις ή θα πάνε όπου τους βάλει το Υπουργείο;
Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι έχουν δηλώσει δύο
κατηγορίες, ανήκουν δηλαδή σε δύο διαφορετικές περιφέρειες.
Πού θα δηλώσουν αυτοί οι άνθρωποι; Πού θα πάνε; Θα µείνει
κενή η άλλη θέση;
Πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ τον
κύριο Υπουργό. Έχει όργανα –ξέρει πολύ καλά τι εννοώ-, έχει
καλούς «µάγειρες» στο Υπουργείο Παιδείας. Έχει κάποιον κ. Λάσκαρη. Ας τα «µαγειρέψει» κι ας βγάλει µία απόφαση σήµερα, να
τελειώνει το πανηγύρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την κ.
Ξουλίδου.
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 694/17-3-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τους Υπουργούς
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού της Πάτρας.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από είκοσι περίπου ηµέρες δηµοσιοποιήθηκε στα Μέσα Ενηµέρωσης της Αχαΐας –κι όχι µόνο- ότι η δεύτερη φάση του τρίτου τµήµατος του νέου λιµένος της Πάτρας,
στον οποίο αναφερόµαστε, δηλαδή το εµπορικό τµήµα, δεν θα
χρηµατοδοτηθεί από το ΣΕΣ, από το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο,
καθότι λέει –όπως έχει διαρρεύσει- δεν είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές του νέου προγράµµατος και όχι µόνο αυτό, αλλά ζητείται και η επιστροφή 10 εκατοµµυρίων ευρώ που είχαν
προκαταβληθεί ως χρηµατοδότηση, επειδή δεν τηρήθηκαν κάποιες συµβάσεις, συµφωνίες της προηγούµενης περιόδου.
Το 1996, κύριε Υπουργέ, αδειοδοτήθηκε η κατασκευή του νέου
λιµένος της Πάτρας. Χρηµατοδοτήθηκαν οι δύο πρώτες φάσεις
και παραδόθηκε ηµιτελές, αλλά σε πλήρη λειτουργία το 2009.
Έκτοτε η µεγάλη αναµονή της πόλης είναι η ολοκλήρωση της
κατασκευής του εµπορικού τµήµατος, δεδοµένου ότι η κατασκευή αυτή θα σηµατοδοτούσε δύο σηµαντικές εξελίξεις για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ολόκληρη την περιοχή. Η πρώτη εξέλιξη ήταν µεταφερθεί όλη η
λειτουργία του παλαιού λιµένος στο νέο λιµάνι, οπότε θα απελευθερωνόταν όλη η παραλιακή ζώνη. Δεύτερον, θα συνδεόταν
το λιµάνι της Πάτρας µε τη νέα σιδηροδροµική γραµµή.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει µεγάλη
ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Οι ερωτήσεις είναι σαφείς: Κατά πόσο προβλέπεται η χρηµατοδότηση της κατασκευής του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού
από το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο και ποια είναι τα χρονοδιαγράµµατα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως θα ήταν πιο χρήσιµο ο κύριος συνάδελφος να υπέβαλλε
αυτήν την ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας, προκειµένου να
έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα σε ό,τι αφορά τη λιµενική πολιτική
της χώρας, για την οποία είναι υπεύθυνη η Γενική Γραµµατεία
Λιµένων και, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο θα συντάξει τη στρατηγική ανάπτυξης του εθνικού λιµενικού συστήµατος. Αυτό µε πληροφορούν από το
Υπουργείο Ναυτιλίας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της εθνικής λιµενικής πολιτικής για τη
διακυβέρνηση και τη διοικητική οργάνωση των λιµένων διαµορφώθηκαν τα κεντρικά λιµενικά δίκτυα της χώρας. Για τη Δυτική
Ελλάδα διαµορφώθηκε το Δίκτυο Λιµένων Δυτικής Ελλάδας,
αποτελούµενο από τον ΟΛΠΑ της Πάτρας, την Ηγουµενίτσα και
την Κέρκυρα. Στο δίκτυο αυτό συµµετέχουν και διάφορα λιµενικά
ταµεία του συνόλου της Δυτικής Ελλάδας.
Επίσης, το 2013 επανακαθορίστηκαν οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, της γνωστής ΕΣΑΛ.
Στις αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνονται ο γενικός σχεδιασµός
των µελετών και των έργων για τη δηµιουργία, βελτίωση και αναβάθµιση της λιµενικής υποδοµής και ο καθορισµός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιµενικού δυναµικού της χώρας, σύµφωνα µε
τις κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.
Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών υπάρχει η µελέτη
κατασκευής του εµπορικού κρηπιδώµατος του λιµένα Πατρών
σε συνδυασµό µε υποδοµές για µεταφορές. Με βάση αυτά που
σας είπα προηγουµένως –που επαναλαµβάνω ότι δεν είναι δικές
µου γνώµες και δεν είναι δικά µου πορίσµατα, ως Υπουργείοφαίνεται ότι ο εµπορικός λιµένας δεν απαιτείται να είναι λιµένας
εµπορευµατοκιβωτίων, αλλά πολυχρηστικός λιµένας, δηλαδή για
πορθµειακές γραµµές και οριζόντια διακίνηση φορτίων.
Όλα αυτά τα θέµατα φυσικά θα πρέπει να διευκρινιστούν από
την ΕΣΑΛ και να επικαιροποιηθούν οι σχετικές τεχνικές µελέτες,
εφόσον από τη γενικότερη λιµενική πολιτική αλλά και από την
πολιτική του Δικτύου Λιµένων Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιωθεί η
ανάγκη κατασκευής του εµπορικού κρηπιδώµατος του λιµένα
Πατρών.
Κύριε Τσούκαλη, για να εξεταστεί σήµερα η βιωσιµότητα του
έργου του εµπορικού τµήµατος, του οποίου το κόστος ανέρχεται
στα 100 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς τον µηχανολογικό εξοπλισµό,
θα πρέπει να εκπονηθεί µελέτη βιωσιµότητας αυτού µε βάση τις
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δηµοσιονοµικές προβλέψεις από τη µια πλευρά και τη λειτουργία του λιµένα σε σχέση
µε τα άλλα λιµάνια, τον Αστακό και την Ηγουµενίτσα, καθώς και
την πρόοδο των έργων υποδοµής που σχετίζονται µε τη σιδηροδροµική γραµµή Κόρινθος-Πάτρα-Λιµάνι και τις συνδέσεις του
λιµένα Αστακού, κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι έχει σχέση µε τη χρηµατοδότηση του έργου, που δηµοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 2001 και αφορά την ολοκλήρωση του επιβατικού τµήµατος του λιµένα µε την κατασκευή της
πέµπτης νηοδόχου και των αναγκαίων κτηριακών εγκαταστάσεων, έχει υποβληθεί στις 24-12-2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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η αίτηση επιβεβαίωσης της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για το
έργο «Νέος Λιµένας Πατρών, Τµήµα Πρώτης Φάσης» προς συγχρηµατοδότηση από το περιφερειακό πρόγραµµα δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.
Επίσης, έχει κοινοποιηθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού, όπως προβλέπεται και είναι υποχρεωτικό, ο φάκελος κρατικών ενισχύσεων καθώς και όλες οι διευκρινιστικές απαντήσεις
επί σχετικών ερωτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης και αναµένεται
η απάντηση και έγκριση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Τσούκαλη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, απηύθυνα και σε σας την επίκαιρη ερώτηση,
γιατί είστε ο καθ’ ύλην αρµόδιος, ή µάλλον συναρµόδιος, σε
σχέση µε ένταξη έργων τέτοιου χαρακτήρα στην επόµενη χρηµατοδοτική περίοδο.
Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό το
οποίο εξήγαγα ως συµπέρασµα από όσα είπατε, ότι δηλαδή η
κατασκευή της δεύτερης φάσης του εµπορικού λιµένα της Πάτρας είναι υπό αίρεση αυτήν τη στιγµή.
Οι σχεδιασµοί που προϋπήρχαν σε σχέση µε την κατασκευή
του συγκεκριµένου τµήµατος ουσιαστικά αυτήν τη στιγµή επανεξετάζονται. Από την ΕΣΑΛ από τη γενικότερη λιµενική στρατηγική της Δυτικής Ελλάδας στο κατά πόσο θα είναι βιώσιµο το
συγκεκριµένο τµήµα, στο κατά πόσο θα εξυπηρετεί το γενικό
σχεδιασµό, θα εξαρτηθεί από τη χρηµατοδότηση ή όχι του δεύτερου τµήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι ξεκινάµε από την αρχή όσον
αφορά την προοπτική του συγκεκριµένου τµήµατος.
Θέλω, σας παρακαλώ, να µου επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό το
οποίο σάς ανέφερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο Υπουργός έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επαναλαµβάνω ότι δεν είµαι σε θέση ως αρµόδιος
Υπουργός Μεταφορών να καθορίσω και να αποφασίσω τη λιµενική πολιτική της χώρας. Ανήκει σε άλλο συνάδελφο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κατανοητό.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Από εκεί και πέρα αυτό που µπορώ να σας πω είναι
ότι η πορεία υλοποίησης της εργολαβίας του τρίτου τµήµατος
της πρώτης φάσης του νέου λιµανιού –έχουµε µια σύµβαση του
2012, έχουµε 51 εκατοµµύρια ευρώ- είναι στο σύνολό της επιλέξιµη. Έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες 19 εκατοµµυρίων περίπου στο 37% του έργου.
Για το άλλο σάς είπα ότι περιµένουµε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως µεγάλο έργο, που σηµαίνει ότι πάει στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και στη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισµού, προκειµένου να πάρουµε τις αναγκαίες εγκρίσεις.
Στη συνέχεια, θα σας παρακαλέσω πολύ να γίνει µια κουβέντα
συνολική µε το Υπουργείο Ναυτιλίας –και εµάς φυσικά-, για να
έχουµε µια συνολική εικόνα πού θα πάµε τα επόµενα βήµατά
µας. Αυτό είναι το κρίσιµο ζήτηµα που θέτετε ουσιαστικά µε την
επίκαιρη ερώτησή σας και δεν µπορώ να απαντήσω –επαναλαµβάνω- ούτε µπορώ να προκαθορίσω τις αποφάσεις για τις στρατηγικές επιλογές άλλων Υπουργείων.
Όσον αφορά στο φυσικό αντικείµενο του έργου, οι εργασίες
εκτελούνται κανονικά. Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές, οι εργασίες εξυγίανσης. Η υλοποίηση των στατικών εργασιών στους
δυο τερµατικούς σταθµούς είναι σε ποσοστό 75%, στον πύργο
ελέγχου 100% και στο κτήριο των καταστηµάτων 65%. Το έργο
αναµένεται να περαιωθεί εντός των ορίων της συµβατικής προθεσµίας, σε σαράντα τέσσερις µήνες από τότε που άρχισε, δηλαδή εντός του Ιανουαρίου του 2016.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Η έκτη µε αριθµό 697/17-3-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύ-
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κλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διασφάλιση του
δικαιώµατος στη συνδικαλιστική δράση των εργαζοµένων στην
πολυεθνική «COCA COLA», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 689/17-3-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και των µέτρων που θα ληφθούν για την προστασία του από την πρόταση του ΟΟΣΑ για
πρόσµειξή του µε άλλα φυτικά έλαια, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 691/17-3-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε υποστελέχωση του ΕΚΑΒ
Δράµας.
Στην ερώτηση του κυρίου Βουλευτή θα απαντήσει ο Υπουργός
κ. Γεωργιάδης.
Ο κ. Καραγιαννίδης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επέλεξα να καταθέσω ως επίκαιρη τη συγκεκριµένη ερώτηση, γιατί στις τρεις προηγούµενες γραπτές, στις
9-1, στις 16-1 και στις 6-2, δεν πήρα απάντηση.
Βέβαια σηµαντικότερος λόγος για τον οποίον έχω καταθέσει
αυτήν την ερώτηση είναι ότι όντως το ΕΚΑΒ στη Δράµα αντιµετωπίζει µεγάλο πρόβληµα υποστελέχωσης. Υπάρχουν είκοσι δύο
διασώστες. Το ΕΚΑΒ βγάζει µια πρωινή βάρδια, δυο οχήµατα
στην απογευµατινή βάρδια και ένα όχηµα στη βραδινή βάρδια.
Το ερώτηµα είναι αν φτάνουν αυτοί οι διασώστες για τις συγκεκριµένες βάρδιες. Η απάντηση είναι όχι. Μάλιστα µπορούµε
να καταλάβουµε για ποιον λόγο φτάνουν οι οφειλές ρεπό µέχρι
τον αριθµό των πενήντα. Οφείλονται πενήντα ρεπό σε συγκεκριµένο εργαζόµενο.
Επίσης, αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι ο Νοµός Δράµας έχει έναν
πολύ µεγάλο δασικό όγκο και εκτελούνται υλοτοµικές εργασίες,
αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι έχει λατοµεία και εκτελούνται λατοµικές
εργασίες, αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι στο Παρανέστι λειτουργεί
στρατόπεδο µεταναστών µε διακόσια πενήντα άτοµα τώρα, αλλά
µε µια προοπτική να φτάσει στα χίλια, αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι
έχει αρκετά δυσπρόσιτο και ορεινό οδικό δίκτυο, καταλαβαίνετε
ότι οι εργαζόµενοι στο ΕΚΑΒ Δράµας έχουν φτάσει στα όρια της
υπερεξάντλησης και υπάρχει κίνδυνος διαφόρων προβληµάτων
και ατυχηµάτων.
Με αυτήν, λοιπόν, τη λογική πώς προτίθεστε να λύσετε αυτό
το ζήτηµα; Εάν λάβουµε υπ’ όψιν και την τραγική κατάσταση που
υπάρχει στα κέντρα υγείας των περιφερειακών δήµων στον Νοµό
Δράµας -τα οποία επίσης είναι υποστελεχωµένα- και το ότι συγκεκριµένες ιδιωτικές κλινικές µην έχοντας ασθενοφόρα, είτε
έχοντας αλλά χρησιµοποιώντας τα για άλλους λόγους, καλούνε
το ΕΚΑΒ ή το νοσοκοµείο να καλύπτει τις δικές τους ανάγκες.
Θα πρέπει στο τέλος να σας πω και το εξής τραγικό: Επειδή
το βράδυ είναι ένα ασθενοφόρο, οι διασώστες καλούνται να κάνουν το Θεό όταν θα προκύψουν δύο ζητήµατα, δυο προβλήµατα, δύο επείγουσες ανάγκες και να διαλέξουν σε ποιο θα πάνε
και ποιο θα αφήσουν.
Επίσης, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι δεν συζητάµε το
ενδεχόµενο µαζικού ατυχήµατος -που είχαµε πριν από λίγα χρόνια στη Δράµα µε εκτροχιασµό τρένου- και τι θα γίνει τότε.
Βέβαια, το συγκεκριµένο πρόβληµα οι κυβερνήσεις των τεσσάρων τελευταίων χρόνων πρόλαβαν να το λύσουν ουσιαστικά
καταργώντας τα δροµολόγια του ΟΣΕ, αλλά θέλουµε µία απάντηση στο πώς θα λυθεί το ζήτηµα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κατ’ αρχάς, ζητώ συγγνώµη, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν
απαντήθηκαν οι τρεις γραπτές ερωτήσεις που είπατε. Πολύ
κακώς δεν απαντήθηκαν και αναλαµβάνουµε την ευθύνη γι’ αυτό.
Δεν υπήρχε πρόθεση. Πιθανόν µέσα στο γενικό φόρτο και στις
πολλές άλλες ερωτήσεις για κάποιον λόγο δεν απαντήθηκαν,
αλλά όχι εκ προθέσεως. Εν πάση περιπτώσει, είναι σφάλµα αυτό
και το ξεκαθαρίζω.
Το θέµα του ΕΚΑΒ στη Δράµα µάς έχει απασχολήσει πάρα
πολύ. Άλλωστε ο συνάδελφος µου Βουλευτής κ. Κυριαζίδης, που
είναι εδώ, έχει έρθει τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές στο γραφείο
µου, µόνο και µόνο για το θέµα του ΕΚΑΒ και µάλιστα λόγω της
δικής του αυτής παρεµβάσεως υπήρξε και µία εξέλιξη που θα
σας πω στην πορεία της απαντήσεως.
Όπως ξέρετε, το ελληνικό κράτος εδώ και τρία χρόνια δεν έχει
κάνει σχεδόν καθόλου προσλήψεις, είναι παγωµένες οι προσλήψεις και στον τοµέα της υγείας σε έναν πάρα πολύ µεγάλο
βαθµό. Άρα, προφανώς, αναγνωρίζουµε ότι και το ΕΚΑΒ έχει
προβλήµατα υποστελέχωσης, όπως έχει προβλήµατα υποστελέχωσης και το ΕΣΥ εν γένει σε διάφορα σηµεία και δεν θα ήµουν
από αυτούς που θα απέκρυπταν την πραγµατικότητα ή θα προσπαθούσαν να την ωραιοποιήσουν. Υπάρχουν προβλήµατα υποστελέχωσης και αυτά τα οποία αναφέρατε είναι αληθή.
Βέβαια, στην περίπτωση της Δράµας, θα ήθελα να δώσω τα
πραγµατικά στοιχεία.
Στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας υπηρετούν επτά µόνιµοι οδηγοί ασθενοφόρων, καθώς και δύο οδηγοί πληρωµάτων ασθενοφόρων µε δωδεκάµηνη σύµβαση, εννέα, δηλαδή, στο σύνολο.
Στο Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου υπάρχει ένας οδηγός, στο
Παρανέστι άλλος ένας, δύο οδηγοί στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης κι ένας υπηρετεί µε µετακίνηση από το Γενικό Νοσοκοµείο της Κοµοτηνής. Τα παραπάνω πληρώµατα, εκτός από τις
ανάγκες του νοσοκοµείου, εξυπηρετούν και τις ανάγκες του
ΕΚΑΒ, σε συνεννόηση µε το ΕΚΑΒ Καβάλας, για τη δηµιουργία
κοινού προγράµµατος υπηρετούντων οδηγών του νοσοκοµείου
µε τους οδηγούς του ΕΚΑΒ.
Όπως ξέρετε, το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε έναν
σχεδιασµό ενοποιήσεως στην πραγµατικότητα των υπηρεσιών
των οδηγών των ασθενοφόρων των νοσοκοµείων και των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ καθ’ άπασαν την επικράτεια. Με ποιον στόχο; Με
στόχο να µπορούµε, κάνοντας µία ενιαία διαχείριση αυτού του
ανθρωπίνου δυναµικού, που µέχρι τώρα ήταν σε δύο ξεχωριστές
δοµές και που δεν συνεννοούνταν µεταξύ τους, να καλύψουµε
εκ των ενόντων –µε τις υπάρχουσες, δηλαδή, δυνάµεις- τα κενά
τα οποία υπάρχουν και να παρέχουµε κατά το δυνατόν τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες.
Θα ήθελα να σας πω, όµως, πέραν αυτών ότι το Υπουργείο
Υγείας έχει προχωρήσει ήδη σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες
κι έχει σταλεί το σχετικό αίτηµα στα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθµισης και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Όπως ξέρετε, για
να γίνει µία πρόσληψη µονίµου ή επικουρικού προσωπικού, δεν
φτάνει η υπογραφή του αρµοδίου Υπουργού, αλλά χρειάζεται η
υπογραφή και άλλων Υπουργών: του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης, το οποίο έχει τη γενική εικόνα του προσωπικού
του ελληνικού κράτους και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Οικονοµικών, που έχουν το ταµείο, δηλαδή το πώς θα
εξευρεθούν οι πόροι για να πληρώνονται.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, λοιπόν, έχει σταλεί το αίτηµα για
πρόσληψη διακοσίων οδηγών ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ. Πρέπει
να σας πω ότι το αρχικό αίτηµα είχε γίνει πριν από έναν χρόνο
και κάτι, τροποποιήσαµε όµως το αίτηµα, κατόπιν παρεµβάσεως
του κ. Κυριαζίδη, διότι πράγµατι η Δράµα είχε αδικηθεί σε αυτές
τις διακόσιες προσλήψεις. Έχουµε βάλει, λοιπόν, τώρα µέσα στο
πρόγραµµα και τη Δράµα και πιστεύω ότι µέσα στο 2014 θα έχει
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Βουλευτής κ. Καραγιαννίδης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Καταλαβαίνω την παρουσία του
κ. Κυριαζίδη στην Αίθουσα. Το χτίσατε το προφίλ, εντάξει. Δεν
είναι όµως απάντηση αυτό το πράγµα, το «κατόπιν αιτήµατος».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δηλαδή, ας ξεπεράσουµε λίγο τις λογικές του «κατόπιν παρεµβάσεών µου» και «κατόπιν ενεργειών µου».
Δεύτερον, παρουσιάζετε µια εικόνα µισή. Να σας την πω, λοιπόν, ολόκληρη για τα κέντρα υγείας. Κέντρο Υγείας Παρανεστίου: Σας είπα ότι εκεί υπάρχουν διακόσιοι πενήντα µετανάστες,
µε προοπτική να φτάσουν τους χίλιους. Έκταση Παρανεστίου
χίλια τριάντα επτά τετραγωνικά χιλιόµετρα, µε τριάντα επτά
χωριά. Πώς ακριβώς καλύπτει το Κέντρο Υγείας Παρανεστίου
όλη αυτήν την έκταση µε έναν οδηγό, ο οποίος καλύπτει ουσιαστικά µια βάρδια; Και το βράδυ τι γίνεται γι’ αυτά τα τριάντα επτά
χωριά;
Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης: Με ασθενοφόρο εικοσαετίας,
έναν µόνιµο οδηγό και έναν οδηγό από µετακίνηση, του οποίου
κάθε τρίµηνο πρέπει να ανανεώνεται η απόσπαση.
Κέντρο Υγείας Κάτω Νευροκοπίου: Δύο ασθενοφόρα µε τρεις
οδηγούς. Φαντάζοµαι ότι δεν έχετε πάει στο Νευροκόπι. Το Νευροκόπι είναι πύλη εισόδου της Βουλγαρίας. Μπαίνει κόσµος από
εκεί. Και πώς καλύπτεται αυτό;
Από αυτή, λοιπόν, την ανάλυση καταλαβαίνουµε ότι πρέπει να
λυθεί ένα πρόβληµα που είναι ζωτικό για τον νοµό και για το νοσοκοµείο. Απ’ ό,τι µαθαίνω, βέβαια, θα είστε στην περιοχή –έτσι
µου λένε οι πληροφορίες µου– το Σαββατοκύριακο. Επισκεφτείτε
λίγο το Νοσοκοµείο Δράµας και το ΕΚΑΒ, να κάνετε µια κουβέντα µε αυτούς τους ανθρώπους, να δείτε τις ελλείψεις έχουν,
να σας πουν στο ΕΚΑΒ ότι δεν έχουν αναλώσιµα υλικά πολλές
φορές, να σας πουν ότι τα αυτοκίνητα, λόγω υποχρηµατοδότησης, πολλές φορές είναι παρκαρισµένα στο πάρκινγκ γιατί δεν
µπορούν να κυκλοφορήσουν, να σας πούνε επίσης ότι επιχειρείται να µετακινηθεί το τηλεφωνικό κέντρο στην Καβάλα και θα
έχουµε το εξής σουρεαλιστικό πράγµα: το Κέντρο Καβάλας να
δέχεται κλήσεις από τη Δράµα, ταυτόχρονα να συνεννοείται µε
τον ασύρµατο µε το ΕΚΑΒ Δράµας και να µην µπορεί να αξιολογήσει τα περιστατικά και να πηγαίνει µερικές φορές χωρίς λόγο
το ΕΚΑΒ σε περιστατικά, τα οποία οι άνθρωποι στη Δράµα γνωρίζουν και άρα µπορεί να τα διαχειριστούν πολύ καλύτερα.
Όσον αφορά την προκήρυξη που λέτε για τις διακόσιες θέσεις, πόσες θέσεις συµπεριλαµβάνει για τον Νοµό Δράµας; Σας
είπα ότι για είκοσι δύο διασώστες, αν βάλετε τις βάρδιες επί δύο,
ουσιαστικά θέλει διπλάσιο κόσµο, για να µπορέσει να λειτουργήσει και αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν κάποια στιγµή και ένα
ρεπό. Δεν γίνεται να έχει οφειλή πενήντα ρεπό δηµόσιος οργανισµός σε εργαζόµενο.
Με κάποιον τρόπο, λοιπόν, πείτε µας πόσος κόσµος θα προσληφθεί στον Νοµό Δράµας και να ξέρουµε και σε τι χρονικό διάστηµα θα συµβεί αυτό το πράγµα. Γιατί το ότι θα προκηρυχθούν
διακόσιες θέσεις και θα συµπεριληφθεί και η Δράµα εµένα δεν
µου λέει τίποτα. Να µου πείτε έναν συγκεκριµένο αριθµό ανθρώπων που θα είναι για τη Δράµα, να το καταλάβω και να κάνουµε
µετά και µια ακόµα συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουµε στην
επίλυση των προβληµάτων. Και από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει
η απάντηση στη δευτερολογία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τη δευτερολογία του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, κατ’ αρχάς δεν κατάλαβα προς τι η κριτική για την
παρουσία του κ. Κυριαζίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν είναι για την παρουσία. Κατανοώ την παρουσία του εδώ, είπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δηλαδή, σας ενοχλεί που ο κ. Κυριαζίδης ασχολείται µε τα προβλήµατα του Νοµού Δράµας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Όχι, καθόλου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δηλαδή θα έπρεπε να µην έχει έρθει ο κ. Κυριαζίδης στον Υπουργό
Υγείας και να εκπροσωπήσει τον νοµό; Εγώ περίµενα να πείτε
µπράβο στον κ. Κυριαζίδη. Και εσείς και ο κ. Κυριαζίδης και
όποιος άλλος µπορεί να πιέσει το κράτος για κάτι καλύτερο για
τους πολίτες της Δράµας. Θα περίµενα ότι θα το επικροτούσατε,
όχι ότι θα το ψέξετε. Γιατί φαντάζοµαι ότι τα προβλήµατα των
πολιτών δεν καθορίζονται βάσει χρώµατος κοµµατικού, αλλά
είναι κοινά. Προσπερνάω, όµως, αυτό το θέµα.
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Σας είπα ότι πράγµατι έχουµε βάλει µέσα στους διακόσιους
που θα προσληφθούν και τη Δράµα. Δέκα θα προσλάβουµε για
τη Δράµα. Εσείς µπορεί να θέλετε είκοσι. Εγώ µπορώ να πω ότι
το ιδανικό θα ήταν πενήντα. Στο πλαίσιο το δηµοσιονοµικό του
σηµερινού ελληνικού κράτους, αυτή η κατανοµή του Υπουργείου
Υγείας δείχνει ότι θεωρούµε πως πράγµατι ο Νοµός Δράµας,
λόγω της ιδιαιτερότητας της γεωγραφικής που έχει, πρέπει να
αποτελέσει ένα σηµείο στο οποίο θα δώσουµε µεγαλύτερο
βάρος.
Και θέλω να σας πω ότι έχω πάει στο Νευροκόπι. Δεν το γνωρίζετε µάλλον, αλλά εγώ είµαι Μακεδόνας, είµαι από τη Φλώρινα.
Λοιπόν, γυρίζω τη βόρειο Ελλάδα, µου αρέσει η βόρειος Ελλάδα,
την αγαπώ τη βόρειο Ελλάδα. Δεν θα είµαι αυτό το Σάββατο στη
Δράµα, θα είµαι στις 5 Απριλίου, για την ακρίβεια. Όµως δεν έχει
σηµασία. Είστε προσκεκληµένος να έρθετε, µαζί να πάµε στο νοσοκοµείο και να ακούσουµε από κοινού τα προβλήµατα.
Εγώ δεν υποκρίνοµαι ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα. Προφανώς και υπάρχουν προβλήµατα. Στην περίπτωση που διέλαθε την
προσοχή σας, πριν από τρία χρόνια η χώρα χρεοκόπησε.
Φαντάζεστε να χρεοκοπεί µια χώρα και την εποµένη να µην
υπάρχουν προβλήµατα; Πολλά προβλήµατα υπάρχουν.
Ευτυχώς επειδή κυβερνούµε εµείς, όµως, τα προβλήµατα είναι
και διαχειρίσιµα και διαρκώς λιγότερα. Ενώ αν µας είχε έρθει
ένας Μαδούρο, δεν θα είχαµε ούτε βενζίνη για τα ασθενοφόρα!
Άρα κάντε τον σταυρό σας που κυβερνάµε και τα κάνουµε όπως
τα κάνουµε και βγαίνει η χώρα από την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Ψυχάρης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή
εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η πέµπτη µε αριθµό 698/17-3-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απαγόρευση της καλλιέργειας και της παραγωγής γενετικά
τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ), δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 693/17-3-2014 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειου Καπερνάρου προς τους Υπουργούς
Υγείας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τα µη
υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΥΣΥΦΑ).
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης.
Κύριε Καπερνάρο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για να µην κάνουµε άσκοπες επαναλήψεις,
έχω την εντύπωση ότι έχετε διαβάσει και προφανώς είστε έτοιµος να απαντήσετε στα ερωτήµατά µου.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι να σας παρακαλέσω
ιδιαιτέρως να είστε σαφής και καταληπτός σε αυτά που θα µου
πείτε. Αν είναι δυνατόν, να µου απαντήσετε συγκεκριµένα, επειδή
θεωρώ ότι οι ερωτήσεις µου είναι συγκεκριµένες.
Επί τροχάδην, η τρίµηνη αναστολή που έχετε δώσει γι’ αυτά
τα ΜΥΣΥΦΑ, ισχύει και ως πότε; Τι θα γίνει στο τρίµηνο αυτό; Θα
επανέλθετε µε τις ίδιες προϋποθέσεις, για να κλείσετε τα φαρµακεία; Τα υπόλοιπα που ρωτώ ισχύουν.
Παρακαλώ να έχω την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καπερνάρο που ήταν τόσο σύντοµος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εκτός αν θέλει ο Υπουργός να
επαναλάβω τις ερωτήσεις που αναφέρονται στην επίκαιρη ερώτηση που έχω καταθέσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπάρχουν γραπτώς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είναι γραπτές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα τις
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πω εγώ, για να ακουστούν και από την τηλεόραση.
Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει µε τα µη υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενα φάρµακα και ποιο θα είναι το καθεστώς πωλήσεώς τους.
Η δεύτερη ερώτηση αφορά γενικά την επιβίωση των φαρµακείων υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και για τους κινδύνους…
Οι ερωτήσεις που θέλω να σας υποβάλω είναι οι εξής:
Πρώτον, αν, ακόµα και µετά από αυτά τα στοιχεία, θα προχωρήσει η Κυβέρνησή σας στην απελευθέρωση των ΜΥΣΥΦΑ και
θα επιτρέψει την πώλησή τους ακόµα και από σουπερµάρκετ;
Έχετε αντιληφθεί ή όχι τους κινδύνους που υπάρχουν για τη δηµόσια υγεία; Ποιος θα ελέγχει τα ΜΥΣΥΦΑ και την κατανάλωση
αυτών από τους πολίτες;
Δεύτερον, πώς θα εξασφαλίσετε τη συνέχιση λειτουργίας
αλλά και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, στα περιφερειακά
φαρµακεία από το µέτρο του εσωτερικού ανταγωνισµού; Οδηγείτε µε αυτό το µέτρο σε απόγνωση και σε αδιέξοδο τόσο τους
φαρµακοποιούς όσο και τους εργαζόµενους στα φαρµακεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, εγώ πάντοτε συνηθίζω να είµαι συγκεκριµένος. Δεν
µου αρέσουν καθόλου οι γενικότητες.
Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για τα µη υποχρεωτικώς
συνταγογραφούµενα φάρµακα, όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες
περίπου τριάντα ηµέρες υπήρξε µια πολύ σκληρή διαπραγµάτευση µε την τρόικα γύρω από το λεγόµενο «toolkit», όπως επικράτησε να ονοµάζεται, την «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ.
Μέσα στην «εργαλειοθήκη» αυτή του ΟΟΣΑ, δηλαδή µέσα στις
προτάσεις του ΟΟΣΑ για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας, υπήρχε και η πρόβλεψη για την πώληση των µη υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενων φαρµάκων και εκτός
φαρµακείων. Υπήρχε, δηλαδή, πρόβλεψη για τη δηµιουργία ενός
δευτέρου δικτύου διανοµής των µη υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενων φαρµάκων πέραν των φαρµακείων και στα σουπερµάρκετ.
Αυτή η άποψη του ΟΟΣΑ στηρίζεται στο ότι σε πολλές χώρες
του κόσµου και σε πολλές χώρες της Ευρώπης -όχι σε όλες,
αλλά σε πολλές- πράγµατι αυτό το µοντέλο ισχύει.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Προχθές ήµουν στο «CNBC» πρόκειται για ένα µεγάλο κανάλι στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο- και ο παρουσιαστής µε ρώτησε πάρα πολύ για τα ΜΥΣΥΦΑ.
Με ρώτησε, γιατί στην Αγγλία τα ΜΥΣΥΦΑ είναι και στα σουπερµάρκετ. Ήθελε, λοιπόν, να µε ρωτήσει για ποιον λόγο για την Ελλάδα το θεωρούµε κακό και επικίνδυνο, ενώ στη Βρετανία όλοι
οι πολίτες µπορούν να µπουν σε ένα σουπερµάρκετ και να πάρουν ΜΥΣΥΦΑ.
Όπως είδατε, το Υπουργείο Υγείας σε αυτήν τη διαπραγµάτευση µε την τρόικα υποστήριξε ότι για την Ελλάδα αυτό δεν ενδείκνυται, γιατί κάθε µέτρο πρέπει κατά τη γνώµη µας να
εξετάζεται σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. Δεν είναι όλες οι
χώρες απολύτως ίδιες, αλλά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.
Μια βασική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας είναι ότι έχουµε τα περισσότερα φαρµακεία κατ’ αναλογίαν πληθυσµού στο δυτικό
κόσµο.
Για να καταλάβετε, η Δανία που έχει τα λιγότερα φαρµακεία
στην Ευρώπη έχει ένα φαρµακείο ανά δεκαεπτά χιλιάδες κατοίκους και η Ελλάδα έχει ένα φαρµακείο ανά χίλιους κατοίκους.
Για να καταλάβετε, η Νορβηγία –την οποία επισκέφθηκα πριν
από µία εβδοµάδα- έχει πέντε εκατοµµύρια κόσµο και επτακόσια
σαράντα φαρµακεία, όταν η Ελλάδα µε τα δέκα εκατοµµύρια
πληθυσµό έχει έντεκα χιλιάδες.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι µία στρέβλωση, είναι κάτι περίεργο. Όταν το κοιτάει κάποιος απ’ έξω, του κάνει εντύπωση
γιατί στην Ελλάδα έχουµε για δέκα εκατοµµύρια ανθρώπους έντεκα χιλιάδες φαρµακεία, δηλαδή τα περισσότερα κατ’ αναλογίαν πληθυσµού στον πλανήτη.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι µία πραγµατικότητα και βε-

9074

βαίως εγώ θα είµαι ο τελευταίος ο οποίος ελαφρά τη καρδία, θα
έπαιρνα κάποιες πολιτικές αποφάσεις οι οποίες εις γνώσιν µου
θα οδηγούσαν χιλιάδες οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως τα
φαρµακεία, στα όρια της βιωσιµότητας. Και αυτή η πραγµατικότητα είναι ο κυρίαρχος λόγος που µε έπεισε να προσπαθήσουµε
να αποδείξουµε στους ξένους πιστωτές µας αλλά και στον ΟΟΣΑ
και σε όλους αυτούς που µελετούν την ελληνική οικονοµία, ότι
µπορούµε, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητος, να αξιοποιήσουµε
αυτήν την ιδιαιτερότητα αυτήν τη φορά θετικά.
Τι προτείναµε, λοιπόν, και τι τελικώς έγινε αποδεκτό από την
τρόικα; Γιατί το Υπουργείο Υγείας, στην προκειµένη περίπτωση,
είχε µία επιτυχία στη διαπραγµάτευση, µία διαπραγµάτευση η
οποία ξεκίνησε στην αρχή µε την τρόικα εντελώς αντίθετη στη
δική µας πρόταση και κατέληξε µε την τρόικα να αποδέχεται τη
δική µας πρόταση. Τι λέει αυτή η πρόταση; Λέει ότι θα δώσουµε
τους επόµενους τρεις µήνες την ευκαιρία στους φαρµακοποιούς
να αποδείξουν ότι αυτά τα οποία µάς έχουν πει ισχύουν.
Τι µας έχουν πει; Μας έχουν πει ότι ακριβώς λόγω του µεγάλου
αριθµού των φαρµακείων –εφόσον είναι µεγάλος ο αριθµός
τους, δεν υπάρχει χρεία να προσθέσουµε σηµεία πωλήσεως,
αφού έχουµε ήδη πάρα πολλά- µπορούµε να εφαρµόσουµε
εντός του κλάδου των φαρµακείων τους κανόνες του ελευθέρου
ανταγωνισµού και άρα να επιτρέψουµε στην αγορά να λειτουργήσει -χωρίς να διπλασιάσουµε τα κανάλια- από το ένα κανάλι,
αυτό των φαρµακείων.
Μετά από τρεις µήνες, πράγµατι, θα πρέπει να παρουσιάσουµε στην τρόικα την αξιολόγηση αυτού του µέτρου. Η τρόικα
ισχυρίζεται ότι οι φαρµακοποιοί θα δηµιουργήσουν καρτέλ και
δεν θα υπάρξει έκπτωση ούτε σε ένα φαρµακείο.
Εµείς, υπερασπιζόµενοι τους φαρµακοποιούς, είπαµε ότι δεν
ισχύει αυτό και ότι έντεκα χιλιάδες φαρµακεία δεν µπορούν να
κάνουν καρτέλ, αλλά θα δηµιουργηθεί συνθήκη ελεύθερου ανταγωνισµού, προς όφελος και του Έλληνα καταναλωτή, για να
βρίσκει και ο Έλληνας πολίτης και ακόµα φθηνότερα απ’ ό,τι σήµερα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα, µέσα στο πλαίσιο του
ελευθέρου ανταγωνισµού.
Εάν εµείς έχουµε δίκιο και σε αυτούς τους τρεις µήνες αποδειχθεί ότι αυτό το σύστηµα λειτουργεί και άρα λειτουργεί η
ελεύθερη αγορά εντός των φαρµακοποιών, η συζήτηση περί των
µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων και των σουπερµάρκετ έχει
τελειώσει οριστικά και δεν επανερχόµαστε στη συζήτηση.
Εάν όµως δηµιουργηθεί κάποιου είδους καρτέλ και άρα διαπιστώσουµε ότι πουθενά και σε κανένα φαρµακείο δεν έχει υπάρξει η παραµικρή έκπτωση κατά το διάστηµα αυτό των τριών
µηνών, αλλά όλες οι τιµές είναι απολύτως διατιµηµένες στο ανώτατο σηµείο –γιατί εµείς κρατάµε τη διατίµηση, ως ανώτατη τιµή
όµως, όχι ως υποχρεωτική, όπως ισχύει µέχρι σήµερα-, εκεί βεβαίως θα υπάρξει µία µεγάλη συζήτηση, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η δηµιουργία των καρτέλ –πλην όλων των άλλων- είναι και
παράνοµη αλλά και ηθικά καταδικαστέα για τους υπόλοιπους πολίτες. Γιατί καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε αν στον κάθε κλάδο
εδηµιουργείτο κάποιο αντίστοιχο καρτέλ.
Πιστεύω πως αυτό δεν θα γίνει. Πιστεύω πως το µέτρο θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι οι φαρµακοποιοί θα είναι αντάξιοι της
εµπιστοσύνης µας και πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση έχει λήξει
εδώ.
Ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Καπερνάρος
έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε αυτό το παράδειγµα που αναφέρατε, ότι η
Ελλάδα έχει τα περισσότερα φαρµακεία και πρέπει έτσι να τους
«πετσοκόψουµε», είναι σαν να ρίχνουµε την ευθύνη στους φαρµακοποιούς γιατί είναι πολλά τα φαρµακεία και δεν είναι πουθενά
αλλού στον κόσµο. Άρα ζητάµε ευθύνες από ένα κράτος, που το
ίδιο φρόντισε να αυξηθεί και να φτάσει σε αυτό το νούµερο ο
αριθµός των φαρµακείων. Θα είναι σαν να λέµε σε έναν πολύτεκνο γιατί έκανε δέκα παιδιά κι ότι έπρεπε να προβλέψει ότι θα
έρθει η σηµερινή κατάσταση, άρα τα οκτώ παιδιά θα τα σκοτώσουµε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να πω το εξής. Αυτό για το καρτέλ µην το πείτε πουθενά,
γιατί τα καρτέλ τα κάνουν τα ολιγοπώλια, τα µονοπώλια και οι
επιχειρήσεις, δεν τα κάνουν τα µαγαζάκια της γειτονιάς.
Συνεπώς, όσον αφορά αυτό που λέει η τρόικα, ή πρέπει να
είναι ηλίθιοι ή πρέπει να το λένε εξυπηρετούντες σκοπιµότητα.
Δεν νοείται ως λογικό επιχείρηµα να πούµε ότι τόσα φαρµακεία
θα κάνουν καρτέλ.
Κατ’ αρχάς να πούµε ότι από το 2013 µέχρι τώρα τα φαρµακεία µόνο στην Αθήνα από χίλια εβδοµήντα είναι εννιακόσια
ογδόντα, δηλαδή έχουµε ενενήντα φαρµακεία κλειστά µόνο στον
Δήµο Αθηναίων. Αυτό να πείτε στους τροϊκανούς.
Δεύτερον, γιατί να ανταγωνίζονται οι ίδιοι µεταξύ τους µε
σκοπό να πέσουν οι τιµές; Το δεδοµένο κέρδος τους είναι γνωστό, είναι 22%. Πόσο κερδίζουν οι εταιρείες; Κερδίζουν 78 ευρώ
και αυτοί 22 ευρώ. Γιατί, δηλαδή, ο ανταγωνισµός να µη γίνει µεταξύ των βιοµηχανιών και να είναι µεταξύ των φαρµακείων;
Να σας πω και κάτι άλλο; Έχετε την κρατική παρέµβαση.
Όποτε θέλετε έχετε το µαχαίρι και το πεπόνι. Λέτε ότι εγώ κάνω
διατίµηση τα φάρµακα και ορίζω αυτή την τιµή των φαρµάκων.
Έτσι όλοι εκπίπτουν. Έτσι όλοι υφίστανται µία έκπτωση, που θα
είναι υπέρ των Ελλήνων πολιτών, και όχι µόνο οι φαρµακοποιοί.
Να ένα επιχείρηµα, γιατί δεν το λέτε; Τιµή, διατίµηση από το
Υπουργείο, παρεµβαίνει το Υπουργείο, αυτές είναι οι εκπτώσεις
των φαρµάκων, να εκπέσουν αυτές οι τιµές και θα συµµετέχουν
όλοι αναλογικά, σύµφωνα και µε το Σύνταγµα που µιλάει -ένα
αχρείαστο άρθρο!- για την αρχή της αναλογικότητας.
Αυτό, λοιπόν, το θέτουµε, γιατί υπάρχει και σειρά θεµάτων,
εκτός αν πρέπει να εξυπηρετηθούν σουπερµάρκετ.
Να ξέρετε δε και το εξής. Το κράτος µε το πρωτογενές πλεόνασµα χρωστάει στους φαρµακοποιούς 280 εκατοµµύρια ευρώ
από τον ΕΟΠΥΥ. Καµµία άλλη χώρα στην Ευρώπη, ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη ούτε η τελευταία δεν χρωστάει 280 εκατοµµύρια ευρώ, µόνο εσείς. Αυτό, όµως, δεν το είπατε.
Ερχόµαστε, όµως, και λέµε το εξής. Αυτά τα χρήµατα που
χρωστάτε και που θα τα πάρουν όποτε θέλετε, εάν πάνε τα φάρµακα στα σουπερµάρκετ, τότε θα πωλείται πολύ εύκολα η ασπιρίνη και το Depon, που αυτήν τη στιγµή είναι τα µόνα φάρµακα
που τους δίνουν το δικαίωµα καθηµερινής ρευστότητος. Διότι
αυτά τα φάρµακα καθηµερινής ρευστότητος και αυτά τα παυσίπονα καθηµερινής χρήσης τούς δίνουν το δικαίωµα να ανασαίνουν ακόµα µε καλαµάκι. Εάν το κάνετε και αυτό, θα κλείσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα καταστρέψετε µία συντεχνία, µία οµάδα επιστηµόνων,
όπως ακριβώς κατάντησαν σήµερα –µε ποιον τρόπο;- χωρίς να
προσπαθήσετε να υπερασπιστείτε τα δικαιώµατά τους τα οποία
είναι δικαιότατα. Εγώ πιστεύω ότι έχετε πάρει θέση υπέρ τους.
Και δεν έχετε πάρει θέση υπέρ τους, έχετε πάρει θέση υπέρ της
λογικής.
Είναι ο χρόνος τώρα του γελοίου κανονισµού που δίνει στους
Βουλευτές αυτά τα λεπτάκια για να αναπτύξουν την επίκαιρη
ερώτηση τους. Έχω πάρα πολλά επιχειρήµατα.
Να σας πω και άλλο ένα επιχείρηµα; Γνωρίζετε ότι εάν µία ηλικιωµένη γυναίκα, που έχει απόλυτη εµπιστοσύνη στον φαρµακοποιό της, πάει στο φαρµακείο –αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, κύριε
Αθανασίου, µην απασχολείτε τον κ. Γεωργιάδη- θα της δώσει ένα
ελευθέρως ζητούµενο φάρµακο µη συνταγογραφούµενο ή δεν
θα της το δώσει, όταν γνωρίζει ότι έχει πάρει προηγουµένως ένα
άλλο φάρµακο, που είναι για την υπέρταση, και αυτό που ζητάει
εκείνη θα κάνει κόντρα µε την υπέρταση, θα της δηµιουργήσει
επιπτώσεις και επιπλοκές στην υγεία της;
Ο φαρµακοποιός ο οποίος έχει και την ευθύνη, ακόµα και περιουσιακή ευθύνη και ηθική ευθύνη και επιστηµονική ευθύνη, που
του έχει εµπιστοσύνη, µπορεί να την καθοδηγήσει και να αποτρέψει κινδύνους για την υγεία της. Τι θα κάνει ο υπάλληλος του
σουπερµάρκετ όταν πάνε εκεί τα φάρµακα;
Έχω ένα σωρό επιχειρήµατα. Δυστυχώς, δεν µου επιτρέπει –
και ευλόγως- ο κύριος Πρόεδρος. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ,
να τα λάβετε υπ’ όψιν σας στην απάντησή σας. Γιατί επιµένω ότι
έχετε δείξει καλή στάση υπέρ της λογικής και υπέρ του δικαίου
των φαρµακοποιών.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης για
τη δευτερολογία του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κατ’
αρχάς ως προς το καρτέλ, προφανώς και εγώ πιστεύω ότι δεν
µπορεί να γίνει καρτέλ στις έντεκα χιλιάδες φαρµακοποιούς. Και
αυτό υποστήριξα στην τρόικα και γι’ αυτό η τρόικα απεδέχθη τελικώς τη δική µου θέση στη διαπραγµάτευση. Άρα µην αντιδικούµε σε αυτά που συµφωνούµε. Αλλά θα φανεί αυτό στο
επόµενο τρίµηνο διάστηµα ούτως ή άλλως και δεν θα χρειάζεται
να αντιδικήσουµε επί της πραγµατικότητος.
Η γενική θέση σας, κύριε συνάδελφε –θα µου επιτρέψετε-, µου
κάνει εντύπωση. Εγώ µέχρι την εποχή του µνηµονίου που χώριζε
τους δρόµους µας, νόµιζα ότι ήσασταν δεξιός. Εµείς οι δεξιοί,
ξέρετε, καταλαβαίνουµε ότι η οικονοµία δεν µπορεί να ρυθµίζεται
κεντρικά. Η αγορά δεν ρυθµίζεται κεντρικά.
Εάν πας, δηλαδή, σε µια αγορά και πεις στη βιοµηχανία «εγώ
σου πάω την τιµή εκεί γιατί έτσι γουστάρω», αυτό που θα κάνει
η βιοµηχανία, θα είναι ότι θα πάψει να σου πουλάει το φάρµακο,
διότι έχει άλλες αγορές στον πλανήτη για να το πουλάει σε πιο
συµφέρουσες τιµές γι’ αυτήν.
Θέλω, δηλαδή, να σας πω για να καταλάβετε, ότι η πρότασή
σας που λέγεται «κεντρικός σχεδιασµός της οικονοµίας» εφαρµόστηκε σε όλα τα σοβιετικά καθεστώτα και το αποτέλεσµα ήταν
να µην υπάρχουν φάρµακα στα ράφια. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνετε, υπάρχει µεγάλο πρόβληµα συνεννόησης. Εµείς είµαστε
υπέρ της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Είναι σαν να λέγαµε στους δικηγόρους, που είστε εσείς, «θα
παίρνουν όλοι οι δικηγόροι τα ίδια λεφτά και άµα γουστάρουν
και άµα δεν γουστάρουν δεν θα πάνε να δικάσουν στο δικαστήριο και δεν θα παίρνουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω». Και θα
έπαιρνε ο Καπερνάρος, που είναι πολύ καλός δικηγόρος και µε
πολύ υψηλή αµοιβή και µπράβο του, τα ίδια µε τον καινούργιο,
που βγαίνει από τη νοµική.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σε ορισµένες υποθέσεις υπάρχουν διατιµηµένες αµοιβές δικηγόρων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Εγώ
έχω τον λόγο, κύριε Καπερνάρο.
Άρα, λοιπόν, αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, υπάρχει πρόβληµα. Εάν το καταλαβαίνετε και το πιστεύετε, να παραιτηθείτε
της επιπλέον αµοιβής σας, εσείς προσωπικά, και να πηγαίνετε
να καταθέτετε στον Δικηγορικό Σύλλογο ότι σας δίνουν παραπάνω οι πελάτες και να λέτε: «Εγώ θα παίρνω το µέσο όρο των
συναδέλφων µου, διότι πιστεύω στο σοβιετικό σύστηµα.».
Εγώ πιστεύω στην ελευθέρα οικονοµία. Αυτό µάς χωρίζει, λοιπόν, και πέραν του µνηµονίου. Γίνατε κοµµουνιστής στα γεράµατα, είναι δικαίωµά σας.
Πάµε τώρα σε κάτι δεύτερο.
Είναι απολύτως προφανές ότι το Υπουργείο Υγείας υποστήριξε τους φαρµακοποιούς και το ξέρουν και οι ίδιοι οι φαρµακοποιοί. Άλλωστε έχουν βγάλει και σχετικές ανακοινώσεις. Αλλά
δεν είναι µόνο το θέµα των ΜΥΣΥΦΑ. Ένα πολύ µεγάλο θέµα
ήταν το ιδιοκτησιακό ζήτηµα, όπου, παρά τα όσα γράφονται γενικώς στις εφηµερίδες, για να το ξεκαθαρίσουµε, το Υπουργείο
Υγείας δεν εδέχθη την πρόταση του ΟΟΣΑ να συµµετέχουν στη
µετοχική σύνθεση µη φαρµακοποιοί. Και επιτύχαµε στη διαπραγµάτευση µε την τρόικα ως ιδιοκτήτες φαρµακείου, ασχέτως της
µεταξύ τους µετοχικής σχέσης, να είναι µόνο φαρµακοποιοί και
όχι µη φαρµακοποιοί.
Τι θα πει, λοιπόν, αυτό; Ότι εµείς δώσαµε τη µάχη για τα φαρµακεία. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ότι
δεν πρέπει να αναγνωρίζουµε τις πραγµατικότητες. Διότι είπατε
προηγουµένως ότι στον Δήµο Αθηναίων είχαµε χίλια εβδοµήντα
φαρµακεία και τώρα γίνανε εννιακόσια ογδόντα. Σας είπα προηγουµένως ότι σε ολόκληρη τη Νορβηγία έχουν επτακόσια σαράντα. Δηλαδή, τί µας είπατε; Ότι µόνο ο Δήµος Αθηναίων έχει
περισσότερα φαρµακεία απ’ ό,τι ένα ολόκληρο κράτος της Ευρώπης.
Όσο δε για όλα τα άλλα επιχειρήµατα τα οποία είπατε -και τα
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οποία λένε και οι φαρµακοποιοί και τα λένε και µε στόµφο- καλά
κάνατε και τα είπατε. Άλλωστε σας είπα από πριν ότι σας θεωρώ
έναν πολύ καλό δικηγόρο και είναι λογικό να µπορείτε να τα λέτε
και µε στόµφο, αλλιώς δεν θα ήσασταν τόσο επιτυχηµένος. Προσέξτε: Όταν είσαι µε αυτούς τους ανθρώπους απέναντι, σου λένε
το εξής απλό επιχείρηµα: «Οι Βρετανοί είναι άλλου είδους άνθρωποι; Δεν έχουν πίεση; Δεν παίρνουν άλλα φάρµακα; Οι Δανοί
τί είναι; Βόδια είναι οι Δανοί και τα παίρνουν στο σουπερµάρκετ
και δεν παθαίνουν τίποτα;»
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Απαντήσεις, όχι ερωτήσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άρα,
αυτά τα επιχειρήµατα δεν έχουν καµµία τύχη έναντι διεθνών διαπραγµατευτών που έχουν δει και τί συµβαίνει στις άλλες χώρες.
Όµως, επαναλαµβάνω, το Υπουργείο Υγείας επέλεξε τη διαπραγµατευτική του τακτική, επέλεξε τα επιχειρήµατά του, τα οποία κι
έγιναν δεκτά από την τρόικα. Κατά συνέπεια δεν µπορώ να καταλάβω προς τί αυτή η αντιδικία σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρείται καταχρηστικό, αλλά µπορώ να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατά παρέκκλιση
του Κανονισµού και µε την άδεια του Σώµατος, µπορείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έχω ένα παράπονο. Δεν είναι δυνατόν να ισχύει ο Κανονισµός, όπως ακριβώς ισχύει. Κάποια
στιγµή η Ολοµέλεια των Προέδρων πρέπει να αποφανθείτε. Όταν
ερχόµαστε στην Ολοµέλεια και υποβάλλουµε σαφείς ερωτήσεις,
έχουµε απαίτηση να έχουµε σαφείς απαντήσεις. Οποιοσδήποτε
τρόπος που δίνει το δικαίωµα στον Υπουργό να υπεκφεύγει των
απαντήσεων νοµίζω ότι προσβάλλει και εξευτελίζει έτι περισσότερο αυτό που λέµε «Κανονισµό της Βουλής». Πρέπει να παρεµβαίνετε. Θέλουµε δύο ερωτήσεις µε τρεις υποερωτήσεις. Πρέπει
να απαντήσει σαφέστατα και απόλυτα σε αυτά που τον ρωτάµε.
Κρίνουν βέβαια αυτοί που µας ακούνε, αλλά κυρίως πρέπει να
κρίνετε εσείς ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση µε
αυτήν τη λειτουργία, µε τον ίδιο Κανονισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ.
Δεν θέλω να σχολιάσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. Είναι επί προσωπικού το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κύριε Γεωργιάδη, δεν υπάρχει κανένα προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Επειδή έγινε µπολσεβίκος στα γεράµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, κατ’
αρχάς δεν σας έδωσα τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποιό προσωπικό; Εσείς καθυβρίσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κυρία
συνάδελφε, δεν έχετε τον λόγο. Δεν χρειάζονται προκλήσεις.
Το Προεδρείο, µε την άδεια του Σώµατος, έδωσε το δικαίωµα
στον κ. Καπερνάρο να κάνει ένα σχόλιο, το οποίο, να µου επιτραπεί κύριε συνάδελφε, άπτεται γενικότερα της πολιτικής µας λειτουργίας και όχι µόνο του Κανονισµού κ.λπ..
Η πολιτική έχει µία ποιότητα, η οποία δεν καθορίζεται από Κανονισµούς κ.λπ.. Μακάρι, λοιπόν, να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε µία αναβάθµιση της πολιτικής για να κερδίσει η
πολιτική την εµπιστοσύνη του κόσµου. Περί αυτού πρόκειται.
Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό
695/17-3-2014 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση της ψήφισης του αντιρατσιστικού νόµου.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Χαράλαµπος
Αθανασίου.
Κυρία Γιαννακάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα σας διηγηθώ µία ιστορία, την οποία θέλω
να συµφωνήσουµε ότι θα την ονοµάσουµε «Η Οδύσσεια ενός νο-
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µοσχεδίου».
Γνωρίζετε καλύτερα από εµένα ότι η Ελλάδα είναι ίσως η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν έχει ενσωµατώσει ακόµη την απόφαση-πλαίσιο του Νοεµβρίου του 2008
αναφορικά µε την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Είχε υποχρέωση να την έχει ενσωµατώσει µέχρι τον Νοέµβριο του 2010 και προχωράµε στον Νοέµβριο του 2014.
Δεν θα αναφερθώ στο τι είχε γίνει επί Κυβέρνησης Παπαδήµου
στις αρχές του 2012, γιατί εσείς δεν ευθύνεστε γι’ αυτό. Όταν
πέρασε κανονικά από την αρµόδια επιτροπή, ενεγράφη στην ηµερήσια διάταξη της Ολοµέλειας και ξαφνικά, ώρες πριν ξεκινήσει
η Ολοµέλεια, το έφαγε το µαύρο σκοτάδι και κανείς δεν έµαθε
ποτέ τι έγινε.
Εισήχθη λοιπόν από εσάς στις 20 Νοέµβρη του 2013 στην αρµόδια επιτροπή. Έγιναν τρεις συνεδριάσεις και όσον αφορά τη
διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης αφού µαταιώθηκε επί τρεις
συνεχόµενες συνεδριάσεις, µετά δεν ξανακούσαµε τίποτα και κανείς δεν µίλησε πια γι’ αυτό.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και η Δηµοκρατική Αριστερά και
το ΠΑΣΟΚ είχαν καταθέσει τροπολογία αναφορικά µε την προέκταση του συµφώνου συµβίωσης στα οµόφυλα ζευγάρια, προκειµένου να εναρµονιστεί η χώρα µας µε την καταδικαστική
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Επίσης, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν τιµωρούνται οι διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας
φύλου, παρ’ όλο που οι κατηγορίες τις οποίες µόλις ανέφερα περιλαµβάνονται στην περιγραφή του ρατσιστικού κινήτρου ως επιβαρυντικής περίστασης για την προσµέτρηση της ποινής,
σύµφωνα µε το άρθρο 79 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα.
Επιπλέον, στις 10-14 Μαρτίου του τρέχοντος έτους ήρθε στην
Ελλάδα η Επιτροπή ECRI του Συµβουλίου της Ευρώπης για την
καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, προκειµένου
να σας συναντήσει για τη διαδικασία της σύνταξης της νέας έκθεσης.
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι αβίαστα και πάρα πολύ
απλά. Τι γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο; Σκοπεύετε να το φέρετε
πάλι, να συνεχιστεί η διαδικασία στην αρµόδια επιτροπή και να
έρθουµε στην Ολοµέλεια να το συζητήσουµε; Σίγουρα η επιτροπή που µόλις ανέφερα, η Επιτροπή ECRI του Συµβουλίου της
Ευρώπης, σας ρώτησε πάνω σε αυτό. Τι απαντήσατε; Δεσµευτήκατε χρονικά; Πότε θα έρθει; Μη µου πείτε «ναι, ναι, θα το
φέρω», θέλω έναν χρονικό προσδιορισµό.
Επίσης, ένα τελευταίο ερώτηµα. Σκοπεύετε να συµπεριλάβετε
την επέκταση του συµφώνου συµβίωσης στα οµόφυλα ζευγάρια
και βέβαια την τιµωρία των διακρίσεων για ζητήµατα σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Γιαννακάκη, κατ’ αρχάς ήθελα να τονίσω για ακόµα µια
φορά ότι το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο υπογραµµίζει τη δυνατότητα ευρύτερων πολιτικών δυνάµεων να συνεννοηθούν στο
πλαίσιο που ορίζει η κοινοβουλευτική διαδικασία για τα βασικά
ζητήµατα που θέτει η συγκυρία στον πολιτικό κόσµο. Ως εκ τούτου, τόσο εγώ, αλλά φαντάζοµαι κι εσείς, µόνο υπερηφάνεια
µπορούµε να νιώθουµε γιατί φέραµε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο στη
Βουλή, στις επιτροπές κατ’ αρχάς, προς ψήφιση, ευθυγραµµιζόµενοι βέβαια και µε την απόφαση-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να θυµίσω βέβαια ότι στην Ελλάδα είχαµε το ν.926/1979, ο
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οποίος ρύθµιζε τέτοια ζητήµατα καταπολέµησης του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας, αλλά σήµερα χρειάζεται µία επικαιροποίηση.
Τώρα, αν µε ρωτάτε αν πίσω από την όποια καθυστέρηση υποκρύπτεται πρόθεση της Κυβέρνησης να εγκαταλείψει το νοµοσχέδιο, σας λέω απερίφραστα και κατηγορηµατικά ότι τέτοια
πρόθεση δεν υπάρχει. Αν πάλι µε ρωτάτε αν είναι πρόθεση της
Κυβέρνησης να τροποποιήσει διατάξεις που έχουµε εισαγάγει
µε το σχέδιο νόµου στην επιτροπή και ότι πρέπει να αφαιρέσουµε
κάποιες, σας λέω πάλι κατηγορηµατικά ότι δεν πρόκειται να
αφαιρεθεί καµµία διάταξη από αυτές.
Οι λόγοι, λοιπόν, της καθυστέρησης είναι δύο. Ο πρώτος είναι
ο φόρτος εργασίας, που όπως ξέρετε είχαµε στο Υπουργείο
αυτήν την περίοδο. Είδατε πόσα νοµοσχέδια επείγοντα έπρεπε
να περάσουν. Αυτός ακριβώς, λοιπόν, είναι ο λόγος που υπάρχει
µία καθυστέρηση για να εισαχθεί στην επιτροπή προς δεύτερη
συζήτηση.
Οι λόγοι που δεν συζητήθηκε ήταν δύο. Ο πρώτος λόγος που
δεν συζητήθηκε ήταν, διότι, λόγω των υποχρεώσεών µου εν όψει
της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συµβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης, έπρεπε να είµαι στις Βρυξέλλες.
Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο, πράγµατι χρειάζονται µερικές
νοµοτεχνικές βελτιώσεις και επαναλαµβάνω ότι είναι τεχνικές
βελτιώσεις. Δεν πρόκειται να γίνει καµµία τροποποίηση του σχεδίου που καταθέσαµε, ώστε να αφαιρεθούν διατάξεις, όπως σας
είπα. Ωστόσο, σας βεβαιώνω ότι είναι θέµα πλέον ηµερών να εισαχθεί το νοµοσχέδιο. Ήδη επιδεικνύει µεγάλο ενδιαφέρον, τόσο
ο Πρωθυπουργός όσο και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών, για το νοµοσχέδιο αυτό, διότι πράγµατι
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά µας ρωτούν τι γίνεται µε το
νοµοσχέδιο αυτό και τους έχω διαβεβαιώσει ότι είναι θέµα ηµερών να εισαχθεί στη δεύτερη συζήτηση στην επιτροπή και εν συνεχεία στην Ολοµέλεια.
Τώρα για τις διατάξεις. Δεσµεύθηκα στην επιτροπή –δεν θυµάµαι αν ήσασταν παρούσα- ότι πράγµατι τα ζητήµατα που
έχουν σχέση µε τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα του φύλου, θα εισαχθούν µε νοµοτεχνική βελτίωση.
Έχω δεσµευτεί και είναι κάτι το οποίο θα κάνουµε. Εξάλλου,
όπως πολύ σωστά είπατε, στο άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα
έχει εισαχθεί ως επιβαρυντική περίπτωση όποιος συµπεριφέρεται µε βία κατά ανθρώπων -εκτός από τη διαφορά φύλου, χρώµατος, εθνότητος κ.λπ. που αναφέρονται στον νόµο- που έχουν
ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισµό ή έχουν αλλαγή
φύλου. Είναι θέµατα τα οποία έχουµε συζητήσει στην επιτροπή,
έχουµε δεσµευτεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα για να αµφισβητείται σήµερα.
Το ζήτηµα, όµως, της συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών
είναι ένα θέµα το οποίο αφορά το Αστικό Δίκαιο και το εξετάζουµε στο πλαίσιο του Αστικού Δικαίου. Εδώ έχουµε να αντιµετωπίσουµε ποινικές διατάξεις και όχι αστικές. Εξάλλου είναι ένα
ζήτηµα το οποίο θέλει συζήτηση. Θέλει ιδιαίτερη συζήτηση και
πρέπει να το κάνουµε αυτό µε µεγάλη προσοχή στην επιτροπή
και στη συνέχεια στην Ολοµέλεια. Αλλά επαναλαµβάνω ότι θα
εξεταστεί µέσα στο πλαίσιο του Οικογενειακού Δικαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Γιαννακάκη έχει
τον λόγο για να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ας ξεκινήσουµε από το τέλος. Εν ολίγοις µου λέτε ότι δεν πρόκειται να συµπεριλάβετε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει
αναφορικά µε το σύµφωνο συµβίωσης. Άρα, δεν προτίθεστε να
προσαρµόσετε το Ελληνικό Δίκαιο, µε βάση την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εµένα ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων είναι άµεσα
εκτελεστές. Άρα, η διοίκηση οφείλει άµεσα να τις εφαρµόζει. Βέβαια στις περισσότερες χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης η
αλήθεια είναι ότι προηγείται µία εναρµόνιση του δικαίου µε την
απόφαση για λόγους οι οποίοι είναι κατανοητοί. Οπότε δεν πρόκειται να το κάνετε, και ένας από τους λόγους που επικαλεστήκατε είναι ότι είναι άσχετο, αν σας ερµηνεύω σωστά, µε το
νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε, δηλαδή, µε την ενσωµάτωση της
απόφασης πλαισίου.
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Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς η Βουλή των Ελλήνων διαχρονικά -όχι µόνο η παρούσα- δεν µπορεί να υπερηφανεύεται για
τη σχετικότητα των τροπολογιών που εισάγει στα νοµοσχέδια.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά και άλλα κόµµατα, πλειστάκις έχουµε πει ότι ο τρόπος που νοµοθετούµε είναι απαράδεκτος. Άρα αυτό το οποίο αυτήν τη στιγµή χρησιµοποιείτε ως
δικαιολογία ότι είναι θέµα του Οικογενειακού Δικαίου και δεν
µπορείτε να το εισάγετε εδώ σε ένα κατ’ εξοχήν συναφές νοµοσχέδιο -επιτρέψτε µου µε όλο το σεβασµό που έχω στη θέση
σας- δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό ως επιχείρηµα.
Βέβαια, χαίροµαι όταν µου λέτε ότι έχετε δεσµευθεί να συµπεριλάβετε την τιµωρία για διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου. Από εκεί και πέρα βέβαια,
δεν θεωρώ ότι µου απαντήσατε στο πολύ βασικό ζήτηµα πότε θα
γίνει αυτό. Μου είπατε ότι και στην Επιτροπή ECRI απαντήσατε
ότι θα γίνει τις προσεχείς ηµέρες, ότι είχατε µεγάλο φόρτο εργασίας και ότι λόγω και της Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάζεστε να λείπετε πολύ συχνά στο
εξωτερικό. Αυτό το δέχοµαι.
Επίσης, συµφωνώ ότι ο ν. 926/1979 ήταν ένας καλός νόµος, ο
οποίος όµως είναι ένας νόµος που ψηφίστηκε το 1979 και συνεπώς αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της κοινωνίας του 1979. Αυτήν
τη στιγµή θέλει επικαιροποίηση. Συµφωνούµε και σε αυτό.
Επίσης, µου είπατε ότι είχατε άλλα πολύ επείγοντα νοµοσχέδια και νοµοθετήµατα να περάσετε. Είπατε δύο ή τρεις φορές
ότι δεν πρόκειται να κάνετε αφαιρέσεις. Θα ήθελα στη δευτερολογία σας να µου το εξηγήσετε γιατί δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν
σας µίλησα στην ερώτησή µου για αφαιρέσεις. Αντιθέτως, εγώ
σας είπα να συµπεριλάβετε άλλα πράγµατα. Αν ως Δηµοκρατική
Αριστερά θέλουµε να γίνουν αφαιρέσεις, και τροπολογίες θα κατεβάσουµε στα θέµατα τα οποία θεωρούµε ότι πρέπει να τύχουν
αφαίρεσης τροπολογιών και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό θα το
καταψηφίσουµε στην Ολοµέλεια.
Προφανώς, κάτι έχετε στο µυαλό σας. Όµως, µπορείτε να το
πείτε και χωρίς να χρησιµοποιείτε προσχηµατικό λόγο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Γιαννακάκη, νοµίζω ότι έχουµε καλή συνεργασία και ξέρετε πολύ καλά πως ό,τι
σκέφτοµαι και λέω είναι αυτό που πιστεύω. Δεν παραιτούµεθα
από το νοµοσχέδιο. Δεν παραιτούµεθα από τις βασικές αρχές
του. Ίσα-ίσα το βελτιώνουµε ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισµό και ως προς τη βία η οποία ασκείται κατά των ατόµων
των οµόφυλων ζευγαριών ως ποινικό αδίκηµα. Θα εισαχθεί στο
νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό έχουµε δεσµευθεί και δεν πρόκειται να κάνουµε πίσω στο ζήτηµα αυτό.
Όσον αφορά το ζήτηµα της συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών, όπως ξέρετε, στη νοµοθεσία µας υπάρχει και έχει νοµοθετηθεί η συµβίωση των ετερόφυλων ζευγαριών. Πράγµατι, το
ζήτηµα αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτηµα -όπως σας είπα- και θέλει
µία επεξεργασία. Δεν εννοούσα -ως δεύτερο επιχείρηµα το είπαότι είναι νοµοσχέδιο που αυτήν τη στιγµή εξετάζουµε τη βία, η
οποία προκαλείται από τον µισαλλόδοξο λόγο για ζητήµατα ξενοφοβίας και ρατσισµού.
Γι’ αυτό βλέπετε ότι και η απόφαση-πλαίσιο δεν κάνει λόγο για
τη συµβίωση των οµόφυλων ζευγαριών και ούτε βεβαίως είναι
πρωτόγνωρο ζητήµατα Αστικού Δικαίου να µπαίνουν σε διατάξεις νοµοθετηµάτων Ποινικού Δικαίου και αντιστρόφως. Απλώς,
είπα ότι το κύριο ζήτηµα εδώ είναι ότι είναι ένα νοµοσχέδιο πολύ
σοβαρό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, απασχολεί την Εκκλησία, απασχολεί τις δοµές της ελληνικής κοινωνίας και θέλει
περισσότερη επεξεργασία. Εποµένως, δεν είναι δυνατόν να µπει
µε µία τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει.
Είπα, λοιπόν, ότι η ρύθµιση αυτή θέλει περισσότερη προσοχή
και καλό θα είναι να την εξετάσουµε µέσα στο πλαίσιο του Οικογενειακού Δικαίου. Γι’ αυτό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχει
επιτροπή στην οποία µέσα στο πλαίσιο αναµόρφωσης διατάξεων
του Οικογενειακού Δικαίου συζητάµε και το ζήτηµα αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση της ηµερήσιας διάταξης
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης».
Θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου για οκτώ λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω αποκλειστικά για το άρθρο 109 του νοµοσχεδίου:
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης». Αφορά την
πενταετή άδεια παραµονής για όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα
µας και ολοκλήρωσαν έξι τάξεις σχολείου, µε δύο προϋποθέσεις,
όµως. Ποιες είναι αυτές; Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές
τους µέχρι τα είκοσι ένα τους χρόνια και να διαµένουν µόνιµα.
Δυστυχώς, οι προϋποθέσεις ακυρώνουν την παροχή του
νόµου και συνιστούν την υπέρτατη υποκρισία, γιατί πολύ απλά
τα παιδιά των µεταναστών πολύ δύσκολα µπορούν να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν αυτές τις δύο προϋποθέσεις.
Ξέρετε καλά ότι είναι παιδιά κατατρεγµένα που δουλεύουν παράλληλα. Πολλές φορές δεν διαµένουν νόµιµα, γιατί ο γονιός
τους έχασε την άδεια διαµονής, αφού λόγω ανεργίας δεν συµπλήρωσε τα απαιτούµενα ένσηµα, τα οποία είχε προηγουµένως
συµπληρώσει. Εκατό χιλιάδες είναι αυτοί που έχασαν την άδεια
διαµονής. Και ρωτώ τον Υπουργό, πόσα παιδιά αντιστοιχούν σε
αυτούς τους εκατό χιλιάδες;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα σας απαντήσω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Οι προϋποθέσεις συνιστούν κοινωνική αναλγησία, εκτρέφουν το ρατσισµό, χτίζουν το γκέτο και όλη αυτήν
την αντίληψη για τον άλλο, για τον ξένο.
Από έρευνα µε δείγµα εκατόν επτά ανήλικους παλιννοστούντες µαθητές από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Αθήνας διαπιστώθηκε ότι
η συντριπτική πλειοψηφία, το 85%, επανέλαβε τουλάχιστον µία
φορά την τάξη, ενώ στην ηλικία 15-19 ετών το 63% εντάσσεται
στο εργατικό δυναµικό.
Λέει η έρευνα ότι «διακόπτουν αυτοί πρώιµα τη φοίτησή τους
σε µεγαλύτερο ποσοστό από το µέσο όρο. Τείνουν να στρέφονται προς σπουδές χαµηλότερου επιπέδου σε σύγκριση µε τους
γηγενείς συµµαθητές τους. Γενικά εµφανίζονται να αξιοποιούν
σε µικρότερο βαθµό τις δυνατότητες που παρέχονται από τη δηµόσια εκπαίδευση». Έτσι διαµορφώνεται ένα σύνολο παραγόντων που ευνοούν περαιτέρω τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Αντίστοιχες έρευνες του ΕΚΕ καταδεικνύουν ανάλογα συµπεράσµατα.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, για αυτό χρειάζονται τα ερευνητικά
κέντρα και τα ερευνητικά ιδρύµατα που εσείς καταργείτε, για να
κατανοείτε την πραγµατικότητα και να νοµοθετείτε µε βάση
αυτήν και όχι µε ιδεοληψίες.
Τα παιδιά των µεταναστών καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, ώστε να ενταχθούν στην τάξη, να αποκτήσουν φίλους, να
αρχίσουν µία νέα σχολική ζωή. Πρέπει να ζουν κάτω από τη δαµόκλειο σπάθη του συνεχούς ξεριζώµατος; Υπάρχουν σήµερα
Ελληνόπουλα, τα οποία µεταναστεύουν µε τους γονείς τους, που
να υπόκεινται σε αντίστοιχη διάταξη ή νοµοθεσία στις χώρες
υποδοχής; Για να τη δούµε.
Μπορεί να πει κανείς σε ένα ενήλικα που έζησε µέχρι τα είκοσι
ένα του χρόνια στην Ελλάδα, που είναι άριστος µαθητής, σηµαιοφόρος, λαµπρός φοιτητής, «δεν σου δίνω άδεια παραµονής,
γιατί οι γονείς σου δεν είναι νόµιµοι»;
Με ενδιαφέρει αυτό το θέµα, γιατί εισάγει µέσα στα σχολεία
µε έναν ύπουλο τρόπο τη στιγµατοποίηση και το ρατσισµό. Για
εµάς, το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι εισάγει το ρατσισµό εκτρέφει τη Χρυσή
Αυγή. Ο ρατσισµός είναι ένας από τους βασικούς αιµοδότες της
Χρυσής Αυγής και οι άλλοι είναι οι µνηµονιακές πολιτικές, η
ανεργία και η φτώχεια.
Για τον Έλληνα µαθητή τώρα, ο φίλος του µετανάστης στο δι-

πλανό θρανίο µπορεί πάντα να εξαφανιστεί, να εκδιωχθεί. Τι µήνυµα στέλνουµε ως Βουλή των Ελλήνων στα παιδιά του δηµοτικού και του γυµνασίου, Έλληνες και αλλοδαπούς, την ίδια ώρα
που η Ελλάδα, η Ελλάδα µας, από χώρα υποδοχής µεταναστών
γίνεται επίσης χώρα αποστολής µεταναστών;
Θα επιχειρήσουµε, έστω και µε αυτό το κουτσουρεµένο νοµοσχέδιο, να θεραπεύσουµε κάποιους από τους ισχυρούς κραδασµούς που δέχεται το εκπαιδευτικό σύστηµα εξαιτίας της
µεταναστευτικής πολιτικής που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ;
Τώρα βέβαια, δεν µιλώ για τα δικαιώµατα των παιδιών των µεταναστών, αλλά για τα δικαιώµατα των δικών µας παιδιών, των
Ελλήνων. Μιλώ για το δικαίωµα σε µια ξένη κουλτούρα µέσα από
τη διαπροσωπική σχέση µε µακρινούς ορίζοντες, µε άλλα ήθη
και έθιµα. Μιλώ για το δικαίωµα για την ολοκλήρωση των προσωπικοτήτων τους, ώστε να είναι ανοιχτές, ελεύθερες στη διαπολιτισµικότητα. Να είναι ανοιχτές στο παγκόσµιο γίγνεσθαι,
στην αυξανόµενη αλληλεξάρτηση των κοινωνιών. Μιλώ για προσωπικότητες που δεν είναι φοβικές, έρµαια ρατσιστικών και φασιστικών κελευσµάτων. Μιλώ για προσωπικότητες που
κατανοούν την ετερότητα και δεν τη δαιµονοποιούν.
Εµείς θεωρούµε ότι τα παιδιά µας, τα Ελληνόπουλα ωφελούνται εξαιρετικά από τη συνύπαρξη µε τα παιδιά των µεταναστών.
Εσείς δεν έχετε αυτήν την αντίληψη. Για αυτό βάζετε συνεχείς
φραγµούς και αποκλεισµούς στη µόρφωση των ξένων.
Εµείς κατανοούµε τα µεγάλα οφέλη από αυτήν τη συνύπαρξη,
ενώ εσείς κλείνετε τα διαπολιτισµικά σχολεία. Κάνω λάθος; Η συνύπαρξη αυτή τους µαθαίνει να αντέχουν, και βιωµατικά τους µαθαίνει τι µετράει πραγµατικά στη ζωή, όχι ως µάθηµα για να
δώσουν εξετάσεις στο τέλος του χρόνου.
Η συνύπαρξη αυτή τους µαθαίνει λοιπόν βιωµατικά µέσα από
αυτή τη σχέση µε το διπλανό ότι η ζωή είναι αυταξία κι όχι τα ιδεολογήµατα του νεοφιλελευθερισµού, του ανταγωνισµού, της
εξατοµίκευσης και όλης της εκµετάλλευσης, της ιδιώτευσης.
Αυτό γίνεται µέσα από την αφήγηση της ζωής τού συµµαθητή
τους.
Μου γνέφετε ότι συµφωνείτε. Χαίροµαι για αυτό.
Η συνύπαρξη λοιπόν ενισχύει την αντίληψη της διαπολιτισµικότητας, της ανεκτικότητας, της αποδοχής του διαφορετικού,
της αλληλεγγύης, της ισότιµης µεταχείρισης. Η συνύπαρξη στο
σχολείο καλλιεργεί το σεβασµό στο συνάνθρωπο, την ειρήνη, τη
συναδέλφωση των λαών.
Η συνύπαρξη µεταναστών κι Ελλήνων καταπολεµά τον εθνικισµό, το ρατσισµό και την ξενοφοβία, τις κάθε είδους διακρίσεις
φύλου, φυλής, θρησκείας και προωθεί στην πράξη τα ανθρώπινα
δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να ψηφίσετε τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σηµείο και να ανοίξετε µια
µικρή, αλλά σηµαντική ρωγµή για µια άλλη κοινωνία, για ένα
άλλο καλύτερο µέλλον, για τα δικά µας και τα ξένα παιδιά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς την κ. Φωτίου και για τη συνέπειά της ως προς τον χρόνο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να κάνω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια νοµοτεχνική βελτίωση και θα την εξηγήσω κιόλας.
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν στην Ολοµέλεια
και αφορούν τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» αποσύρονται.
Οι βελτιώσεις αυτές θα κατατεθούν και θα διανεµηθούν.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μπράβο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Οι λόγοι της απόσυρσης είναι ότι δηµιουργήθηκε θόρυ-
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βος και λάθος εντύπωση για τη σκοπιµότητα της νοµοτεχνικής
αυτής ρύθµισης.
Επίσης, δεν έχουµε καµµία πρόθεση να αποτρέψουµε οποιονδήποτε από καταγγελίες για ρατσιστική βία ή οποιοδήποτε άλλο
έγκληµα. Τρίτον, οι αρµόδιες δικαστικές αρχές ελέγχουν την
ακρίβεια των καταγγελιών. Δηλώνουµε από το Βήµα της Βουλής
ότι εµπιστευόµαστε τη δικαιοσύνη.
Οι νοµοτεχνικές αυτές βελτιώσεις θα διανεµηθούν. Η συζήτηση ήταν γόνιµη. Εµείς θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε αυτήν
την άποψη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθεί από τις θέσεις
των επισήµων ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Λίµπερµαν,
συνοδευόµενος από πενταµελή αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο της
επίσκεψής του στη χώρα µας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Κανελλοπούλου για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φιλοξενούµενοι, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε Κώδικα Μετανάστευσης. Καλούµαστε τώρα να διαµορφώσουµε µεταναστευτική
πολιτική. Τραγική ειρωνεία! Η τραγωδία στη Μυτιλήνη που κόστισε επτά νεκρούς, λίγο µόλις καιρό µε την τραγωδία στο Φαρµακονήσι, χρωµατίζει τραγικά την καθυστερηµένη αυτή
απόπειρα.
Αλλά πώς θα µπορούσαµε να έχουµε αποκτήσει µεταναστευτική πολιτική, όταν το ζήτηµα αντιµετωπίζεται µε τόση φοβικότητα, µε τόση δηµαγωγία, µε τόση κολακεία στα
συντηρητικότερα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας;
Το µεταναστευτικό έχει κυριαρχήσει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Ζούµε σε µία χώρα που αποτελεί το γεωγραφικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ανατολή. Ζούµε, επίσης,
µια ιστορικής κλίµακας µετακίνηση πληθυσµών, όχι επειδή οι
ίδιοι άνθρωποι το επέλεξαν -ποιος επιλέγει, άραγε, να εγκαταλείψει τη χώρα του, την εστία του, τους προσφιλείς του ανθρώπους;- αλλά επειδή εξαναγκάστηκαν.
Και αντί να προσπαθήσουµε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, µιας και η
χώρα µας ασκεί την Προεδρία της αυτόν τον καιρό, να δώσουµε
συνολική λύση στο πρόβληµα, είµαστε στο δυσάρεστο σηµείο
παρά τους νεκρούς, παρά τις ρατσιστικές επιθέσεις, παρά την
εξαθλίωση που αντιµετωπίζουν τόσο οι συµπολίτες µας όσο και
οι ξένοι, να έχουµε µία Κυβέρνηση που δεν σταµατά να επενδύει
στην ξενοφοβία.
Τόσα χρόνια προσπαθήσατε να µας πείσετε πως οι µετανάστες ευθύνονται περίπου για όλα τα δεινά που µας έχουν βρει,
για τα χαµηλά µεροκάµατα, για την πτώση του βιοτικού επιπέδου, για την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, για την εγκληµατικότητα κ.λπ.. Απέκτησε η χώρα τον εσωτερικό της εχθρό, το
δικό της «Εβραίο», που τόσο είχε ανάγκη στην εποχή της κρίσης.
Και ο ταπεινωµένος Έλληνας έχει µια ψευδαίσθηση δήθεν ανωτερότητας έναντι των άλλων, των ξένων.
Ποιος δεν θυµάται, άραγε, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να καλεί
σε ανακατάληψη των πόλεων; Αντιµετωπίζατε και αντιµετωπίζετε
ακόµη τους µετανάστες και τους πρόσφυγες σαν εισβολείς. Το
ακούσαµε πάλι χθες και προχθές σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Βλέπατε, όλοι βλέπαµε τα τάγµατα εφόδου να εφαρµόζουν στην
πράξη την ανακατάληψη των πόλεων και φυσικά αδρανούσατε
κατά ένα τρόπο συνηγορώντας. Ήταν και είναι χρήσιµη για εσάς
η ξενοφοβία. Σας χρειάζεται για να χτυπήσετε το ΣΥΡΙΖΑ µε τις
γνωστές µονταζιέρες σας. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν λέει τίποτα άλλο
από το προφανές και το αυτονόητο, ότι οι µετανάστες που έχουν
αναπτύξει δεσµούς µε τη χώρα πρέπει να βρίσκονται στο φως, να
απολαµβάνουν δικαιώµατα, να υπάρχουν, δηλαδή, ως άνθρωποι.
Ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η Ελλάδα είναι χώρα
µεταναστών. Εµείς που βλέπουµε τα παιδιά µας να µεταναστεύουν εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, εµείς που σχεδόν κάθε
οικογένεια έχει κάποιο συγγενή στο εξωτερικό, εµείς που ακού-
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γαµε από µικροί τούς γονείς µας να µας µιλάν για την ξενιτιά, να
τραγουδάν την ξενιτιά, δεν θα έπρεπε ακριβώς εµείς να είµαστε
πολύ πιο γενναιόδωροι µε τους ανθρώπους που εξαναγκάζονται
να ζητήσουν στέγη στη χώρα µας και οδό προς την Ευρώπη; Δεν
θα έπρεπε εµείς να τους προσφέρουµε το αυτονόητο; Δικαιώµατα που πρέπει να απολαµβάνει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή, µια
θέση στο φως.
Συµφέρει, όµως, η παράνοµη µετανάστευση. Συµφέρει όσους
στήνουν τα γνωστά βρώµικα παιχνίδια στον Άγιο Παντελεήµονα
και σε άλλες γειτονιές. Συµφέρει αυτούς που παίρνουν µετανάστες να δουλεύουν στα υπόγεια φασόν, τους βάζουν νύχτα για
να τους βγάλουν πάλι νύχτα, λάθρα και κρυφίως. Συµφέρει, επίσης, όσους φλερτάρουν µε ακροδεξιά ακροατήρια. Συµφέρει,
τέλος, επαγγελµατικές οµάδες που σιτίζονται από τη δυστυχία
των άλλων, των µισητών ξένων.
Η πολιτική που προτείνουµε είναι όχι µόνο ανθρωπιστική, αλλά
και επωφελής. Είναι πολλά τα πλεονεκτήµατα από µία πολιτική
νοµιµοποίησης ανθρώπων που έχουν αποκτήσει δεσµούς µε την
Ελλάδα.
Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εξαθλίωση γεννά περισσότερη
εξαθλίωση, η παρανοµία, η ζωή στο σκοτάδι, τα γκέτο είναι που
γεννούν την εγκληµατικότητα. Γνωρίζετε, επίσης, ότι η ένταξη, η
ενσωµάτωση θα αποφορτίσουν τις γειτονιές και θα δώσουν υπόσταση στους ανθρώπους. Μία νόµιµη ζωή είναι ο δρόµος για τον
περιορισµό της παρανοµίας και της εγκληµατικότητας.
Καθώς µιλάµε για εγκληµατικότητα, συνιστούν άραγε για εσάς
εγκληµατικότητα τα πάµπολλα περιστατικά βίας ενάντια σε µετανάστες από την Αστυνοµία, το Λιµενικό και άλλα κρατικά όργανα; Μάλλον όχι, αν κρίνουµε από την προσθήκη-αναδιατύπωση
που µας φέρατε χθες. Χαιρόµαστε που σήµερα την πήρατε πίσω.
Μακάρι, όµως, να φροντίσετε ώστε αυτοί που καταγγέλλουν, να
έχουν προστασία εξαρχής.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η α λα
καρτ χρήση της Ευρώπης; Προφανώς, η χρήση του φανατικού
ευρωπαϊσµού δεν µας ωφελεί κάθε στιγµή. Μία πολιτική νοµιµοποιήσεων θα περιορίσει ασφαλώς τη «µαύρη» εργασία. Δεν είναι
οι ξένοι που ρίχνουν τα µεροκάµατα. Η «µαύρη» εργασία και η
αντεργατική πολιτική σας είναι που τα ρίχνει. Όταν έχουµε ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητας που δεν προστατεύονται
από το Εργατικό Δίκαιο, γίνεται να µην πέσουν οι µισθοί;
Κύριοι, µε τις πολιτικές σας συµβάλλατε στην οικοδόµηση µιας
Ευρώπης, όπου τα σύνορα είναι ανοιχτά για τη µετακίνηση κεφαλαίων, ανοιχτά για την κερδοσκοπία, ανοιχτά για µία επιχειρηµατικότητα που µόνο υγιής δεν αποδείχθηκε, ανοιχτά για την
εγκληµατικότητα, αλλά είναι κλειστά για ανθρώπους που καταφεύγουν σ’ αυτήν για να γλιτώσουν από πολέµους, χούντες, διαλυµένες οικονοµίες και οικολογικές καταστροφές, όπου
–ειρήσθω εν παρόδω- ο πολιτισµένος κόσµος έχει βάλει για τα
καλά το χεράκι του.
Αντιµετωπίσατε ανθρώπους σαν να είναι η πληγή, η µάστιγα
της χώρας. Βλέπατε τον φασισµό να εκκολάπτεται, να περπατά
στους δρόµους, να αναπτύσσεται, αλλά εσείς συνεχίσατε την
ίδια νοοτροπία για να φέρετε τελικά έναν Κώδικα Μετανάστευσης, ο οποίος, ενώ έχει θετικά στοιχεία –δεν το παραγνωρίζουµεείναι και άτολµος και πολύ αργοπορηµένος και µεροληπτικός και
σε κάποια σηµεία και ρατσιστικός.
Όσο και αν µας συκοφαντείτε, λες και οι δικές µας υπογραφές
φιγουράρουν κάτω από αποτρεπτικές για την επίλυση του µεταναστευτικού συµφωνίες και αποφάσεις, όσο και αν επενδύετε
στη φοβικότητα, εµείς θα επιµένουµε.
«Ζώντες καθ’ οµάδας και έχουν κοινήν την τράπεζα εις τα πόλεις ενοικιάζουν δεκαπέντε εργάται εν διαµέρισµα εις µίαν πενιχράν οικίαν, όπου µαγειρεύουν το φαγητό των εκ περιτροπής.
Εις τας γραµµάς οι εργάται έχουν ως κατοικίαν των τα παλαιά
βαγόνια ή ξύλινας καλύβας, κατασκευαζοµένας επίτηδες γι’ αυτούς, εις τα εργατικά στρατόπεδα» –από την εφηµερίδα «Ατλαντίς», «Έλληνες µετανάστες στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής»,
Απρίλιος 1912.
Αυτοί είµαστε, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό είναι το σκοτεινό, το
αποσιωπηµένο παρελθόν του περιούσιου λαού µας. Όσο επιµένουµε να το ξεχνάµε, µιλώντας για παρίες, εισβολείς και αποκα-
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λώντας τους ανθρώπους λαθραίους σαν να ήταν ζώνες, σαν να
ήταν τσιγάρα, σαν να ήταν τσάντες, αυτό θα είναι και το σκοτεινό
µας µέλλον. Διαλέξτε, λοιπόν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο να πω
δύο στοιχεία που ζήτησε η συνάδελφος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όσον αφορά τα παιδιά που είπατε προηγουµένως, συµφωνώ βεβαίως στα περισσότερα που είπατε από το
Βήµα για το συναίσθηµα, την ψυχολογία και για την όλη διασύνδεση αυτών των παιδιών µε την ελληνική κοινωνία.
Σας λέω ότι όλα τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα ή φοιτούν
έξι χρόνια στα σχολεία µέχρι να γίνουν είκοσι ενός ετών δικαιούνται άδεια διαµονής και αν για κάποιο λόγο δεν έχουν –δηλαδή,
τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα- άδεια διαµονής, παραµένουν
στην Ελλάδα.
Δεύτερον, είπατε για το νούµερο. Φέτος µόνο σας λέω ότι
χίλια τριακόσια πενήντα παιδιά έχουν πάρει άδεια. Χίλια τριακόσια πενήντα παιδιά από την αρχή του χρόνου πήραν άδεια παραµονής.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Στον Αλβανό έγινε απέλαση.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα σας πω και για τον Αλβανό.
Όλα αυτά τα παιδιά θα πάρουν άδεια του άρθρου 109 για
πέντε χρόνια τώρα. Δηλαδή, τους δώσαµε την άδεια, αλλά µε
αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα θα πάρουν και για πέντε χρόνια.
Θέλω να σας πω ότι τα παιδιά, όταν είναι ανήλικα, έχουν άδεια
διαµονής όσο έχουν οι γονείς τους. Άρα, λοιπόν, δεν τίθεται θέµα
για τα παιδιά. Υπάρχουν εκατόν δέκα χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα –γιατί θα θέλατε να ξέρετε το νούµερο- µε άδεια διαµονής.
Το ξέρουµε αυτό το νούµερο που είπατε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μα, κάποιοι γονείς τη χάσανε. Έτσι µας
είπαν.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Όσα παιδιά –που είναι πολύ λίγα- δεν µπορούν να καλυφθούν από την ισχύουσα νοµοθεσία, καλύπτονται έως σήµερα
µε τον κώδικα που θα ψηφίσουµε. Δεν τα πειράζει κανείς αυτά
τα παιδιά, κυρία Φωτίου. Καλύπτονται σήµερα από τον προς ψήφιση κώδικα και δεν θα έχουν κανένα πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κουράκης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πω
ότι η απόσυρση της τροπολογίας που αναφέρατε προηγουµένως, είναι κάτι θετικό. Όµως, θα πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός
λαός ότι αυτό έγινε κάτω από ισχυρή πίεση του ΣΥΡΙΖΑ και
άλλων συναδέλφων αυτής της Αίθουσας.
Βέβαια, είναι αρνητικό το γεγονός ότι χρειάστηκε τόση µεγάλη
πίεση, για να πάρετε πίσω µία τροπολογία, η οποία έλεγε ότι εάν
ένας µετανάστης προσέλθει στο αστυνοµικό τµήµα ή τη δικαιοσύνη και καταγγείλει ότι υπέστη βασανιστήρια, εάν δεν αποδειχθεί αυτή η κατηγορία ή αποδειχθεί ψευδής ή υποβολιµαία,
πηγαίνει στο αυτόφωρο και απελαύνεται.
Στην πραγµατικότητα, ήταν µία διάταξη για να «βγουν λάδι» οι
λιµενικοί για τη συµπεριφορά τους στο Φαρµακονήσι, τους οποίους αθώωσε ο κ. Θεοδωράκης µε το «Ποτάµι» του στο ντοκιµαντέρ που µας έδειξε στην τηλεόραση. Πέρα από την τηλεοπτική
αθώωση, έπρεπε να έχουµε και µια νοµική αθώωση, έτσι ώστε
να «βγουν λάδι», λες και δεν είναι γνωστά δεκάδες επεισόδια κακοµεταχείρισης, βασανισµού και βάναυσης συµπεριφοράς σε
βάρος µεταναστών.
Με τη διάταξη που είχατε στην τροπολογία, όποιος τολµούσε
και διανοείτο να πάει να καταγγείλει βαναυσότητα για τον ίδιο ή
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ως µάρτυρας για άλλους, επικρέµετο το αυτόφωρο και η απέλαση. Χρειάστηκε να χαλάσουµε τον κόσµο εδώ, µαζί µε αρκετές
εφηµερίδες και Μέσα Ενηµέρωσης, για να έρθετε σήµερα και να
συνηγορήσετε και εσείς µε τη νοµολογία σας ότι το παίρνετε
πίσω.
Βέβαια, πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, ότι εάν έµενε αυτή η
διάταξη, θα έπρεπε –για λόγους δικαίου- να επεκταθεί και στους
Έλληνες. Δηλαδή, όσοι Έλληνες έκαναν καταγγελία ότι έχουν
κακοποιηθεί από αστυνοµικά όργανα –και είναι πάµπολλες οι περιπτώσεις όπως ξέρετε και µερικές µάλιστα έχουν φτάσει στο
ακροατήριο και έχουν τιµωρηθεί οι αστυνοµικοί- εάν δεν θεωρείται βάσιµη αυτή η καταγγελία τους, θα έπρεπε να τιµωρηθούν
και αυτοί µε αυτόφωρο κατά την ποινική διαδικασία. Πάντως, το
πήρατε πίσω και αυτό είναι θετικό.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς νοµίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτοί οι
µετανάστες οι οποίοι προσέρχονται για να δηλώσουν µια βάναυση συµπεριφορά αστυνοµικών οργάνων, λιµενικών κ.λπ., θα
πρέπει να προστατεύονται, δηλαδή να αναστέλλεται η διαδικασία
απέλασής τους και να µην κρατούνται βεβαίως σε καµµία περίπτωση, έως ότου τελεσιδικήσει η καταγγελία που έχουν κάνει.
Το δεύτερο που έχω να πω, σχετικά µε την αναφορά στον κώδικα ότι για να πάρει κάποιος άδεια επί µακρόν διαµένοντος πενταετούς διάρκειας προϋπόθεση είναι η ελληνοµάθεια, είναι το
εξής: Πώς είναι δυνατόν να ζητάτε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας,
την ίδια στιγµή που συρρικνώνονται απελπιστικά τα διαπολιτισµικά σχολεία; Άρα, από τη µια λέτε ότι για να σου δώσω την
άδεια θέλω πιστοποιητικό ελληνοµάθειας και από την άλλη δεν
τους παρέχετε τη δυνατότητα να µάθουν γράµµατα. Μου θυµίζει
τη ρήση του Μπρεχτ που λέει: «Μας παίρνουν το βιβλίο από το
χέρι και µετά µας κατηγορούν ότι είµαστε αγράµµατοι».
Τι θα κάνετε γι’ αυτό; Και µια που είπατε για τα είκοσι ένα χρόνια, θα αναφερθώ πάνω σε αυτό: Μια προϋπόθεση είναι να ολοκληρώσουν την εξαετή φοίτησή τους σε σχολείο της Ελλάδος
µέχρι το εικοστό πρώτο έτος.
Εάν κάποιοι επειδή εργάζονται έχουν καθυστερήσει, γιατί να
µην τους αναγνωρίζεται αυτή η δυνατότητα; Από πού προκύπτει
το εικοστό πρώτο έτος και το εικοστό δεύτερο; Καλύτερα να το
αφήσετε, όποτε την εκπληρώσουν. Γιατί αυτός ο περιορισµός;
Γιατί στριµώχνετε σε µία διαδικασία τους ανθρώπους που ξέρετε
–το είπε προηγουµένως και η κ. Φωτίου- ότι σπουδάζουν µε εξαιρετικές δυσκολίες; Τους αξίζουν πάρα πολλά εύγε γιατί κατορθώνουν πολλοί εξ αυτών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να προχωρήσουν µετά ακόµα και
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Επίσης, γιατί η κοινωνική ένταξη συνδέεται µόνο µε τη γνώση
της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού; Ξέρετε ότι
πάρα πολλοί αναλφάβητοι µετανάστες µπορεί να είναι απόλυτα
ενταγµένοι, ιδιαίτερα στις αγροτικές κοινωνίες, να µιλάνε πολύ
καλά τη γλώσσα, αλλά να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις
όποιες εξετάσεις της ελληνοµάθειας;
Σε τελευταία ανάλυση, µπαίνουν πάρα πολλά εµπόδια για την
ένταξη αυτών των ανθρώπων.
Για του λόγου το αληθές θα αναφέρω ένα τελευταίο. Ξέρετε
ότι καταγγέλθηκε πως αριθµός αλλοδαπών µαθητών που φοιτούν σε γυµνάσιο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στην Αθήνα δεν
προάγονται στην επόµενη τάξη επειδή δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά εγγραφής, παρ’ όλο που πληρούν τις προϋποθέσεις επαρκούς φοίτησης; Δηλαδή κάποιος ολοκληρώνει τη
φοίτησή του και δεν προάγεται γιατί δεν έχει προσκοµίσει χαρτιά. Το λέω τόσο χυδαία, χαρτιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι
µία δυσµενέστατη διάκριση η οποία ξεπερνάει κάθε κανόνα δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Αυτό που ζητάµε ως ΣΥΡΙΖΑ από το Υπουργείο Παιδείας είναι
να εκδοθεί αµέσως µία εγκύκλιος στην οποία να διευκρινίζεται
ότι η ελλιπής προσκόµιση πιστοποιητικών εγγραφής εκ µέρους
του κηδεµόνα δεν πρέπει να αποτελεί λόγο µη προαγωγής του
µαθητή στην επόµενη τάξη και βεβαίως, να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις στις διευθύνσεις, ώστε να δέχονται αιτήσεις εγγραφής µε ελλιπή δικαιολογητικά.
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Όσον αφορά τη συζήτηση περί ξένων και άλλων που γίνεται,
πρέπει να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι ξένοι ανεπιθύµητοι και δεν
αντιµετωπίζονται όλοι ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Υπάρχουν µεγιστάνες του πλούτου από το Πακιστάν, την Ινδία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, στους οποίους κάνουµε τεµενάδες. Μάλιστα,
ένας εξ αυτών παραλίγο να πάρει από το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό. Και δεν έχει και τόσο πολλή σχέση µε το χρώµα. Πάρα πολλοί µελαµψοί σεΐχηδες έρχονται εδώ και πραγµατικά
απολαµβάνουν φοροαπαλλαγών και άλλων. Και δεν είναι όλοι οι
παράνοµοι µετανάστες σε διωγµό.
Αναφέρθηκε χθες από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο
κ. Λαφαζάνη πόσα πλοία εφοπλιστών φέρνουν στα αµπάρια τους
εργάτες από την Αίγυπτο και από αλλού. Δεν ξέρω πόσο νόµιµοι
είναι όλοι αυτοί. Απλώς χρησιµοποιούνται γιατί τους δίνουν πολύ
φθηνά µεροκάµατα.
Η θέση µας, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι κάνετε µεν ορισµένες
ρυθµίσεις, αλλά είναι πάρα πολύ άτολµες. Αναφέρατε προηγουµένως ορισµένες ρυθµίσεις για τα παιδιά που φοιτούν εδώ. Θα
έλεγα ότι πολλές εξ αυτών είναι σε θετική κατεύθυνση. Όµως,
γιατί δεν κάνετε µία ολοκληρωµένη ρύθµιση, όπως το έχουµε ζητήσει επανειληµµένως;
Το θέµα αντιµετώπισης των µεταναστών δεν έχει µόνο ηθική
και ανθρωπιστική διάσταση. Πρωτίστως θα έλεγα ότι έχει και πολιτική και οικονοµική και κοινωνική διάσταση. Κοστίζει πολύ λιγότερο να µπορέσουν να τακτοποιηθούν οι µετανάστες µε
νόµιµες διαδικασίες από το να έχουµε αυτές τις διατάξεις, τα
κέντρα κράτησης, από τα οποία µετά από ενάµιση χρόνο αφήνονται οι άνθρωποι µε πελώρια ψυχικά και άλλα προβλήµατα, για
να έρθουν στην κοινωνία και να ακολουθήσει ένας πολύ µεγάλος
Γολγοθάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα ότι είναι καιρός να εκσυγχρονίσουµε τον κώδικά µας
και να ξεκαθαρίσουµε από το σύνολο των µεταναστών πόσοι
είναι αυτοί που µένουν χρόνια στην Ελλάδα, έχουν ενταχθεί –και
είναι οι περισσότεροι εξ αυτών- πόσοι έχουν οικογένειες και παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, πόσοι είναι πολιτικοί πρόσφυγες.
Ξέρετε ότι το ατύχηµα, το δυστύχηµα, το έγκληµα που έγινε
στη Μυτιλήνη πριν από λίγες µέρες αφορούσε πρόσφυγες από
τη Συρία και ανάµεσα στους επτά που πνίγηκαν ήταν και ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι τρεισήµισι χρονών και ένα αγοράκι οκτώ χρονών. Ας αναλογιστούν όλοι οι Έλληνες, όταν χαϊδεύουν τα παιδιά
τους αυτής της ηλικίας, τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους
στο Φαρµακονήσι. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας πελώριος ανθρωπιστικός και ηθικός παράγοντας, αλλά υπάρχουν και όλα αυτά
τα οποία αναφέραµε.
Θέλω να πιστεύω ότι οι προτάσεις και οι τροπολογίες που
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν δεκτές.
Χαιρετίζω την απόσυρση της επαίσχυντης τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Μάλιστα είχα σκοπό σήµερα, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ
προσωπικά σε εσάς που σας γνωρίζω, και θα έλεγα ότι δεν θα
έπρεπε να συνδέσετε την προσωπική σας πολιτική και ιατρική
επιστήµη και καριέρα µε αυτήν την τροπολογία. Χαίροµαι που
αποσύρθηκε. Εάν προστεθούν και διατάξεις προστασίας των θυµάτων που προσέρχονται σε νοµικά τµήµατα, να µην κρατούνται
και να µην απελαύνονται, νοµίζω ότι θα έχετε κάνει ένα θετικό
βήµα σε αυτό το σηµείο τουλάχιστον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βολουδάκης, για οκτώ λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πατρίδα µας αποκτά για
πρώτη φορά κωδικοποιηµένη νοµοθεσία για τη µετανάστευση
και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί ένα σύνθετο και διαρκώς
µεταλλασσόµενο πρόβληµα δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζεται
µε διατάξεις νόµου διάσπαρτες, τις οποίες ακόµα και οι ειδικοί

9081

δεν µπορούν να αναλύσουν και να εφαρµόσουν.
Εκπλήσσοµαι από τη συζήτηση, διαπιστώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
κατ’ εξοχήν επιµένει να επικεντρώνει την κριτική του σε µία ανάλυση ατυχηµάτων είτε στο Φαρµακονήσι είτε στη Μυτιλήνη.
Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους αν υπάρχει κάποια
µεταναστευτική νοµοθεσία που µπορεί να αποκλείσει τα ατυχήµατα. Μπορείτε να συνδέσετε κάπως τα ατυχήµατα και την αντιµετώπισή τους µε τη µεταναστευτική νοµοθεσία; Μπορείτε να
πείτε κάτι που να συνδέει τέτοια ατυχήµατα µε τον κώδικα που
έρχεται προς ψήφιση σήµερα;
Κάποτε πρέπει σε αυτήν την Αίθουσα να µιλάµε επί του συγκεκριµένου: ποια διάταξη φέρνει ποιο αποτέλεσµα, όχι µόνο να
προσπαθούµε να διεγείρουµε τα συναισθήµατα όσων µας
ακούνε. Γιατί, ξέρετε, εσείς το κάνετε θέλοντας να διεγείρετε τα
ανθρωπιστικά αισθήµατα των πολιτών απέναντι στους µετανάστες, αλλά κάποιοι άλλοι µε την ίδια λογική προσπαθούν να διεγείρουν τα ξενοφοβικά συναισθήµατα.
Μην πέφτετε σε αυτήν την παγίδα, γιατί η οργανωµένη πολιτεία οφείλει µε τη νοµοθεσία της –και αυτό κάνει σήµερα η Κυβέρνηση- να λειτουργεί µε τρόπο που δεν επιτρέπει ούτε την
ξενοφοβία και το ρατσισµό, αλλά ούτε και φαινόµενα «τύπου
Υπατίας», όπου εσείς, δικά σας στελέχη προσπάθησαν να κινητοποιήσουν εκατοντάδες µετανάστες για να εκβιάσουν, παράνοµοι όντες, νοµιµοποίηση. Άρα, να προσέχουµε για τι µιλάµε και
τι λέµε, ειδικά όταν αναφερόµαστε σε ένα τόσο σύνθετο θέµα.
Ο περιορισµένος χρόνος δεν µου επιτρέπει να πω περισσότερα γιατί θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία του Υπουργού
Δικαιοσύνης σχετικά µε το «πόθεν έσχες» και για µία δική µου
τροπολογία πάνω στο ίδιο θέµα. Η τροπολογία του Υπουργού
δίνει παράταση στη διαδικασία του αναδροµικού ελέγχου των
«πόθεν έσχες» όσων είχαν δηµόσια αξιώµατα από το 1974 και
µετά και επιφέρει και ορισµένες άλλες διαδικαστικές αλλαγές.
Εγώ να δεχτώ αυτό που είναι και η αιτιολόγηση της τροπολογίας, ότι το µεγάλο βάθος χρόνου και το µεγάλο εύρος των προσώπων που ελέγχονται καθιστούν απαραίτητες αυτές τις
αλλαγές. Να το δεχτώ. Πράγµατι είναι και πολλά τα χρόνια και
πάρα πολλά τα πρόσωπα. Ενδεχοµένως είναι λίγες χιλιάδες τα
πρόσωπα. Δεν ξέρω αν έχουν µετρηθεί ακόµα. Από την άλλη, δεδοµένων των συνθηκών στην κοινωνία σήµερα, δεν µπορούµε να
περιµένουµε να ολοκληρώσουν οι υπηρεσίες τις διαδικασίες
αυτές και δεν ξέρω και αν η παράταση που δίνεται µε την τροπολογία θα φτάσει.
Κατέθεσα µία τροπολογία –και σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τη δεχθείτε-, που φέρνει τρεις προσθήκες στο θεσµικό πλαίσιο:
Πρώτον, ξεχωρίζει εµάς, τους εν ενεργεία Βουλευτές, και µας
βάζει σε κατά προτεραιότητα έλεγχο. Κατά µία έννοια µας αδικεί,
επειδή µας βάζει σε πρόσθετες υποχρεώσεις έναντι των υπολοίπων, αλλά νοµίζω ότι αυτό οφείλουµε –εντός εισαγωγικών- να το
«υποστούµε» γιατί εµείς είµαστε που δεχόµαστε και την κριτική,
εµείς είµαστε που εκπροσωπούµε αυτήν τη στιγµή τους Έλληνες
πολίτες, οι τριακόσιοι εν ενεργεία σήµερα Βουλευτές.
Για εµάς, λοιπόν, τους τριακόσιους εν ενεργεία Βουλευτές, τι
προτείνω; Έχω επισυνάψει στην τροπολογία έναν πίνακα –θα τον
δείτε- που είναι πάρα πολύ απλός πίνακας και ο οποίος απεικονίζει περιουσιακές µεταβολές και µόνο, από την πρώτη στιγµή
που είχαµε οποιοδήποτε δηµόσιο αξίωµα ως την τελευταία.
Παίρνοντας το πρώτο «πόθεν έσχες» που καταθέσαµε υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο κάθε
στιγµή, βρίσκουµε τις διαφορές. Είναι τέσσερα πράγµατα. Είναι
πάρα πολύ απλό. Για τους περισσότερους από εµάς σε µισή σελίδα -και λιγότερο- χωρούν αλλαγές σε ακίνητα, σε µετοχές ή
οµόλογα, σε καταθέσεις και σε αυτοκίνητα.
Αυτά ενδιαφέρουν τους πολίτες. Αυτά µας λένε κάθε φορά,
δηλαδή λένε «δεν µας ενδιαφέρει τι έχετε, αλλά πότε και πώς το
αποκτήσατε». Αυτό δεν λένε οι πολίτες; Αυτό λοιπόν είναι πάρα
πολύ εύκολο να απαντηθεί.
Λέω και κάτι ακόµα. Δεν χρειάζεται να περιµένουµε να ελέγξουν οι υπηρεσίες τις δηλώσεις µας ή τους πίνακες. Αυτό τον πίνακα –που άλλωστε θα πρέπει να προκύπτει από τα ήδη
ελεγµένα «πόθεν έσχες», στην πρώτη του κατάθεση- να δεσµευ-
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τούµε όλοι, από µόνοι µας, ότι θα τον δηµοσιεύουµε τρεις µήνες
–εγώ το λέω ενδεικτικά στην τροπολογία, θα µπορούσε να συζητηθεί και οποιαδήποτε άλλη ηµεροµηνία- από τη δηµοσίευση της
τροπολογίας, αν ψηφιστεί, για να είµαι ακριβής.
Στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής να αναρτηθεί ένας τόσο
απλός πίνακας, όσο θα δείτε στο επισυναπτόµενο υπόδειγµα της
τροπολογίας µου, που θα δείχνει ποιες ήταν οι περιουσιακές µεταβολές, πριν τον έλεγχο. Αν, όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οποιοσδήποτε από εµάς φανεί να έχει δηλώσει οτιδήποτε ανακριβώς,
θα υφίσταται τις ίδιες συνέπειες που υφίσταται ο καθένας για
ανακριβή δήλωση και για αυτή που ελέγχεται σήµερα και δηµοσιοποιείται µετά τον έλεγχο.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Οι εχθροί της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού –και το ξέρετε πολύ καλά- δείχνουν µε το δάκτυλο τα φαινόµενα της διαφθοράς, του παράνοµου πλουτισµού
και λένε «όλοι ίδιοι είναι». Δεν είµαστε όλοι ίδιοι και το ξέρετε.
Και οι περισσότεροι από εµάς αντιµετωπίζουµε άδικη κριτική γι’
αυτό.
Δεν είµαστε υποχρεωµένοι να το δεχόµαστε αυτό. Πρέπει
αυτό να τελειώσει. Είναι στο χέρι µας, είναι υποχρέωσή µας όχι
µόνο να υπερασπίσουµε ο καθένας την προσωπική του τιµή και
υπόληψη, αλλά και να υπερασπίσουµε µε αυτόν τον τρόπο την
τιµή και την υπόληψη του κοινοβουλευτισµού.
Γι’ αυτούς τους λόγους σάς καλώ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να κάνετε δεκτή αυτήν την τροπολογία. Δηλώνω δε ότι ανεξαρτήτως του αν γίνει δεκτή ή όχι σήµερα η τροπολογία, εγώ προσωπικά στην ιστοσελίδα µου, την ερχόµενη
εβδοµάδα θα αναρτήσω τον πίνακα αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βολουδάκη, που ήταν και συνεπής στο χρόνο του.
Τον λόγο έχει η κ. Γεωργοπούλου για οκτώ λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» προκύπτει από την
αναγκαιότητα να κωδικοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις
που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική ένταξη
των µεταναστών.
Και τα δύο σκέλη του νοµοσχεδίου αποτελούν µείζον θέµα για
τη δηµοκρατία µας. Αυτό το τόσο καυτό θέµα επί σειρά ετών έπεφτε θύµα ακροδεξιών, εθνικοσοσιαλιστικών σχηµατισµών, µε σαφέστατο αντιµεταναστευτικό λόγο και εγκληµατικές πρακτικές
εναντίον µεταναστών και δηµοκρατικών Ελλήνων.
Την επιτακτική αναγκαιότητα της τακτοποίησης του καθεστώτος διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών, που διαµένουν στην
Ελλάδα και που έχουν αναπτύξει βιοτικούς δεσµούς και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, έχει αναγνωρίσει και η παρούσα Κυβέρνηση σε διάφορες αποσπασµατικές και έκτακτες ρυθµίσεις. Ωστόσο αρκετά σηµεία θεωρούµε ότι είναι ανακόλουθα µε αυτά που η αιτιολογική έκθεση
παραθέτει και θα εξηγήσω σε ποια σηµεία ακριβώς αναφέροµαι.
Τις δύο προηγούµενες δεκαετίες η χώρα µας δεχόταν στο
έδαφός της εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες, κυρίως ως εργάτες και πρόσφυγες. Όλα αυτά τα χρόνια που µεσολάβησαν, η
απουσία νοµικής και πολιτικής προστασίας των µεταναστών τούς
άφησε εκτεθειµένους στην ατοµική και συλλογική αυθαιρεσία,
θύµατα τις περισσότερες φορές παράνοµων δικτύων εµπορίας
µεταναστών.
Είναι γνωστό ότι οι µετανάστες στην πατρίδα µας ζουν σε ένα
αντιδραστικό περιβάλλον χωρίς δικαιώµατα και η ύπαρξη και
αναπαραγωγή της εργασιακής τους δύναµης ορίζεται µόνο ως
φθηνό µεταβλητό κεφάλαιο της άτυπης οικονοµίας στη µεγάλη
της πλειοψηφία. Η καταπολέµηση των παράνοµων δικτύων εµπορίας µεταναστών δεν µπόρεσε να επιτευχθεί από την αστυνοµία, παρ’ όλο που ο ρόλος της θεσπίστηκε ως ο κυρίαρχος
µηχανισµός.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εκπροσωπώντας το Νοµό Ηλείας
από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σας υπενθυ-
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µίζω ότι σε αυτό τον νοµό τον Απρίλιο του 2013 έλαβαν χώρα εγκληµατικές επιθέσεις εναντίον των εργατών γης στην περιοχή
της Μανωλάδας. Με αυτά τα τραγικά γεγονότα εκδηλώθηκε µε
τον πιο σκοταδιστικό τρόπο ο φεουδαρχικός νεοφιλελεύθερος
χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων που επικρατούν στον
πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Αποκαλύφθηκε ακόµη ο αναδυόµενος πολιτικός εκφασισµός και η ανυπαρξία δηµοκρατικής και
ολοκληρωµένης µεταναστευτικής πολιτικής στην πατρίδα µας.
Από τον Απρίλιο του 2008 που οι µετανάστες στη Νέα Μανωλάδα απεργούσαν ζητώντας καλύτερα µεροκάµατα, τις αντίστοιχες διαδηλώσεις τον Μάιο του 2012 για τα δικαιώµατά τους, µέχρι
τις προηγούµενες ηµέρες που πραγµατοποιήθηκε η συγκέντρωση
διαµαρτυρίας, υπάρχει µία τεράστια χρονική απόσταση.
Έναν χρόνο µετά τα αιµατηρά γεγονότα επετράπη σε τριάντα
πέντε τραυµατίες η παραµονή στη χώρα µέχρι τη διεξαγωγή της
δίκης, ενώ στους υπόλοιπους εκατόν δεκαεννέα που ήταν παρόντες και άρα µάρτυρες στα επεισόδια, δεν δόθηκε ανάλογο
έγγραφο.
Δεν µπορεί συνεπώς η Ολοµέλεια της Βουλής και οι αρµόδιοι
Υπουργοί να νοµοθετούν και να φέρονται σαν να µην ακούν ποτέ
τις κραυγές της κοινωνίας. Και το τονίζω αυτό γιατί είχαµε καταθέσει στο νοµοσχέδιο για την εσωστρέφεια τροπολογία, η οποία
δεν έγινε τότε δεκτή.
Αν θέλουµε να λέµε ότι είµαστε µε την πλευρά της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση, καθώς εδώ και ένα µήνα έχει αρχίσει η περίοδος
παραγωγής στην Ηλεία και Αχαΐα και πρέπει να λυθεί το θέµα
της άδειας παραµονής των εργατών γης, καθώς και το πρόβληµα
της στέγασης και των συνθηκών διαβίωσης.
Σήµερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται µία ολοκληρωµένη
θωράκιση της αγροτικής παραγωγής µε την ίδρυση χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος που θα τη στηρίζει και παράλληλα θα ενισχύει τους θεσµούς που διασφαλίζουν τα εργασιακά και
ανθρώπινα δικαιώµατα.
Απόδειξη αυτής της αναγκαιότητας είναι η κατάσταση που έχει
διαµορφωθεί σήµερα µε την πτώση της παραγωγής λόγω της
κακής κατάστασης των εισαγόµενων φυτών της φράουλας, της
µείωσης των καλλιεργούµενων στρεµµάτων, της µη επιστροφής
του ΦΠΑ για το 2012 προς τους καλλιεργητές και της έλλειψης
ζήτησης του προϊόντος λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία που ήταν από τις κυριότερες χώρες εξαγωγής. Επισηµαίνω ότι το 90% της εγχώριας παραγωγής της φράουλας
εξάγεται.
Δεν νοείται η Κυβέρνηση από τη µία µεριά να επαγγέλλεται
ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και από την άλλη να καταδικάζει αγρότες και καλλιεργητές σε οµηρία, µε κίνδυνο τον αφανισµό της συγκεκριµένης παραγωγής. Και «Μανωλάδες»
υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
Όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν για να εστιάσω στην ανάγκη
να θωρακιστεί δηµοκρατικά το άρθρο 20 µε την αποδοχή και ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και αντικαθιστά
την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.
Το επίδικο της ρύθµισης του άρθρου 20 είναι η χορήγηση
άδειας για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που
διαµένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ιδιαίτερους και ισχυρούς δεσµούς µε τη χώρα. Όµως µία από τις τυπικές προϋποθέσεις για την παραπάνω χορήγηση άδειας είναι και η θεώρηση
εισόδου στη χώρα πριν την τελευταία τριετία. Αυτή η προϋπόθεση αφαιρεί ουσιαστικά από τους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα παραµονής νοµίµως στη χώρα µας, αφού οι περισσότεροι
αλλοδαποί δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου. Γι’ αυτό ζητάµε να
απαλειφθεί αυτή η τυπική προϋπόθεση της παραγράφου 1.
Αναντίστοιχο επίσης µε την πραγµατικότητα είναι, στο ίδιο
άρθρο στην πρώτη παράγραφο, η εξαίρεση από τις προηγούµενες τυπικές προϋποθέσεις, εάν και εφόσον ο ενδιαφερόµενος
αποδεικνύει ότι διαµένει τουλάχιστον για δέκα χρόνια συνεχώς
στη χώρα µας.
Θεωρώ ότι είναι πραγµατικά παράλογο αυτό το χρονικό διάστηµα και αυτόµατα θα αποκλείσει όλους όσους εργάζονται
κάτω από δέκα χρόνια, ακόµη κι αυτούς που δεν κατάφεραν να
ενταχθούν στις νοµιµοποιητικές διατάξεις του 2005 και ζουν κι
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εργάζονται στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ έτη χωρίς τη δυνατότητα να αποκτήσουν έγγραφα διαµονής.
Θα οδηγήσετε, κύριοι της συγκυβέρνησης, για άλλη µία φορά
στην αβεβαιότητα και στον αποκλεισµό από τη νοµιµότητα έναν
σηµαντικό αριθµό µεταναστών που ζουν ενταγµένοι στην ελληνική κοινωνία, παρατείνοντας το αδιέξοδο που ήδη υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην παρούσα συγκυρία, µε
αιχµή τα όσα ανέλυσα για τη Μανωλάδα, υπάρχει επείγουσα και
επιτακτική ανάγκη ρύθµισης του καθεστώτος εργασίας και διαµονής των µεταναστών των στερουµένων νοµιµοποιητικών εγγράφων ή που δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις που ορίζει το
άρθρο 1, οι οποίοι, όπως είπαµε, ζουν κι εργάζονται και έχουν
αναπτύξει βιοτικούς δεσµούς και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παραγωγικής διαδικασίας στην ελληνική κοινωνία.
Όλοι οι δηµοκρατικοί, κοινωνικοί και πολιτειακοί φορείς συνοµολογούν την ανάγκη διασφάλισης θεµελιωδών εργασιακών,
ασφαλιστικών και οικογενειακών δικαιωµάτων των µεταναστών
εργατών γης, την ανάγκη σύννοµης λειτουργίας της αγοράς εργασίας, που σηµαίνει καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και
ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων. Να κινηθούµε στα πρότυπα
των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνονται στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του
Νότου, ακόµη και στην καρδιά της ευρωπαϊκής κρίσης.
Ενδεικτικό αυτών των πρωτοβουλιών, όπως ανέφερε και η εισηγήτριά µας, είναι το πρόσφατο παράδειγµα της Ιταλίας, το
φθινόπωρο του 2012, που προέβη σε διαδικασία νοµιµοποίησης
µε εν δυνάµει επωφελούµενους πεντακόσιες χιλιάδες µετανάστες.
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, ζητώ να γίνει δεκτή και να ψηφιστεί η τροπολογία που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 20 για
την προοδευτική επίλυση του ζητήµατος, καθώς και για να αποτραπούν τραγικές εξελίξεις.
Επίσης, επειδή η εν λόγω εργασία στον πρωτογενή τοµέα πολλές φορές είναι πηγή εργατικών ατυχηµάτων, είναι σηµαντικό να
γίνει δεκτή και να ψηφιστεί η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο
19, που στοχεύει στη διασφάλιση του πλαισίου προστασίας για
τα θύµατα εργατικών και λοιπών ατυχηµάτων χωρίς διάκριση,
σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τη διεθνή και ενωσιακή νοµοθεσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι οι δηµοκρατικές δυτικές χώρες
οφείλουν να πάψουν να κλείνουν τα µάτια στα πραγµατικά προβλήµατα των µεταναστών, καθώς σε µεγάλο βαθµό οφείλουν σε
αυτό τον άγνωστο «παραγωγό του κοινωνικού πλούτου» -εντός
εισαγωγικών η λέξη- την άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου και
τη θέση τους στο διεθνή καταµερισµό εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης
(Β’ Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο η συνάδελφος κ. Ιωάννα Γαϊτάνη για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Λιγότερο χρόνο θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ σε δύο σηµεία στη σηµερινή οµιλία µου. Το πρώτο έχει να κάνει µε τα παράβολα. Μιλώ
για το άρθρο 133.
Θεωρούµε ότι τα παράβολα, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ
υψηλά. Είναι κάτι που θα πρέπει να βελτιώσουµε, διότι µιλάµε
για την καινοτοµία την οποία φέρνετε και λέτε για τις πενταετείς
άδειες διαµονής. Μιλάµε για 500 ευρώ. Καταλαβαίνετε, όταν µι-
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λάµε για µία οικογένεια τεσσάρων ατόµων, τι σηµαίνει αυτό, πού
θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι τα λεφτά, όταν έχουν αρχίσει και
έχουν προβλήµατα επιβίωσης. Είναι, δηλαδή, κάτι πάνω από το
οποίο πρέπει να σκύψουµε σοβαρά και να µην το βλέπουµε ως
εισπρακτικό µηχανισµό, αλλά να δείχνουµε ευαισθησία προς αυτούς τους ανθρώπους.
Το δεύτερο που θέλω να θίξω είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν
προσφύγει στα δικαστήρια, σε δικαστική προστασία, γιατί δεν
είχαν τα λεφτά, διότι µόνο το παράβολα για την αναστολή και
την ακύρωση σήµαιναν 2.000 ευρώ, άρα δεν είχαν τα έξοδα για
να πάνε, αυτοί, αυτήν τη στιγµή, εκπίπτουν. Άρα, νοµίζω ότι πρέπει να σταµατήσει κάθε απόλυση µε κάποια δική σας -δεν ξέρω
πώς είναι αυτή η διαδικασία- εγκύκλιο, η οποία να σταλεί αυτήν
τη στιγµή στις υπηρεσίες, όπου µέχρι να οριστικοποιήσουν αυτές
οι διατάξεις τους νόµους και να σταλούν στις υπηρεσίες, να µην
απορρίπτεται καµµία προσφυγή για να συνεχιστεί, τέλος πάντων,
η παραµονή τους εδώ µέχρι να δούµε τι θα γίνει. Αυτό, ώστε να
µη φθάνουν οι άνθρωποι να κατεβαίνουν στο Υπουργείο Εσωτερικών για ειδικούς λόγους κ.λπ..
Το δεύτερο σηµείο που θα ήθελα να θίξω είναι ότι υπάρχουν
κάποια άρθρα, τα οποία εγείρουν κάποια ερωτηµατικά. Θα σας
πω αµέσως ποια είναι αυτά τα ερωτηµατικά.
Στο Κεφάλαιο Η’, στο άρθρο 27, λέτε ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας και οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται
να µην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας.
Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι άνθρωποι
οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, δεν θα µπορούν να έχουν πρόσβαση
σε καµµία υπηρεσία του κράτους. Μιλάµε για στοιχειώδη δικαιώµατα.
Παρακάτω, στην παράγραφο 4, λέτε ότι οι υπάλληλοι θα διώκονται ποινικά, αν δεν τηρούν την παράγραφο 1 και 2, δηλαδή
αν θα τους δέχονται και αν θα τους παρέχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Παρακάτω, στο άρθρο 29, λέτε ότι δεν επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών τρίτων χωρών και ότι θα έχουν µεγάλες κυρώσεις
οι άνθρωποι που θα το κάνουν. Επίσης, λέτε ότι δεν επιτρέπεται
η εκµίσθωση ακινήτων σε πολίτη τρίτης χώρας. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Το έχετε σκεφτεί;
Κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγµή νοικιάζονται διαµερίσµατα και
ξέρετε ότι µιλάµε για τα υπόγεια, τα οποία έχουν καθαρίσει από
τα ποντίκια από τους πιο φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι το έκαναν. Υπάρχουν πολύ φτωχοί άνθρωποι που εκµισθώνουν ακίνητα
άνευ αξίας, δηλαδή παίρνουν 100 και 200 ευρώ και γι’ αυτούς
βεβαίως είναι ένα βοήθηµα. Όµως, είναι και φόρος για το κράτος. Τώρα όλοι αυτοί θα φοβούνται. Θα πρέπει να τους βγάλουν,
διότι αλλιώς θα πάνε φυλακή ή θα πληρώσουν µεγάλα πρόστιµα,
γιατί είχαν ανθρώπους στα σπίτια τους χωρίς να έχουν χαρτιά.
Θα µπαίνουν στα λεωφορεία, θα ζητάνε οι άνθρωποι χαρτιά αν
είναι νόµιµοι. Θα βλέπουµε, δηλαδή, έναν λίγο σκουρόχρωµο, θα
κοιτάµε να δούµε αν είναι νόµιµος, για να τον βάλουµε ή στο ταξί
µας ή στο λεωφορείο µας. Δηλαδή, τι σηµαίνει αυτό;
Κάτι επίσης πολύ σοβαρό βρίσκεται στο άρθρο 134, στην παράγραφο 2, όπου λέτε «Οι αρµόδιοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Υγείας οφείλουν να τηρούν στατιστικά στοιχεία
νοµίµων, των αιτούντων άσυλο και των παράνοµα ευρισκοµένων
πολιτών τρίτων χωρών…». Αυτή ειδικά η διάταξη είναι ύποπτη.
Δηλαδή, ο δάσκαλος και ο γιατρός θα εξετάζουν προσωπικά δεδοµένα του µαθητή ή του ασθενή. Και πού θα τα δίνουν; Προς
επεξεργασία ποιων;
Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε, αλλά αυτό σηµαίνει κοινωνία
ρουφιάνων. Εγώ, για να µην έχω φυλάκιση, να µην έχω πρόστιµα,
να µην τρέχω στα δικαστήρια, δεν θα µπορώ να έχω έναν άνθρωπο στην αυλή µου να του προσφέρω ένα ποτήρι νερό ή να
πιει έναν καφέ ή δεν θα µπορώ να τον µεταφέρω. Δεν εννοώ να
τον φέρω µέσα από τα σύνορα, αλλά προκειµένου να κινηθεί
µέσα στη χώρα. Μιλάµε για έναν άνθρωπο που µιλά τη γλώσσα,
είναι χρόνια εδώ πέρα και θα πρέπει να τον πετάξω από το σπίτι
αυτήν τη στιγµή. Αυτό λέτε.
Προσπαθήσατε, κύριε Υπουργέ, να φέρετε βελτιώσεις. Το κα-
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τανοούµε και γι’ αυτό δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ». Είπατε ότι δεν µπορείτε να τα λύσετε όλα, ότι κάνετε ένα βήµα και προσθέτετε ένα
λιθαράκι. Με αυτές τις διατάξεις –σας παρακαλώ πάρα πολύ να
τις δείτε και να τις πάρετε πίσω- το λιθαράκι σας γίνεται κόκκος
άµµου, κύριε Υπουργέ.
Περιττό να πω και κάτι, το οποίο θυµήθηκα τώρα. Μιλάτε
κάπου για τους µεταφορείς και αναφέρεστε στους πλοιάρχους
ή στους κυβερνήτες πλοίου. Για πλοιοκτήτες θα µιλήσετε; Γιατί,
δηλαδή, να βγει από κάτω και όχι από πάνω; Τα καράβια ανήκουν
στους κυβερνήτες και αυτοί τα φέρνουν κρυφά ή κατ’ εντολήν
των πλοιοκτητών γίνεται αυτό το πράγµα, οι οποίοι κερδίζουν
πολλά λεφτά; Αυτούς δεν τους βάζετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι µπορείτε να το δείτε, διότι
σε ένα νοµοσχέδιο που φαίνεται ότι βελτιώνει κάποια πράγµατα,
υιοθετείται ο θεσµικός ρατσισµός. Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος,
διότι δεν αρκεί να προσπαθούµε να βγάλουµε τη Χρυσή Αυγή
εκτός νόµου. Πρέπει να αποβάλουµε και τις δικές της λογικές
και τις δικές της πρακτικές.
Νοµίζω ότι µέσα από αυτό βγαίνει η ανθρωποφαγία και είναι
τέτοια η λογική. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να τα αποσύρετε αυτά
τα άρθρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάς έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνεται σήµερα στη Βουλή για ψήφιση
Kώδικας µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης των µεταναστών
που απέχει πολύ από τις θέσεις µας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θέσεις που διατύπωσε και η εισηγήτρια µας και οι συνάδελφοι έως στιγµής.
Οι ενστάσεις µας, κύριε Πρόεδρε, εστιάζονται κυρίως στα πολλαπλά σηµεία και τις διατάξεις αποκλεισµού, αντί για κοινωνική
ένταξη των µεταναστών.
Ο αποκλεισµός στηρίζεται κυρίως στους αυστηρούς όρους
που προβλέπονται στην ανανέωση αδειών παραµονής για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, που µπορεί όµως να σηµαίνει και απλή καταδίκη για πληµµέληµα.
Εισάγονται, όµως, σήµερα όροι και διατάξεις που οδηγούν σε
αποκλεισµό και αναφέρονται στη δηµόσια υγεία, µια σειρά άρθρων, όπως το άρθρο 4 για την άρνηση θεώρησης εισόδου µεταναστών, το άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις του δικαιώµατος
διαµονής τους, το άρθρο 19 για την ανανέωση αναµονής αδειών
για ανθρωπιστικούς λόγους, το άρθρο 33, το άρθρο 101, το
άρθρο 112, που αναφέρονται στην απόρριψη αιτήµατος εισόδου
και παραµονής µεταναστών για λόγους δηµόσιας υγείας.
Επαναφέρονται, δηλαδή, πρακτικές αποκλεισµού και στερεότυπα που ανάγονται σε απόψεις που θεωρούν την αρρώστια ως
απειλή από έναν εξωτερικό εχθρό, από έναν ύπουλο εχθρό που
θέτει σε κίνδυνο τον υγιή εθνικό εαυτό.
Τότε, παλαιότερα, στα µισά του 19ου αιώνα που υπήρχαν τα
λοιµοκαθαρτήρια, εξάγνιζαν τους εργάτες, την εργατική δύναµη
δηλαδή που ήταν απαραίτητη για την ανάδυση των βιοµηχανιών
των νέων χωρών.
Σήµερα γιατί εξακολουθούµε να στηρίζουµε το στίγµα για την
αρρώστια για άτοµα δήθεν επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία; Γιατί
στηρίζουµε τον αποκλεισµό;
Στο άρθρο 6 αναφέρονται ως ασθένειες, που αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και µπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου, εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσµια
Οργάνωση Υγείας και το ενωσιακό κεκτηµένο, καθώς και οι λοιµώδεις µεταδοτικές ασθένειες που επιβάλλουν λήψη µέτρων για
την προστασία της δηµόσιας υγείας.
Και, όµως, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ασθένειες που να
χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, που δικαιολογούν, δηλαδή, την άρνηση εισόδου ούτε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ούτε
ανάλογο ενωσιακό κεκτηµένο υπάρχει. Ποτέ οι αποκλεισµοί και
οι απαγορεύσεις δεν συνιστούν κεκτηµένα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και θα παρακαλούσα να αναφερθείτε µε παραδείγµατα και
τεκµήρια σε συµπεριφορές και του ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απέναντι στην ασθένεια και το στίγµα.
Αντίθετα, ο αναθεωρηµένος Διεθνής Υγειονοµικός Κανονισµός
της παγκόσµιας οργάνωσης υγείας, όπως κυρώθηκε από τη
χώρα µας το 2011, προβλέπει ότι τα µέτρα δηµόσια υγείας, οι
διαδικασίες δηλαδή που εφαρµόζονται για να εµποδίζουν την
εξάπλωση νόσων και µολύνσεων, δεν περιλαµβάνουν µέσα επιβολής νόµων ή ασφαλείας, αντίθετα προβλέπει ιατρική εξέταση
µε συναίνεση των ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθεια, προβλέπει παρεµβάσεις που πάντα υπακούουν στην αρχή της αναλογικότητας και περιορίζονται αυστηρά στον επιστηµονικό
έλεγχο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τη δηµόσια
υγεία.
Εδώ θέλω να εντοπίσω µια παράληψη µε σηµασία, ενώ όλοι οι
µετανάστες υπόκεινται στις απαγορεύσεις διαµονής ή θεώρησης
για λόγους κινδύνους δηµόσιας υγείας, όπως, παραδείγµατος
χάριν, οι εποχικά εργαζόµενοι, οι διαµένοντες για λόγους σπουδών ή ανθρωπιστικούς λόγους. Αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υφίσταται για τον έλεγχο διαµονής και χορήγησης άδειας σε όσους
έχουν επενδυτική δραστηριότητα, σε όσους δηλαδή έχουν χρήµατα. Άρα εισάγεται µια καίρια διάκριση στα ζητήµατα υγείας.
Στο σηµερινό Κώδικα Μετανάστευσης ο χειρισµός αυτών των
καταστάσεων παραπέµπεται µε το άρθρο 137 σε αποφάσεις των
Υπουργών Υγείας που καθορίζουν µε τη σειρά τους τους λόγους
που συνιστούν απειλή δηµόσιας υγείας ή λοιµώδεις και µεταδοτικές ασθένειες που επιβάλλουν τη λήψη µέτρων.
Τι συµβαίνει, όµως, όταν ο Υπουργός υποκύπτει στον κυρίαρχο πολιτικό και µιντιακό λόγο και παράγει, όπως ο κ. Λοβέρδος στο πρόσφατο παρελθόν, υγειονοµικές διατάξεις που
διαποµπεύουν ασθενείς και ποινικοποιούν την αρρώστια;
Να θυµηθούµε ότι η απεχθής υγειονοµική διάταξη 39Α της
11ης Απριλίου του 2012 στηρίχθηκε στον ν. 4075/2012, που προέβλεπε ότι κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία συνιστά αυτός που πάσχει από λοιµώδης νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευάλωτες σε
λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης.
Ο νόµος, δηλαδή, θεσπίζει ευθέως φυλετικά κριτήρια που θα
µπορούσαµε να τα χαρακτηρίσουµε ευθέως ρατσιστικά κριτήρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να απαλείψουµε τον ρατσισµό,
όπως και αν εκφράζεται, από την καθηµερινή συµπεριφορά των
πολιτών µας. Να δώσουµε την ευκαιρία για την αντιµετώπιση των
κινδύνων για τη δηµόσια υγεία µε καθολική και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας Ελλήνων, αλλοδαπών και µεταναστών, είτε µε χαρτιά είτε χωρίς χαρτιά. Η συνάδελφος κ. Γαϊτάνη
αναφέρθηκε προηγουµένως διά µακρών.
Όµως, θα ήθελα να πω σαν άνθρωπος που έχει υπηρετήσει τη
δηµόσια υγεία ότι οι λειτουργοί της υγείας, είτε γιατροί είτε νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, υπακούουν στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι σε τέτοιου είδους διατάξεις και νόµους και
βλέπουν οπωσδήποτε υπακούοντες στις ιπποκρατικές ρήσεις τον
άνθρωπο όταν έχει ανάγκη. Να δώσουµε την ευκαιρία για την αντιµετώπιση, λοιπόν, των κινδύνων µέσω ενός καθολικού, προσβάσιµου Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Δεν είναι εδώ ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Γρηγοράκος αλλά
να θυµηθούµε ότι η φυµατίωση και η αντιµετώπισή της είναι
αναρτηµένες εδώ και πολλά χρόνια στο site του Υπουργείου
Υγείας, κανένα µέτρο όµως καθολικά, ούτε καν για τους Έλληνες
υπάρχει που να το αντιµετωπίζει αυτό, ούτε στατιστικά στοιχεία
υπάρχουν, ούτε κανένα µέτρο δεν λαµβάνεται, ούτε εµβολιασµοί
των παιδιών, ούτε συζήτηση γίνεται σήµερα για αυτήν τη λοιµώδη νόσο που έχει πάρει τα πάνω της.
Η καλύτερη αντιµετώπιση, λοιπόν, των κινδύνων που απειλούν
τη δηµόσια υγεία και σε παγκόσµιο επίπεδο και στη χώρα µας,
είναι η αντιµετώπιση της ασθένειας µε τους επιστηµονικούς
όρους που προβλέπονται και η απόδοση της αξιοπρέπειας των
ανθρώπων και στην Ελλάδα και όπου γης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
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Η κ. Πατριανάκου έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σήµερα θα υπερασπιστώ δυο τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει.
Η πρώτη αφορά ένα θέµα πάρα πολύ γνωστό, µια πολύ µεγάλη αδικία που έχει γίνει στους αγρότες τους γεννηθέντες το
’48 και το ’49. Αλλεπάλληλες φορές έχουµε προσπαθήσει να
αποκατασταθεί και να αρθεί αυτή η αδικία. Καταθέσαµε την τροπολογία τριάντα έξι Βουλευτές. Είναι προς τιµήν του κ. Στρατούλη και άλλων συναδέλφων που την υποστήριξαν. Μένω στη
δέσµευσή του αρµόδιου Υπουργού ότι πολύ γρήγορα θα φέρει
νοµοθετική πρωτοβουλία µε την οποία θα αποκαθιστά την αδικία.
Άρα δεν επεκτείνοµαι παραπέρα.
Η δεύτερη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1267 και µε ειδικό αριθµό 37 και αφορά, τη διεύρυνση του Δήµου Ελαφονήσου
µε τη Δηµοτική Ενότητα Βοιών η οποία σήµερα ανήκει στο Δήµο
Μονεµβασίας. Όπως είπα και στην επιτροπή που έχει συσταθεί
για τις αλλαγές στον «Καλλικράτη» αυτή η τροπολογία έρχεται
να καλύψει ένα νοµοθετικό κενό του νόµου του «Καλλικράτη».
Είναι υποχρέωσή µου ηθική και πολιτική να φέρω εντός της Αιθούσης του Κοινοβουλίου τις πεντέµισι χιλιάδες υπογραφές, άνω
του 90% του ενεργού πληθυσµού, του ενήλικου πληθυσµού του
Δήµου Βοιών. Για να καταλάβετε το µέγεθος των πεντέµισι χιλιάδων υπογραφών, να σας πω ότι στις εκλογές του Ιουνίου του
2012 ψήφισαν τέσσερις χιλιάδες διακόσιοι σαράντα πολίτες.
Πεντέµισι χιλιάδες άνθρωποι µε τρόπο δίκαιο, ειρηνικό, µε δηµοκρατικές διαδικασίες, χωρίς απειλές, χωρίς εκβιασµούς, σεβόµενοι τον νόµο προσπαθούν να αποκαταστήσουν την αδικία που
έγινε στον τόπο τους.
Υπάρχει νοµοθετικό κενό διότι δεν υπάρχει πρόβλεψη πώς µια
δηµοτική ενότητα µεταφέρεται από έναν δήµο σε κάποιον άλλο
δηµιουργηθέντα. Ο τρόπος µε τον οποίο προσπαθήσαµε να δείξουµε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία ήταν η οµοθυµία της
πολιτικής βούλησης και των τριών Βουλευτών του νοµού οι
οποίοι έκαναν δυο συναντήσεις, σε δυο διαδοχικούς Υπουργούς
Εσωτερικών προκειµένου να ζητήσουν την αποκατάσταση της
αδικίας.
Ο Δήµος Βοιών είναι ένας ιστορικός δήµος που ιδρύθηκε το
1840 από τον Ιωάννη Καποδίστρια και µετετράπη σε Δηµοτική
Ενότητα του Δήµου Μονεµβασίας από τον «Καλλικράτη» και αποτελεί πράξη που αντιβαίνει τον πυρήνα των συνταγµατικών διατάξεων περί πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης.
Αντιβαίνει σε όλα τα κριτήρια που ο ίδιος ο «Καλλικράτης» θέσπισε: ιστορικά και πολιτιστικά, πληθυσµιακά, οικονοµικά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά, χωροταξικά.
Οι πολίτες του Δήµου Βοιών διανύουν µέχρι και εκατό χιλιόµετρα κακής οδικής οδοποιίας, για να πάνε στην έδρα του
δήµου. Τη µεγάλη έκταση του δήµου επικαλείται ο ίδιος ο Δήµος
Μονεµβασίας, για να δικαιολογήσει πληµµελείς υπηρεσίες, τις
οποίες δεν µπορεί να δώσει στους πολίτες του µε πλήρη επάρκεια.
Θα καταθέσω επιστολή του Δηµάρχου Μονεµβασίας, όπου,
εκτός από την έλλειψη οικονοµικών πόρων, επικαλείται και το γεγονός ότι ο Δήµος έχει µια τεράστια γεωγραφική έκταση υπό την
εποπτεία του –εννιακόσια οκτώ χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρακαι ότι είναι ο πέµπτος µεγαλύτερος ηπειρωτικός δήµος της
χώρας σε έκταση.
Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης 38/2013 του Συµβουλίου της Επικρατείας, η δηµιουργία ΟΤΑ τόσο ευρείας περιφέρειας καταργεί κατ’ ουσίαν τον πυρήνα των συνταγµατικών
διατάξεων περί πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, δηλαδή καταργεί
την έννοια της τοπικότητας. Η διόρθωση –λέει το Συµβούλιο της
Επικρατείας- µπορεί να γίνει δικαστικά και προφανώς επιβάλλεται και πολιτικά και νοµοθετικά, διότι πρόκειται περί πρόδηλης
παραγνώρισης των συνταγµατικών κριτηρίων.
Άρα η πολιτεία οφείλει να ελέγξει αν υφίσταται η συνδροµή
των επτά κριτηρίων που η ίδια νοµοθετικά έθεσε και όταν η ίδια
παραβίασε όλες τις προτάσεις και του ΙΤΑ και της ΚΕΔΕ. Είναι
ένας τόπος που δεν συρρικνώθηκε πληθυσµιακά ανάµεσα στις
δύο απογραφές, ένας τόπος που έχει αυτόνοµο αναπτυξιακό
µοντέλο, έχει τουριστική δραστηριότητα, αλιευτική δραστηριό-
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τητα, δοµηµένη ποιοτική γεωργία, µεγάλο αριθµό επιστηµόνων.
Έχει πολύτιµους αρχαιολογικούς θησαυρούς και µνηµεία. Έχει
σπάνιας αξίας βιοποικιλότητα και περιβαλλοντικούς και γεωλογικούς σχηµατισµούς. Έχει βαριά θρησκευτική κληρονοµιά. Έχει
γεωστρατηγική αξία και είκοσι τρεις χερσαίοι καλλικρατικοί
δήµοι έχουν µικρότερο πληθυσµό από τη Δηµοτική Ενότητα
Βοιών.
Αυτή, λοιπόν, η δηµοτική ενότητα αποτελεί αδιαίρετο όλον µε
την τέως κοινότητα, νυν Δήµο Ελαφονήσου. Πρόκειται για ένα
µικρό νησί, το οποίο εκτείνεται µε εδαφικά όρια και στη χερσαία
απέναντι περιοχή. Οι πολίτες του είναι νοικοκυραίοι, είναι φιλόξενοι. Οι Ελαφονησιώτες είναι ικανοί και εργατικοί. Έχουν έναν
τόπο σπάνιας οµορφιάς και αξίας. Όµως, τους αδικεί αυτό που
σήµερα έχουν ως δηµοτικές υπηρεσίες.
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω εδώ το δηµοτικό
συµβούλιο και µετρώ –ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτάµέλη του. Είναι συνεπώνυµοι! Άλλοι τρεις έχουν ένα άλλο επώνυµο και µόνο τρεις από τους δεκατρείς έχουν διαφορετικά επώνυµα. Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου και
Γραµµατέας έχουν κοινό επώνυµο! Θα καταθέσω το έγγραφο
στα Πρακτικά.
Οικονοµική υπηρεσία. Για πρώτη φορά ο Δήµος απέκτησε
τώρα οικονοµική υπηρεσία. Η αρµοδιότητα ήταν εκχωρηµένη σε
γειτονικό δήµο.
Επίσης, τεχνική υπηρεσία δεν έχει. Δεν µπορεί να έχει. Είναι
εκχωρηµένη στον γειτονικό δήµο.
Υπηρεσία πρόνοιας δεν έχει. Είναι εκχωρηµένη σε µη όµορο
δήµο.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ίδιος ο «Καλλικράτης» στην αιτιολογική του έκθεση προβλέπει ότι µία αυτοδιοίκηση χωρίς επιχειρησιακή ικανότητα τείνει να ασχολείται µε την
εσωτερική της αναπαραγωγή και µεσίτευση τοπικών συµφερόντων.
Ο ίδιος ο «Καλλικράτης» προβλέπει ότι τα µικρά νησιά που
έχουν επαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση µπορούν να συνενώνονται
-και είναι επωφελέστερο για τους κατοίκους του- µε τον κοντινότερο δήµο. Θα καταθέσω έγγραφο του Λιµεναρχείου, όπου αναφέρεται ότι το 2012 εκτελέστηκαν δεκατέσσερις χιλιάδες
οκτακόσια πενήντα τέσσερα προγραµµατισµένα δροµολόγια,
µόνο τέσσερις µέρες δεν υπήρχε συγκοινωνιακή σύνδεση λόγω
καιρού. Το Λιµεναρχείο λέει ότι η υπηρεσία διαθέτει τα πλωτά
µέσα και µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να µεταβεί στην περιοχή
Ελαφονήσου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φεβρωνία Πατριανάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη τροπολογία έρχεται να αποκαταστήσει µια τεράστια αδικία. Υπερασπιζόµενη
αυτή την αδικία, λάβατε όλοι στα e-mails σας επιστολές, µε τις
οποίες επιχειρείται να συκοφαντηθώ, να λοιδορηθώ, να απαξιωθώ πολιτικά, ενώ είναι ένα αίτηµα λαϊκό.
Θέλω να ξέρετε –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι δεν έχω
προσωπικά µε κανέναν. Είµαστε εδώ για να υπηρετούµε και όχι
να εξυπηρετούµε. Είµαστε εδώ για να κλείνουµε πληγές. Αλλά
να ξέρετε ότι προτιµώ τις πληγές της µάχης ενός δίκαιου αγώνα,
παρά την ασφάλεια των µετόπισθεν. Είµαι εδώ γιατί πεντέµισι χιλιάδες υπογραφές ζητούν δικαίωση. Κεκτηµένα συµφέροντα
τους αντιµάχονται.
Και αυτή τη στιγµή σας καλώ όλους, καλώ εσάς, κύριε
Υπουργέ, να κάνετε αποδεκτή την παρούσα τροπολογία. Διότι
είναι υποχρέωση της πολιτείας να διορθώνει τα λάθη της. Είναι
υποχρέωση της πολιτείας να επανορθώσει µια αποδεδειγµένα
άδικη κρίση, που αντίκειται στο νόµο και στη συνείδηση των πολιτών. Είναι η τελευταία προσπάθεια αποκατάστασης πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το ξέρετε καλά το θέµα. Αλλεπάλληλες
φορές έχουµε ασχοληθεί κι έχουµε συζητήσει. Δεν υπάρχει ανάλογη περίπτωση. Δεν µπορεί κανείς να επικαλεστεί γιατί διορθώσατε αυτό το λάθος κι όχι µιας άλλης περιοχής. Είναι δεδοµένο
ότι ο «Καλλικράτης» δεν είναι ευαγγέλιο. Αλλά αυτοί που σήµερα
επικαλούνται ότι είναι ευαγγέλιο, είναι αυτοί που παραβίασαν τις
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αρχές του πριν από κάποια χρόνια και δηµιούργησαν αδικίες. Και
είναι οφειλή µας προς αυτούς τους πολίτες να τους αποκαταστήσουµε.
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία, µε δεδοµένο ότι κάνετε αποδεκτές και τις τροπολογίες
άλλων Βουλευτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στη βουλευτική τροπολογία δεκατεσσάρων συναδέλφων, µε γενικό αριθµό 1264 και ειδικό 34, η οποία έχει ήδη κατατεθεί. Απλώς αλλάζει το σηµείο
στην τελευταία παράγραφο, όπου λέει: «Η αξιολόγηση γίνεται
από τα πρόσωπα ή τους φορείς, στους οποίους τα πρόσωπα
αυτά έχουν διατεθεί». Διαγράφονται οι λέξεις «…ή από εκπροσώπους τους».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Την κάνετε δεκτή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, γίνεται
δεκτή, µε αυτήν την αλλαγή που σας είπα, κύριε συνάδελφε. Γι’
αυτό το ανέφερα.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ και σε ένα άλλο ση-
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µείο, στην απόσυρση της τροπολογίας που έγινε προηγουµένως.
Δεν αποδέχοµαι την απόσυρση και θεωρώ ότι αυτή θα πρέπει να
παραµείνει. Είναι αυτή, στην οποία αναφέρθηκε προηγουµένως
ο συνάδελφος, κ. Γρηγοράκος.
Η ουσία είναι ότι δεν θα διαλύσουµε το κράτος. Δεν µπορεί
αυτήν τη στιγµή, όταν γίνεται µια µάχη στα σύνορα και όχι µόνο
στα σύνορα, αλλά στα νησιά και στο κέντρο των πόλεών µας, να
µην µπορούν να λειτουργήσουν τα όργανα της πολιτείας για την
προάσπιση των λογικών και των νοµίµων.
Δεν γίνεται, κύριοι συνάδελφοι, να µην µπορούν τα όργανα,
είτε αυτοί είναι του Λιµενικού είτε είναι της Αστυνοµίας, να µην
τολµούν να πλησιάσουν λαθροµετανάστες, τους οποίους οι δουλέµποροι έχουν δασκαλέψει και τους λένε: «Αν σας πλησιάσει
αστυνοµικό όργανο, να λέτε ότι σας κακοποίησαν, πήγαν να σας
πνίξουν, σας χτύπησαν» ή οποιαδήποτε άλλα ψεύδη, µόνο και
µόνο για να εκµεταλλευθούν την πρόνοια του νόµου.
Αυτό θα πρέπει να σταµατήσει. Η πολιτεία θα πρέπει να λειτουργεί. Αντιλαµβάνοµαι ότι κάποιοι, όταν βλέπουν ανθρώπους
µε στολή, έχουν πρόβληµα. Αλλά την πολιτεία δεν θα τη διαλύσουµε. Και κάποτε θα πρέπει να βάλουµε τάξη. Τάξη στα σύνορά
µας, τάξη στο κέντρο των πόλεών µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ιωάννης Μιχελάκης, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία- προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Λαφαζάνης έχει
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λυπάµαι πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, αλλά εδώ παίζεται µια φαρσοκωµωδία ανάµεσα στον
Υπουργό και στον αναπληρωτή του.
Και δυστυχώς εσείς, κύριε Μιχελάκη, αναλαµβάνετε, µε τη συνεργασία βεβαίως του κυβερνητικού παρασκηνίου, τον ρόλο του
ακροδεξιού βραχίονα. Τουλάχιστον του ακροδεξιού βραχίονα.
Διότι αυτόν τον ρόλο έχετε αναλάβει και αυτόν ακριβώς τον ρόλο
πάτε να παίξετε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Δεν προσπαθείτε να προστατεύσετε, βεβαίως, όπως όλοι επιθυµούµε, τα Σώµατα Ασφαλείας.
Κανείς δεν θέλει να θίξει τα Σώµατα Ασφαλείας, τους άνδρες
και τις γυναίκες που απασχολούνται σε αυτά. Θέλουµε, αντίθετα,
να υπηρετούν τον πολίτη, θέλουµε να υπηρετούν την κοινωνία,
θέλουµε να παίζουν τον ρόλο τους κατά τους νόµους και το Σύνταγµα. Όλοι το θέλουµε αυτό, όλοι το επιθυµούµε.
Αλλά εσείς εδώ δεν θέλετε να προστατεύσετε τους άνδρες και
τις γυναίκες και τη µεγάλη προσπάθεια που κάνουν στα Σώµατα
Ασφαλείας. Όχι, κύριε Μιχελάκη. Την ακροδεξιά ατζέντα θέλετε
να επιβάλετε στην πολιτική ζωή, για να κάνετε εύκολο λαϊκισµό,
για να κάνετε πολιτική κερδοσκοπία. Και αυτό που κάνετε παραβιάζει κάθε έννοια συνταγµατικής τάξης σε αυτήν τη χώρα.
Στην ουσία απαγορεύετε και απαγορεύετε στην πράξη –αν και
απαγορεύετε και θεσµικά απ’ ό,τι βλέπω- τη δυνατότητα του οποιουδήποτε να επιχειρήσει να καταγγείλει πράξεις που θεωρεί έκνοµες προερχόµενες από τα Σώµατα Ασφαλείας. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι υπονοµεύει τα Σώµατα Ασφαλείας αυτός που καταγγέλλει. Τα
προστατεύει. Δεν τα υπονοµεύει. Αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωµα
του καθένα.
Και εσείς ερχόσαστε να κάνετε εδώ πέρα τι; Όχι απλώς να
αποθαρρύνετε κάθε τέτοια καταγγελία, αλλά να την ποινικοποιήσετε και να την καταστήσετε αυτόφωρο αδίκηµα. Άκουσον
άκουσον! Αυτόφωρο αδίκηµα! Πού; Στον µεταναστευτικό κώδικα
µε τροπολογία νοµοθετικής ρύθµισης της τελευταίας στιγµής, η
οποία πηγαινοέρχεται σε αυτήν την Αίθουσα. Αστειεύεστε προφανώς! Εξευτελίζετε τη Βουλή.
Αυτά τα φαινόµενα, τα οποία βλέπουµε να εµφανίζονται µπροστά µας, δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, να πηγαινοφέρνετε τροποποιήσεις και τροπολογίες µε
αυτόν τον κακόγουστο τρόπο και να θέλετε να τροµοκρατήσετε
κάθε έναν ο οποίος –και µετανάστη βεβαίως- θέλει να πάει να καταγγείλει µία έκνοµη πράξη και αυτή η καταγγελία να επισύρει
την απέλασή του, να επισύρει χίλιες δυο συνέπειες. Πού ακούστηκε αυτό; Προστατεύετε τα Σώµατα Ασφαλείας; Το παρακράτος προστατεύετε, τις ακροδεξιές αποφύσεις. Προστατεύετε την
ατζέντα την οποία θέλει να βάλει στην ηµερήσια διάταξη η Χρυσή
Αυγή. Αυτό κάνετε. Είναι ντροπή να το επιχειρείτε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κάνω για άλλη µία φορά έκκληση να αποσύρετε αυτήν την
τροπολογία-όνειδος, η οποία δεν είναι άξια της χώρας αυτής,
δεν είναι άξια της Ελλάδας, των παραδόσεών της, του πολιτισµού της. Ασφαλώς η χώρα χρειάζεται µια σύγχρονη µεταναστατευτική πολιτική, την οποία όµως δεν βλέπουµε να ακολουθείτε.
Απλώς αξιοποιείτε το δράµα και την τραγωδία της µετανάστευσης, για να κάνετε πολιτική κερδοσκοπία, για να κάνετε φθηνό,
ευτελή λαϊκισµό.
Όµως, δεν µπορεί αυτή η πολιτική, αυτή η κατεύθυνσή σας να
έχει το παραµικρό αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας στιγµατίζει αντιθέτως και
σας στιγµατίζει ανεξίτηλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Βορίδης έχει ζητήσει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας θέλουµε να εκφράσουµε την απόλυτη στήριξή σας, µε συγχωρείτε, στήριξή µας σε αυτήν σας τη
συγκεκριµένη πρωτοβουλία. Δηλαδή, τι; Να µην αποδεχθείτε…
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σωστά το είπατε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Την στήριξή µας, είπα, κύριε Λαφαζάνη. Τη στήριξη της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το πρώτο ήταν πιο σωστό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει.
Να µην αποδεχθείτε, λοιπόν, αυτήν την αλλαγή την οποία
έκανε ο Αναπληρωτής Υπουργός και να παραµείνει η διάταξη ως
έχει µε την τροπολογία.
Επειδή ο κ. Λαφαζάνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, τροποποιήθηκε η διάταξη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για να µην έχουµε δυσκολίες, θα τη
διαβάσω. Θα συµφωνήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η διάταξη τροποποιήθηκε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μη µου τρώτε τώρα χρόνο µε αυτό.
Θα τη διαβάσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, µη
διακόπτετε. Και εσείς µην κάνετε προσωπικές αναφορές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ δεν είµαι αυστηρός σ’ αυτά τα
θέµατα, όπως ξέρετε. Απλώς να προχωράµε την κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είµαι εγώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει.
Επειδή όµως ετέθη το ζήτηµα κατά πόσον υπάρχει κάποιο
πρόβληµα ή όχι, κύριε Πρόεδρε, να δούµε τι λένε σε τελική ανάλυση οι ίδιοι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι και θιγόµενοι που είναι οι
άνθρωποι των Σωµάτων Ασφαλείας, οι άνθρωποι του Λιµενικού,
οι άνθρωποι της Αστυνοµίας.
Έχουν εκδοθεί δύο ανακοινώσεις σχετικώς από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών της Αστυνοµίας και από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών υπαλλήλων. Σας διαβάζω:
«Οι Οµοσπονδίες µας χαιρετίζουν την πρωτοβουλία για την κατάθεση προσθήκης στο σχέδιο νόµου αναφορικά µε τις ψευδείς
καταγγελίες από µετανάστες για κακοµεταχείριση, ρατσιστική
βία κ.λπ. εκ µέρους οργάνων της πολιτείας.
Οι Έλληνες αστυνοµικοί βιώνουν σε όλη τους την έκταση τέτοιου είδους ψευδείς καταγγελίες, σε καθηµερινή σχεδόν βάση,
από παράνοµους µετανάστες, οι οποίοι ενεργούν έτσι συνήθως
καθοδηγούµενοι µε σκοπό να διασφαλίσουν την παραµονή τους
στη χώρα µας, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις ή συνέπειες γι’ αυτούς. Αντιθέτως, οι καταγγελλόµενοι αστυνοµικοί ταλαιπωρούνται άδικα επί µήνες ή χρόνια µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
υπηρεσιακή αλλά και οικογενειακή τους ηρεµία.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η νοµοθετική ρύθµιση αυτή θα συµβάλει, αν όχι στην εξάλειψη, τουλάχιστον στη µείωση του φαινοµένου αυτού και γι’ αυτό ζητάµε την ψήφισή του από σύνολο των
κοµµάτων του Κοινοβουλίου».
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος, αφού περιλαµβάνει τη διάταξη λέει:
«Τόσο τα τελευταία περιστατικά όσο και τα προηγούµενα κατέδειξαν την αδυναµία του κράτους να προστατεύσει τα εντεταλµένα όργανά του που στην προσπάθειά τους να εκτελέσουν το
καθήκον τους, κάτω από αντίξοες εργασιακές συνθήκες, βρίσκονται εκτεθειµένα αλλά και πολλές φορές κατηγορούµενα για
αδικήµατα πέραν και έξω από τη λογική και τη συµπεριφορά
τους.
Είναι ανεπίτρεπτο η αλτρουιστική διάθεση και προσφορά των
στελεχών του Λιµενικού Σώµατος να µετατρέπεται µε ευκολία σε
εγκλήµατα ρατσιστικής βίας.
Επιτέλους, η διάταξη αυτή, η οποία σε καµµία περίπτωση δεν
δικαιολογεί τέτοιες συµπεριφορές, δίνει τη δυνατότητα προστασίας των οργάνων του κράτους να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς
να φοβούνται µήπως κάποιοι «δασκαλεµένοι» τους κατηγορήσουν αυθαίρετα για οτιδήποτε».
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείου του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στη διάταξη την οποία επικρίνουν οι κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ως προκλητική, ρατσιστική, ακροδεξιά και προσχωρούσα στη λογική της Χρυσής Αυγής. Έτσι δεν τα λέτε;
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Έτσι ακριβώς είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τη διαβάζω για να δούµε τι είναι.
«Αν όργανο του κράτους καταγγελθεί ψευδώς για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αδικήµατα για τα οποία παρέχεται η προστασία του νόµου για τα θύµατα και η ψευδής καταγγελία
τεκµηριωθεί, µετά τη σχετική προκαταρκτική εξέταση µε τη θέση
της δικογραφίας στο αρχείο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, έγινε καταγγελία –επιτρέψτε µου. Θα σας
πω αµέσως.
Μη βιάζεστε και µη χαίρεστε για πράγµατα που δεν ξέρετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν χαίροµαι. Απλώς να µας εξηγήσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχει γίνει, λοιπόν, µια καταγγελία.
Επί της καταγγελίας αυτής στο βαθµό που περιλαµβάνει ποινικά
αδικήµατα, γιατί όλα όσα αναφέρονται παραπάνω είναι ποινικά
αδικήµατα, προφανώς επιλαµβάνεται εισαγγελέας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το «προφανώς» δεν υπάρχει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, µόνο εισαγγελέας µπορεί να επιληφθεί για τα ποινικά αδικήµατα. Ποιος θα επιληφθεί; Μα, δεν
µπορεί να επιληφθεί κανείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστε, σας παρακαλώ. Μιλάτε για
την αυτόµατη και άµεση προκαταρκτική εξέταση, κύριε συνάδελφε, η οποία όµως, εν συνεχεία, αφού διεξαχθεί, αξιολογείται
από τον εισαγγελέα για να τεθεί στο αρχείο. Μπορεί ανακριτικό
όργανο να θέσει δικογραφία στο αρχείο; Μα, τι λέτε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Μπορεί όµως να µη φτάσει στον εισαγγελέα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πώς δεν θα φτάσει στον εισαγγελέα.
Θα ταφεί; Αυτά λέτε. Δηλαδή, θα παρανοµήσει. Το όργανο εκεί
διαπράττει βαρύτατο αδίκηµα. Δηλαδή έχει περιέλθει στα χέρια
του µήνυση κάποιου και µου λέτε ότι το όργανο δεν προωθεί.
Αφήστε. Άµα λέτε αυτά, πείτε αυτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πόσες µηνύσεις έχουν προωθηθεί;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πείτε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κατριβάνου!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Έχετε κάποιον αριθµό, πόσες µηνύσεις έχουν πάει στα δικαστήρια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Κατριβάνου!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, να ακούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Α, δεν πάµε καλά!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας λέω λοιπόν, ότι ο εισαγγελέας
και κανένα άλλο όργανο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριες Βορίδη, ένα
λεπτό, µε συγχωρείτε.
Κυρία Κατριβάνου, ακούτε; Τι είναι αυτά που κάνετε; Δεν διακόπτουµε!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εµένα, όµως, µε διακόπτουν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχετε τον λόγο,
δεν τον ζητάτε. Σας παρακαλώ! Θέλετε να σας ανακαλέσω στην
τάξη;
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εποµένως καταγγελία, προκαταρκτική εξέταση, κρίση επί της καταγγελίας ότι αυτή είναι ψευδής,
αρχειοθέτηση της καταγγελίας, κανένα εποµένως περιθώριο για
οτιδήποτε άλλο. Κλείνει η υπόθεση.
Και τι λέµε τώρα εδώ, κύριε Πρόεδρε; Λέµε το αυτονόητο: Ότι
προφανώς θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του ψευδώς καταγγείλαντος –αυτονόητο, αυτό δεν χρειαζόταν καν να ειπωθεί, εκ περισσού λέγεται- και προστίθεται µόνο µία κύρωση, κύριε Πρόεδρε,
για την οποία οι κύριοι συνάδελφοι διαµαρτύρονται. Ποια είναι η
κύρωση; Ως παρεπόµενη ποινή η δικαστική απέλαση, άλλως –
οµοίως εκ περισσού- η διοικητική απέλαση. Γιατί η διοικητική απέλαση, εφόσον δεν εµπίπτει στον νόµο για την προστασία των
θυµάτων, ούτως ή άλλως διατάσσεται. Τι φωνάζετε; Για ποιο θέµα;
Κύριε Πρόεδρε, άµα εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, όταν κάνουµε τα στοιχειώδη για να αντιµετωπίσουµε ένα πραγµατικό
πρόβληµα, για τις δικές τους ιδεοληψίες θέλουν ουσιαστικά να
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παραστήσουν, ούτε καν τους προστάτες των παρανόµων µεταναστών αλλά ουσιαστικά τους προστάτες των δουλεµπόρων
τους, εµείς δεν είµαστε σε αυτήν τη γραµµή και θέση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουκουλόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
εδώ υπάρχει προσωπικό θέµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποιο προσωπικό; Δεν
αναφέρθηκε καν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προστάτες των δουλεµπόρων
ποιοι είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
αναφέρθηκε καν ονοµαστικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μας αποκάλεσε προστάτες των
δουλεµπόρων. Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εξηγήστε, λοιπόν,
ποιο το προσωπικό θέµα. Έχετε ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς έπρεπε να
παρέµβετε. Δεν ακούσατε τη λέξη «προστάτες των δουλεµπόρων»; Έρχεται σε αυτήν εδώ την Αίθουσα και µας κατηγορεί και
δεν µου δίνετε τον λόγο γι’ αυτήν την κατηγορία; Είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κοιτάξτε, κύριε Λαφαζάνη, δεν αναφέρθηκε σ’ εσάς, αναφέρθηκε στις πολιτικές ή
σε οτιδήποτε, όπως έχει δικαίωµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιες πολιτικές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχω δώσει τον λόγο
στον κ. Κουκουλόπουλο.
Έχετε προσωπικό; Βάζετε θέµα για προσωπικό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, εξηγήστε το.
Έχετε ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το ποιοι είναι προστάτες δουλεµπόρων φαίνεται από όλες τις πρακτικές και από όλες τις πολιτικές που ασκούνται, διότι οι δουλέµποροι χρειάζονται τις
ξενοφοβικές πολιτικές και τις ξενοφοβικές αντιλήψεις για να δουλέψουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Και µεσάζοντες χρειάζονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εποµένως σας επιστρέφω αυτές
τις άθλιες κατηγορίες, οι οποίες δεν έχουν κανένα πολιτικό έρεισµα και δεν αντέχουν σε κανέναν πολιτικό διάλογο.
Θα προσθέσω επίσης ότι αν υπάρχει οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα σε όποιον καταγγέλλει το οτιδήποτε, ασφαλώς υπάρχει και
ο Ποινικός Κώδικας. Αλλά προφανώς εδώ εσείς δεν αρκείστε
στον Ποινικό Κώδικα, ερχόσαστε να διαµορφώσετε νέα ποινική
ρατσιστική νοµοθεσία, η οποία τροµοκρατεί και διαµορφώνει ένα
νέο δίκαιο που λέει: Μετανάστης είσαι; Απαγορεύεται να καταγγείλεις, διότι άµα καταγγείλεις…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ψευδώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό; Φέρτε
µου µία ΕΔΕ. Πρόεδρος ήσασταν. Ποιον κοροϊδεύετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ...έρχονται συνέπειες φοβερές
και τροµερές εναντίον σου. Πολύ περισσότερο όταν είναι γνωστή
η διοίκηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, αµέσως µετά θα έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι γνωστό το τι κάνει η διοίκηση. Εδώ Έλληνας πολίτης πάει και καταγγέλλει το οτιδήποτε
και βρίσκεται µπλεγµένος σε αξεδιάλυτα δίκτυα. Είχαµε πάει
στην Ασφάλεια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
ολοκληρώστε για το προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …µε χτυπηµένους δύο Βουλευτές. Εµφάνισαν τη διµοιρία για να αναγνωριστεί και µετά µας
λένε από µέσα «αυτή η διµοιρία που πέρασε για να αναγνωρίσετε, δεν είναι αυτή που χτύπησε τους δύο Βουλευτές. Ήταν
άλλη. Σας κοροϊδέψανε».
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ποιος το είπε όµως;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν, λοιπόν, κάποιοι –δεν λέω
όλοι- λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο στα Σώµατα Ασφαλείας,
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καταλαβαίνετε τι θα υποστεί ένας µετανάστης, ο οποίος πάει να
καταγγείλει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δυστυχώς παντού υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τι να κάνουµε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και αυτήν τη στιγµή ερχόσαστε
να τροµοκρατήσετε αυτόν τον κόσµο. Νοµίζετε ότι έτσι προστατεύετε τα Σώµατα Ασφαλείας; Λάθος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολύ µεγάλο λάθος! Δεν προστατεύετε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ούτε εµείς προσπαθούµε να προστατεύσουµε κανέναν. Δεν χρειάζονται τη δική µας προστασία οι
πολίτες ούτε οι µετανάστες. Εµείς προστατεύουµε τη συνταγµατική νοµιµότητα, τη δηµοκρατική νοµιµότητα, η οποία είναι πάνω
απ’ όλα και πάνω απ’ όλους µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ πολύ!
Κύριε Λαφαζάνη, µε το πρόσχηµα του προσωπικού µιλήσατε
τρία λεπτά. Δεν πειράζει. Με την ανοχή µας.
Κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζούµε ένα ακόµα σκηνικό µιας ψευδεπίγραφης πόλωσης, κύριε
Πρόεδρε, θα πω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιας πόλωσης;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: … για την οποία εδώ και πολλούς
µήνες από το Βήµα της Βουλής…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Καλύψτε τον Υπουργό σας.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: … έχουµε πει…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Καλύψτε τον Υπουργό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι είναι αυτό, κυρία
συνάδελφε; Κυρία συνάδελφε!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Το έχει αποσύρει δύο φορές. Καλύψτε τον τώρα.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Αµάν πια! Αφήστε τον άνθρωπο να µιλήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, ή θα
λάβετε µέτρα ή θα σας αποβάλω!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Όχι, ας τον καλύψει.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να διακόπτουµε κι εµείς, αν είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι νοµίζετε, κυρία Κατριβάνου; Ότι µπορείτε να διακόπτετε; Επιτέλους! Σεβαστείτε τον
χώρο που είστε! Και σεβαστείτε τον Κανονισµό! Και ο Κανονισµός
είναι πάνω απ’ όλα και είναι ουσία και δεν είναι τυπικό. Επιτέλους!
Με συγχωρείτε, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µήνες τώρα που από το Βήµα της Βουλής έχουµε πει ότι
η τεχνητή πόλωση µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας-ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο
κατώφλι του 20% και παρακάτω. Δεν το βλέπουν; Δεν το βλέπουν
και οι από δω και οι από εκεί; Ας το δουν. Και σήµερα µπορούν
να το δουν, αν δεν το έβλεπαν µήνες.
Είπαµε χθες από το Βήµα της Βουλής ότι για τη Νέα Δηµοκρατία το µεταναστευτικό είναι ό,τι και το µνηµόνιο για τον ΣΥΡΙΖΑ:
Όλα τα δεινά του τόπου έχουν να κάνουν µε τους µετανάστες και
µε το µνηµόνιο αντιστοίχως. Από την ώρα που η χώρα πάει να γυρίσει σελίδα µε το πλεόνασµα, ας κυριαρχήσει επιτέλους στον
δηµόσιο χώρο ο πολιτικός λόγος, κύριε Πρόεδρε. Γιατί αυτό που
παρακολουθούµε δεν είναι πολιτικός λόγος. Με αυτό θέλω να ξεκινήσω.
Και, βέβαια, πρέπει να σηµειώσω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι το ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου ούτε η Νέα Δηµοκρατία
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισαν, που βάζει τα πράγµατα στη θέση τους
για το µνηµόνιο, για τα τραγικά ελλείµµατα του 2009 και πάει λέγοντας. Δεν άρεσε ούτε από εδώ ούτε από εκεί.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ε, δεν συµφωνούµε. Πώς να το κάνουµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζω επί της ουσίας. Εγώ
δεν έχω πτυχίο νοµικού για να σκίσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν
µπορώ να υποστώ λοβοτοµή. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από
τότε που όλοι ήµασταν µάρτυρες των εικόνων βασανιστηρίων µε-
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ταναστών στο Τµήµα της Οµόνοιας. Και ποτέ δεν έφτασαν οι καταγγελίες σε καµµιά δικαιοσύνη. Πάµε να ανατρέψουµε την κοινή
λογική; Το κράτος, από την πλευρά του, µε τα όργανά του –που
προφανώς θέλουν όλοι µε ασφάλεια να κάνουν τη δουλειά τους–
έχει εξ ορισµού, de facto, το πάνω χέρι. Τι ακριβώς θέλουµε να
πούµε; Πάµε να ανατρέψουµε την κοινή λογική; Ο µετανάστης
είναι εξ ορισµού αδύνατος.
Και γιατί κάνουµε έναν τέτοιον διάλογο, όταν το µεταναστευτικό, από την κρίση και µετά, έχει αλλάξει κλίµακα ως πρόβληµα
στη χώρα, πρώτα απ’ όλα; Έχει σταµατήσει η µαζική εισροή. Τουναντίον σε πολλές οµάδες έχουµε µαζική εκροή µεταναστών,
ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες εδώ για δουλειά και οτιδήποτε άλλο. Είναι αλλού το µεταναστευτικό.
Κατά συνέπεια, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα, ειδικότερα τώρα,
εµείς έχουµε καταθέσει µια τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, που µπορεί να τεθεί, που µιλάει για το Συνήγορο του Λιµενικού και βάζει
τα πράγµατα στη θέση τους.
Άκουσα µε προσοχή και τους δύο συναδέλφους. Δεν υπάρχει
κανένα θέµα, αν δικαστικός, εισαγγελικός λειτουργός διαπιστώνει
το ψευδές της καταγγελίας του µετανάστη, λειτουργεί ο νόµος
κανονικά, µε τις συνέπειές του και γι’ αυτόν. Ποιος είπε να είναι
εκτός νόµου ένας ήδη παράνοµος µετανάστης; Κανένας. Θέλουν
να εξειδικευτεί παραπάνω η διάταξη για τις ποινικές συνέπειες
µιας ψευδούς καταγγελίας, όµως δικαστικό όργανο πρέπει να το
βεβαιώσει αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Έτσι κι αλλιώς.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι το θέµα όλο. Δεν
χρειάζεται, λοιπόν, καµιά νοµοτεχνική βελτίωση.
Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η µία παρατήρηση έχει να
κάνει µε ένα θέµα που ειλικρινά δεν γνωρίζω, γι’ αυτό θέλω διευκρίνιση. Απ’ ό,τι γνωρίζω, οι Αναπληρωτές Υπουργοί, εν αντιθέσει µε τους Υφυπουργούς, έχουν κατ’ ευθείαν από τον
Πρωθυπουργό αρµοδιότητες. Η νοµοτεχνική βελτίωση αποσύρθηκε από τον έχοντα την αρµοδιότητα για τα µεταναστευτικά ζητήµατα Αναπληρωτή Υπουργό. Από ποιον επανέρχεται ακριβώς,
για να καταλάβω;
Ο Αναπληρωτής Υπουργός έχει την αρµοδιότητα και µας είπε
πριν από λίγο «την αποσύρω». Πώς επανέρχεται; Είναι διαδικαστικό. Δεν το ξέρω. Αν πραγµατικά ο Υπουργός, παρ’ όλα αυτά,
έχει αυτήν την αρµοδιότητα, δεν ισχύει το ερώτηµά µου. Ειλικρινά, δεν το γνωρίζω και το ρωτάω.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κ. Γρηγοράκος την επανάφερε
και την διάβασε, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Γρηγοράκος προ ολίγου
την απέσυρε. Κάνετε λάθος.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Χθες την επανάφερε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σήµερα το πρωί την απέσυρε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Α, πάλι την απέσυρε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το δεύτερο που
θέλω να παρατηρήσω –γι’ αυτό είπε αυτά η Νέα Δηµοκρατία, ότι
συµπεριφέρονται όπως ο ΣΥΡΙΖΑ µε το µνηµόνιο- είναι ότι αυτό
το νοµοσχέδιο δεν ήρθε ως επείγον, πολύ δε περισσότερο δεν
ήρθε ως κατεπείγον στην Βουλή. Είχε τη σειρά του, τον χρόνο
του στην επιτροπή, συζητήθηκε µε άνεση. Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτηµα για βελτιώσεις στη διάταξη.
Και έρχεται εδώ ζήτηµα νοµοτεχνικών βελτιώσεων και πάει και
έρχεται µια διάταξη, η οποία σε πολλά σηµεία κινείται στα όρια
του ιδιωνύµου. Αν είναι δυνατόν να συζητάµε σε µια τέτοια βάση
για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα και να είµαστε κάποιοι από εµάς
απέναντι από τα Σώµατα Ασφαλείας; Δεν το καταλαβαίνω αυτό
εγώ. Αυτό είναι το ζήτηµά µας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Και αυτό!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για τα Σώµατα Ασφαλείας και τα
δικαιώµατά τους πριν από µια εβδοµάδα δώσαµε και εµείς από
την πλευρά µας ολόκληρη µάχη στην επιτροπή και στη Βουλή,
για να έχει την καλύτερη δυνατή κατάληξη το νοµοσχέδιο.
Εµείς δεν είµαστε προστάτες ούτε των Σωµάτων Ασφαλείας
ούτε των µεταναστών. Είµαστε προστάτες της δηµοκρατίας, της
ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Τσούκαλης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά ο κ.
Γρηγοράκος προ ολίγου σήµερα απέσυρε τη συγκεκριµένη νοµοτεχνική βελτίωση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 19 του
Κώδικα. Για ποιον λόγο; Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή και
την αγόρευση του κ. Βορίδη, αλλά βεβαίως προσεγγίζω µε καλή
διάθεση και την ανακοίνωση των συλλογικών οργάνων των αστυνοµικών.
Θα µου επιτρέψετε, όµως –µε όλο το συµπάθιο- να πω ότι ίσως
τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνοµικών, καθώς επίσης και
συνάδελφοι που είναι µέλη αυτών των οργανώσεων, δεν έχουν
κατανοήσει το µέγεθος, το περιεχόµενο, της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Θέλω να γίνω σαφής. Όπως ο κ. Κουκουλόπουλος είπε πάρα
πολύ σωστά, ο αδύναµος στη συγκεκριµένη αντιπαράθεση είναι
ο µετανάστης που κάνει την καταγγελία.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εξ ορισµού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα φέρω ένα παράδειγµα, για να
γίνει κατανοητό και από τους πολίτες. Είναι τρεις µετανάστες οι
οποίοι έχουν αποβιβαστεί σε ένα λιµάνι ενός νησιού. Υφίστανται
κακοποίηση και το καταγγέλλουν. Αναλαµβάνει τη διαδικασία
προκαταρκτικής εξέτασης ο εισαγγελέας.
Ποιος προσκοµίζει στοιχεία, προκειµένου να τεκµηριώσει ότι
η καταγγελία είναι βάσιµη ή τουλάχιστον συγκεντρώνει επαρκή
στοιχεία, ούτως ώστε να ασκηθεί ποινική δίωξη; Προφανώς, µόνο
οι διωκτικές αρχές. Ο µετανάστης εκείνη τη στιγµή είναι κρατούµενος και δεν έχει καµµία δυνατότητα. Ο εισαγγελέας τι εξετάζει;
Τις επαρκείς ενδείξεις στην προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να ασκήσει ή όχι ποινική δίωξη.
Αν τα στοιχεία δεν κριθούν επαρκή, ο εισαγγελέας τη θέτει στο
αρχείο. Δεν σηµαίνει ότι επειδή τη θέτει στο αρχείο, κύριε Βορίδη, προκύπτει τεκµηριωµένα ότι είναι ψευδής η καταγγελία.
Αυτά είναι στοιχειώδη νοµικά. Απλά σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν
επαρκείς ενδείξεις ότι η συγκεκριµένη καταγγελία είναι βάσιµη.
Δεύτερον, τι σηµαίνει «αν υλοποιηθεί η συγκεκριµένη διάταξη»; Γιατί δεν κρίνει ο εισαγγελέας τεκµηριωµένα, όπως λέει
η διάταξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όσους είναι νοµικοί,
ο εισαγγελέας δεν τεκµηριώνει, τεκµηριώνει µόνο το δικαστήριο.
Ο εισαγγελέας αξιολογεί τα στοιχεία. Ας πούµε, όµως, ότι τεκµηριώνεται µε τη διάταξη του εισαγγελέα ότι η καταγγελία είναι
ψευδής. Αυτό τι συνεπάγεται;
Ο κρατούµενος µετανάστης παραπέµπεται στο αυτόφωρο.
Προσέξτε, ο κρατούµενος! Κύριε Βορίδη, αυτός είναι ο νοµικός
µας πολιτισµός, ο κρατούµενος να παραπέµπεται σε αυτόφωρο
–µε ποια δυνατότητα προσκόµισης στοιχείων;- µε ένα πανίσχυρο
κράτος απέναντί του.
Κύριε Κυριαζίδη, επειδή εκπροσωπείτε επαξίως τους αστυνοµικούς, για προστασία των αστυνοµικών οργάνων, για προστασία
της Αστυνοµίας, η συγκεκριµένη διάταξη δεν πρέπει να περάσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Υπάρχει µια βιοµηχανία καταγγελιών και µηνύσεων κατά λιµενικών και αστυνοµικών, κύριε Τσούκαλη. Δεν το γνωρίζετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Με το να επιβεβαιώνεται µε τέτοιον
τρόπο η παντοδυναµία του κράτους, τότε θα µου επιτρέψετε να
σας πω ότι καταστρέφουµε, ρηγµατώνουµε το νοµικό µας πολιτισµό. Ο ελληνικός νοµικός πολιτισµός είναι επαρκέστατος. Επαιρόµεθα όλοι που έχουµε διαµορφώσει αυτόν το πολιτισµό. Μην
τον ρηγµατώνουµε µε αυτού του είδους τις διατάξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Χαλβατζής έχει
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Είναι καλό να µην εθελοτυφλούµε.
Υπάρχει µια συγκεκριµένη πολιτική πρακτική, διαχρονικά. Ορισµένοι την έχουµε ζήσει στο πετσί µας.
Να είµαστε ανοιχτοί και καθαροί. Και χθες στην τοποθέτησή
µας είπαµε ότι σχεδόν κανένας άνθρωπος δεν δικαιώνεται ή δεν
έχει δικαιωθεί µέχρι σήµερα, όταν ήρθε αντιµέτωπος µε όργανο
ή όργανα του κράτους, πολύ περισσότερο όταν αντιµετωπίζει
αστυνοµικά όργανα. Δεν υπάρχει!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να πάτε να κάνετε τώρα, κύριοι Υπουργοί, µία δηµοσκόπηση
και να βρείτε έναν Έλληνα –όχι αλλοδαπό- ο οποίος ήρθε σε αντίθεση µε όργανα του κράτους και ειδικά µε αστυνοµικούς και
αν αυτός δικαιώθηκε. Να είµαστε ειλικρινείς, να είµαστε καθαροί,
όταν πρόκειται για ρατσιστική βία.
Χθες, υποστηρίξατε, κύριε Υπουργέ, ότι η τροπολογία αφορούσε ειδικά ή αποκλειστικά –δεν ξέρω αν χρησιµοποιήσατε τη
λέξη «αποκλειστικά»- στους λιµενικούς. Σήµερα γίνεται αναφορά
σε όλους τους αστυνοµικούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, σε όλα τα όργανα του κράτους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Σε όλα τα όργανα του κράτους.
Έκανε πολύ καλά ο κ. Γρηγοράκος και το απέσυρε. Νοµίζουµε
ότι πρέπει να αποσυρθεί.
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα ξεπεράσω τα περί ακροδεξιού βραχίονα, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεξιός κορµός!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ξεπεράστε το από δεξιά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Γιατί αν θέλετε να µπούµε στις ταµπέλες, αν θέλουµε να το πάµε έτσι, να
µιλήσουµε και για τους συνηγόρους των κουκουλοφόρων.
Πάµε παρακάτω, λοιπόν. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουµε
είναι ότι η πολιτεία δεν µπορεί να διαλυθεί και αυτό το οποίο
υπήρχε µέχρι σήµερα, τα κέντρα των πόλων να τα έχουν καταλάβει οι αλλοδαποί, έχει τελειώσει και αυτό έχει ξεκινήσει από
την Αθήνα. Εάν κάποιους τους ενοχλεί, µε γεια τους µε χαρά
τους.
Τώρα, τα όργανα της πολιτείας θα µπορούν να λειτουργούν,
είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Γιατί σας είπα: Κάποιοι
βλέπουν στολές και έχουν πρόβληµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς έχετε πρόβληµα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Η πολιτεία,
κύριε Λαφαζάνη, θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει διότι δεν
µπορούµε να στηριχθούµε πια σε αυτούς που θέλουν να τη διαλύσουν. Κάποιοι το έχουν βάλει σκοπό και στόχο πολιτικό, γιατί
νοµίζουν ότι έτσι θα κερδίσουν. Σας λέµε, λοιπόν, ότι επιτέλους
η πολιτεία θα λειτουργήσει.
Όσον αφορά αυτό το οποίο ειπώθηκε για το ποιοι δικαιώθηκαν, πολλοί έχουν δικαιωθεί, κύριε Τσούκαλη. Πολλοί έχουν δικαιωθεί. Αυτοί που δεν δικαιώνονται είναι οι άνθρωποι των
Σωµάτων Ασφαλείας και αναφέρθηκα σε όλα τα όργανα της πολιτείας χθες στην οµιλία µου, λέγοντας ότι αυτή η καταγγελία
τους κυνηγάει µια ζωή. Ο άνθρωπος που παίρνει 700 ευρώ και
υπηρετεί την πατρίδα είτε στα κέντρα των πόλεων, είτε στους
µεθοριακούς σταθµούς είτε στα νησιά, να πρέπει να πληρώνει
διπλά και τριπλά απ’ όσα παίρνει σε έναν µήνα, για να τον υπερασπιστεί ένας δικηγόρος –γιατί;- διότι οι δουλέµποροι είπαν
στους λαθροµετανάστες «κάντε αυτό και θα καθαρίσετε».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίζετε να µιλάτε για λαθροµετανάστες σε νοµοσχέδιο ένταξης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Από εκεί
και πέρα, όσον αφορά για τα θέµατα της αντιρατσιστικής και ξενοφοβικής πολιτικής, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίζετε και λέτε «λαθροµετανάστες»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη διακόπτετε,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι εκφράσεις αυτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα µιλήσετε σε λίγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): …κύριοι
συνάδελφοι, το ’79 µε το ν. 926 όταν στην Ευρώπη άκουγαν λέξεις «ξενοφοβία» και «ρατσισµός», άνοιγαν τα λεξικά να δουν τι
σηµαίνει.
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Και ένα τυπικό. Από τη στιγµή που οι αρµοδιότητες πράγµατι
εκχωρούνται από τον Πρωθυπουργό για τα µέλη της Κυβέρνησης και αφού µένουµε στο τυπικό, θα πρέπει να δούµε αν θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του Γραµµατέα της Κυβέρνησης για
να µπορεί να ενηµερώνεται κεντρικά η Κυβέρνηση τι αποσύρεται
και τι µπαίνει µέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Το λέω
απλώς για το τυπικό στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Κουκουλόπουλος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Βούτσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορείτε να το κάνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Δριβελέγκα, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, µε συγχωρείτε!
Έχει εξαντλήσει όχι δευτερολογίες, αλλά τριτολογίες, τεταρτολογίες. Και λέω ότι τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα; Ποια δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε; Είναι νέα συνεδρίαση. Δώδεκα λεπτά η πρωτολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να τηρείτε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είστε κοµµατάρχης εδώ. Να
τηρείτε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι είπατε; Εάν είµαι
κοµµατάρχης;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είστε κοµµατάρχης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να ακούσει, λοιπόν,
το Σώµα…
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Και εµείς θέλουµε, όµως, να µιλήσουµε.
Δεν έχουµε δικαίωµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουµε νέα συνεδρίαση. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχει δικαίωµα να µιλήσει. Δεν διαρκεί είκοσι τέσσερις ώρες η συνεδρίαση. Αφήστε τα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, τελειώσατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαβάστε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε; Έχω τον
λόγο εγώ λοιπόν. Να ακούσει το Σώµα. Σύµφωνα µε τις Υπηρεσίες…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιες Υπηρεσίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Οι συνεργάτες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι Υπηρεσίες θα µας πουν για
τον Κανονισµό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, περιµένετε λίγο.
Για τον χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιον χρόνο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι σηµαίνει αυτό τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεκαεννέα λεπτά,
λοιπόν, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σήµερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουµε νέα συνεδρίαση. Το αντιλαµβάνεστε; Είναι Πέµπτη σήµερα, µε άλλη ηµερήσια διάταξη,
µε νέα συνεδρίαση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εν πάση περιπτώσει,
κύριε Λαφαζάνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µας αλλάξετε τη λογική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ; Κύριε Λαφαζάνη, έχετε εξαντλήσει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχετε εξευτελίσει τα πάντα. Εδώ
έρχονται και παρέρχονται τροπολογίες. Ο ένας Υπουργός φέρνει
την τροπολογία, ο άλλος την αποσύρει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε να µονοπωλείτε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυβερνάτε αυτήν η χώρα; Στα
έδρανα αυτά έχετε εξευτελίσει τα πάντα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχει κανείς
άλλος Κοινοβουλευτικός;
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς έπρεπε να τηρείτε τον Κανονισµό, να επιβάλλετε την τάξη. Δεν µπορεί να γίνονται αυτά τα
πράγµατα, να παίζονται αυτά τα παιχνίδια στην πλάτη της Βουλής.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχουµε νέα συνεδρίαση!
Έχουµε συνέχεια επί των άρθρων. Είδατε να ξαναγράφτηκαν
αγορητές;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το αντιλαµβάνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ αντιλαµβάνοµαι
καλά και σας παρακαλώ καθίστε.
Κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είστε εκτός Κανονισµού. Εξευτελίζετε τη Βουλή και εξευτελίζετε τη δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να κάνετε µοµφή
εάν είµαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να επιβάλετε την τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ! Δεν
σέβεστε ούτε τον Κανονισµό ούτε το Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να έρχεται η τροπολογία, µετά
να την αποσύρει και µετά....
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, µιλάτε εσείς που έχετε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό το θέατρο πρέπει να σταµατήσει. Πρέπει να επιβάλετε τον Κανονισµό. Δεν έχετε δικαίωµα
να το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη
έχετε µεταχείριση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και δεν µπορείτε να φιµώνετε
την Αντιπολίτευση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πού να συνεννοηθούµε τώρα; Μιλάτε, για να µη σας κλείσω το µικρόφωνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ανοίξτε το µικρόφωνο, να ακουγόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μιλάτε για να εκτίθεστε. Μιλάτε! Ποιος; Εσείς που έχετε την πιο ευνοϊκή µεταχείριση
από το Προεδρείο. Και το γνωρίζουν όλοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πείτε να ανοίξουν το µικρόφωνο.
Θα είχα τελειώσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε κρατήσει κλειστό το µικρόφωνο; Είναι διαδικασία αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορείτε να κάνετε αυτά τα
πράγµατα. Δεν θα µας επιβάλετε προεδρική δικτατορία εδώ. Δεν
είστε κοµµατάρχης….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει το είπατε
τρεις φορές. Βρείτε κάτι άλλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είστε κοµµατάρχης του δεξιού κορµού, του δεξιού βραχίονα αλά Ουκρανία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν µπορείτε να λέτε
κοµµατάρχη τον Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εκτίθεται. Αφήστε
τον. Δεν σας κλείνω το µικρόφωνο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε, τώρα; Δεν µπορεί να µας
φιµώνει, κύριε. Είναι νέα συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν πειράζει. Εδώ
είναι τα Πρακτικά για το πόσο έχει µιλήσει ο καθένας, αν έχει
εξαντλήσει το χρόνο, όχι απλώς τη δευτερολογία αλλά και τριτολογία και τεταρτολογία! Ειδικά ο κ. Λαφαζάνης, στο άθροισµα,
έχει µιλήσει τριάντα δύο λεπτά. Τα Πρακτικά είναι εδώ. Και πάλι
βγαίνει και διαµαρτυρόµενος.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
είµαστε ειλικρινείς, ενώπιοι ενωπίοις, έχει συµβεί το εξής: Η συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς. Παρά το γεγονός ότι είχαν και έχουν αφαιρεθεί µεγάλα
κοµµάτια ουσιαστικής ύλης για τη µεταναστευτική πολιτική, για
την ιθαγένεια, ο αντιρατσιστικός νόµος κ.λπ., ως κώδικας έτυχε
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µιας θετικής κατ’ αρχάς µατιάς απ’ όλους.
Και αυτό έγινε διότι τακτοποιεί ζητήµατα, κάνει µια προσπάθεια να βάλει σε τάξη ορισµένα ζητήµατα, να ανοίξει κάποιους
δρόµους, να νοµιµοποιήσει κάποιες άλλες καταστάσεις. Εν πάση
περιπτώσει δεν εκινείτο στην κατεύθυνση των µέχρι τώρα πολιτικών και από πλευράς φρασεολογίας. Αυτά τα περί «λαθροµεταναστών» κ.λπ., που επανήλθαν στην Ολοµέλεια, δεν υπήρχαν.
Τι συνέβη, λοιπόν; Επειδή αυτή ήταν η ατµόσφαιρα και η συζήτηση, κάποιοι ενοχλήθηκαν. Σας το λέω ευθέως. Δεν προσωποποιώ αυτήν τη στιγµή. Είπαν: «Τι θα κάνουµε; Τώρα είναι και η
εξέλιξη µε τους κυρίους από εκεί, έχουµε και σε δύο µήνες εκλογές. Είπε ξαφνικά στο Υπουργείο να φέρει εδώ µεταναστευτικό
κώδικα για να συζητάνε όλοι όλα περί των αυτονόητων δικαιωµάτων; Ας βάλουµε τη σφήνα».
Είναι κλασική περίπτωση –χαµηλού επιπέδου βέβαια θα έλεγαπολιτική σφήνα για να αλλάξει η ατζέντα και άλλαξε ήδη. Όταν
σήµερα ψηφιστεί αυτός ο κώδικας, θα δούµε τι θα έχουν αύριο
οι εφηµερίδες ή το βράδυ οι τηλεοράσεις. Θα µιλούν πάνω σε
αυτό το θέµα. Είναι παρέµβαση για να αλλάξει η ατζέντα. Και
είναι και µία απίστευτη αλαζονεία, µια επίδειξη πυγµής. Είναι
έκτακτα µέτρα. Υπάρχει νοµοθεσία.
Σας είπανε προηγούµενα -και δεν απαντήθηκε- ότι αφ’ ενός
αυτό το νοµοσχέδιο συζητήθηκε µε πλήρη άνεση. Θα µπορούσε,
αν ήταν στη λογική του νοµοθέτη ή του προτείνοντος, να έλθει
και να συζητηθεί αυτό το θέµα στην επιτροπή, να συζητηθεί εδώ
εξαρχής. Δεν επρόκειτο περί αυτού. Είναι σφήνα της τελευταίας
στιγµής για να αλλάξει η ατζέντα.
Αφ’ ετέρου έχει έλθει επανειληµµένα εδώ το εξής ζήτηµα: Ενώ
η ειδική επιτροπή για το Σωφρονιστικό Κώδικα έχει µία έτοιµη
δουλειά –εγώ δεν την ήξερα, όµως το έχω ακούσει επανειληµµένα- για µια συνολική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµό, αντί να
έρθει εδώ το Σώµα για συζήτηση σε κάθε νοµοσχέδιο, µπαίνουν
δυο-τρεις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα κατά το δοκούν
και πάντοτε προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης και του
αποκλεισµού. Γιατί γίνεται αυτό; Σας το έχουν πει τόσες φορές.
Φέρτε όλο το Σώµα να συζητήσουµε γύρω από αυτά τα ζητήµατα. Δεν το κάνετε.
Από την πλευρά σας, από την πλευρά της Κυβέρνησης, από
την κορυφή αυτής της Κυβέρνησης, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαµαρά, έχουν ακουστεί -και το γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά- τα εξής: «Ανακατάληψη πόλεων», «Βρισκόµαστε σε
πόλεµο», «Στους βρεφονηπιακούς σταθµούς πρέπει να βρούµε
θέσεις για να πάνε τα ελληνάκια», «Θα κάνουµε µέτωπο του
νότου όλες οι χώρες για να αποτραπεί για την υπόλοιπη Ευρώπη
το µεγάλο, το µείζον θέµα, το µεταναστευτικό».
Αυτό είναι πρόβληµα το οποίο έρχεται από το µέλλον, δεν είναι
του παρελθόντος ούτε του παρόντος. Έρχεται από το µέλλον και
το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Και είπε και το εξής απίστευτο -άµα τη αναλήψει της Ελληνικής
Προεδρίας- σε διεθνές ακροατήριο: «Ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, ενάµισι εκατοµµύριο µετανάστες».
Τι σήµα είναι αυτό; Πώς το ονοµάζετε; Άρα, η ατζέντα αυτή, η
οποία έρχεται κι επανέρχεται, πηγαίνει µπρος-πίσω…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οι αριθµοί είναι ψεύτικοι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η αντίστιξη αυτή, κύριε Κακλαµάνη είστε και έξυπνος- οδηγεί ευθύτατα στο βασικό επιχείρηµα των
κυρίων, ότι σε µεγάλο βαθµό η κρίση οφείλεται στο ότι «αυτοί οι
άνθρωποι ήρθαν και µας πήραν τις θέσεις» κι έτσι οδηγήθηκαν
στην ανεργία.
Θα µπω στην ουσία τώρα γι’ αυτήν την τροπολογία, διότι εκ
των πραγµάτων αλλάζει η ατζέντα. Ήρθαµε εδώ, επανειληµµένα,
και σας είπαµε, µε αφορµή άλλα ζητήµατα: Πόσες ΕΔΕ έχουν
καταλήξει και σε ποια κατάληξη έχουν φθάσει; Υπάρχει η προστασία του πολίτη έναντι του παντοδύναµου κράτους και των
παντοδύναµων οργάνων αυτού του κράτους, τα οποία δεν είναι
και σωστό µε έναν τέτοιο τρόπο -δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω
γλοιώδη και δεν το κάνω- να τα θωπεύετε; Αδυναµίες υπάρχουν
σε όλους τους επαγγελµατίες, σε όλους τους χώρους, και αδυναµίες και δυνατότητες, πόσω µάλλον σε Σώµατα που έχουν τη
δύναµη και τη δυνατότητα -κατά πολλούς µάλιστα- της µονοµερούς άσκησης βίας, από πλευράς του κράτους. Υπάρχουν κι
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αυτά και τα γνωρίζουµε, ως ύλη. Μία ΕΔΕ από αυτές έξω, από
όσες έγιναν τα προηγούµενα χρόνια, έχει καταλήξει σε πόρισµα;
Θυµάστε το περιστατικό µε τον Γλέζο που είχε φάει στο πρόσωπο, µαζί µε τον Θεοδωράκη, τα δακρυγόνα; Φέρτε το αποτέλεσµα αυτής της ΕΔΕ, σας προκαλούµε.
Το θέσαµε τόσες φορές. Δεν βάζετε µυαλό. Μπορεί κι εµείς
ενδεχοµένως σε άλλα ζητήµατα να µη βάζουµε, να µας το πείτε.
Όµως εσείς δεν βάζετε µυαλό. Είναι γεγονός ότι δύο χρόνια προσκρούουµε, προσκρούετε κι εσείς και µε τους κυβερνητικούς
εταίρους κάθε φορά, στο κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή στη δυνατότητα του εκ της θέσεώς του αδυνάτου να µπορεί να θέσει την
καταγγελία, να στηριχθεί, να προστατευτεί, για να µη φύγει κι
εξαφανιστεί η καταγγελία του. Σ’ αυτό το ζήτηµα προσκρούουµε
επί δύο χρόνια, προσκρούετε εσείς.
Εκεί προσέκρουσε το αντιρατσιστικό, η πρόταση που είχε
φέρει ο κ. Ρουπακιώτης και η σύγκρουση που έγινε µε τη
ΔΗΜΑΡ. Διότι υπήρχε διάταξη, όχι ευνοϊκή αλλά της ελάχιστης
ισονοµίας µε τον απόλυτα και εξ ορισµού αδύνατο, που θα µπορούσε να έχει αυτό το δεν θα το έλεγα προνόµιο, αλλά δικαίωµα.
Δεν το θέλατε µε τίποτα ούτε στη συζήτηση που έγινε µέσα στην
επιτροπή. Δεν το θέλετε αυτό το πράγµα. Δεν βάζετε, λοιπόν,
µυαλό.
Όταν επί δύο χρόνια λέγαµε -σαν τώρα το θυµάµαι- «Ξέρετε,
το Παρατηρητήριο Κατά της Βίας έχει πει ότι τα κρούσµατα βίας
στην Αθήνα, στους δρόµους κ.λπ. είναι εβδοµήντα» -τόσα ήταν
στην αρχή- ο κ. Δένδιας απαντούσε εδώ «Όχι, είναι τρία». Ιδρύει
ο κ. Δένδιας το Παρατηρητήριο εναντίον της ρατσιστικής βίας.
Το χαιρετίζουµε εµείς και ερχόµαστε µετά από οκτώ µήνες, όταν
ο Συνήγορος του Πολίτη φέρνει την έκθεση µε τα εκατόν
ογδόντα πέντε κρούσµατα βίας και θυµάτων στο Λεκανοπέδιο,
και λέµε του Υπουργού «Εδώ είναι εκατόν ογδόντα πέντε τα περιστατικά. Το δικό σας Παρατηρητήριο, αυτό που ιδρύσατε,
πόσες καταγγελίες έχει;». «Πέντε.»
Προσπαθούσα ένα πρωί -σας το λέω και πάµε να το κάνουµε
µαζί, αν έχετε το µυαλό πολιτικά, επιτρέψτε µου να πω- να βρω
τα τηλέφωνα του Παρατηρητηρίου εναντίον της ρατσιστικής βίας
και να πάµε να κάνουµε εµείς µία επίσκεψη ή µία καταγγελία. Δεν
υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πρόσβαση και προσπέλαση για κανέναν ούτε για Έλληνα ούτε για ξένο.
Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Βορίδη. Δεν είναι η κατάσταση,
όπως τρεις φορές είπατε, «µπαλάκι». Κάποιοι όταν βλέπουν
στολή λένε «Σιγά µωρέ πλειοψηφία είµαστε µέσα στον λαό, η κοινωνία κι ο λαός είναι πλειοψηφία». Οι ένστολοι έχουν την πολιτική
τους καθοδήγηση. Και πρέπει να λειτουργούν απόλυτα µέσα στο
δικαιϊκό σύστηµα και στο Σύνταγµα. Δεν είναι τίποτα άλλο οι ένστολοι, τίποτα άλλο εκτός από αυτό, και το γνωρίζετε πολύ καλά.
Μην εγκαλείτε, λοιπόν, συναδέλφους σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): ….(Δεν
ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μα, δεν έχουν δικαιώµατα, κύριε Μιχελάκη; Αν είναι δυνατόν! Βρίσκονται υπό προστασία οι ένστολοι
στην Ελλάδα; Αυτά που έλεγα προηγουµένως δεν σας έπεισαν
καθόλου;
Φέρτε το ντουλάπι µε τις ΕΔΕ και τα αποτελέσµατά τους την
τελευταία τριετία, τετραετία, πενταετία, δεκαετία. Τίποτα! Υπάρχει σαφέστατη ασυλία, προστασία, ασυδοσία και το γνωρίζουµε
αυτό.
Με αυτήν την έννοια, δεν δεχόµαστε την αλλαγή της ατζέντας,
µε τίποτα. Αυτός ο µεταναστευτικός κώδικας δεν µπορεί να λήξει
µε µία τέτοια συζήτηση, που επαναλαµβάνω, αδικεί και ορισµένες πλευρές του, µερικές µατιές του, µερικά ανοίγµατα που κάνει
κ.λπ.. Δεν µπορεί! Η προσπάθεια που έγινε να αλλάξει, να αλλοιωθεί, να ευνουχιστεί η ατζέντα αυτή και η ουσία αυτού του νοµοσχεδίου εµείς θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να
µην επιτρέψουµε να περάσει. Διότι κάποτε θα καταλάβετε ότι
αυτή η ατζέντα είναι ηττηµένη και σε συνθήκες κρίσης είναι και
άκρως επικίνδυνη και διχαστική, µε αποτελέσµατα που ήδη τα
έχουµε εισπράξει ως χώρα και τα έχουν εισπράξει και άλλες πολιτικές δυνάµεις µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
επίσης 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 εννέα µαθητές και µαθήτριες
και τρεις εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Αραµπατζή, για τέσσερα
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Επί της διαδικασίας,
κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Οι δευτερολογίες,
κύριε Τριαντάφυλλε, είναι µετά τους …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι άλλοι δύο οµιλητές στις
πρωτολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν ολοκλήρωσα.
Είναι η κ. Αραµπατζή, µετά είστε εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα µιλήσουν οι προτασσόµενοι και οι δευτερολογίες είναι
µετά τους προτασσόµενους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν θέλω να πάρω τον
λόγο για να δευτερολογήσω, κύριε Πρόεδρε, για ένα διαδικαστικό θέµα θέλω να πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα πάρετε τον λόγο
µετά τους προτασσόµενους. Μην τρώµε το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πριν µπούµε στις δευτερολογίες, θα ήθελα τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Αραµπατζή,
έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνω τον
λόγο κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου, προκειµένου
να µιλήσω άλλη µία φορά µε αφορµή την τροπολογία που έχουµε
καταθέσει τριάντα έξι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, τη µε
γενικό αριθµό 1260 και ειδικό 30. Αφορά το δίκαιο και επιτακτικό
αίτηµα, γνωστό νοµίζω, γιατί έχουµε αναφερθώ πλειστάκις από
το Βήµα της Βουλής, για τη συνταξιοδότηση, τουλάχιστον για το
2014, αφού το 2013…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, λίγο
ησυχία. Γιατί δεν σέβεστε την οµιλήτρια; Δεν θέλω να κάνω αναφορά σε ονόµατα αλλά σεβαστείτε την οµιλήτρια.
Συνεχίστε, κυρία Αραµπατζή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ.
Έλεγα, λοιπόν, ότι αφορά το δίκαιο και επιτακτικό αίτηµα, το
οποίο πλειστάκις έχουµε αναπτύξει εδώ από το Βήµα της Βουλής,
των γεννηθέντων αγροτών το 1948, προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν, τουλάχιστον για το 2014, -αφού το 2013 το έχασαν- και
είχαν θεµελιώσει ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα από 1-1-2013.
Θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για ρύθµιση χαριστική ή για
ρύθµιση «δωράκι» στον αγροτικό κόσµο. Πρόκειται για δίκαιο αίτηµα που εδράζεται σε νοµικά επιχειρήµατα και έρχεται να θεραπεύσει νοµοθετικό κενό της πολιτείας σε σχέση µε το
ασφαλιστικό.
Αναφέρω ότι πρόκειται, σύµφωνα µε επικαιροποιηµένα στοιχεία του ΟΓΑ, για δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσιους τριάντα επτά
αγρότες και αγρότισσες, γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1948,
οι οποίοι επρόκειτο από 1η Ιανουαρίου να συνταξιοδοτηθούν.
Και ενώ η επιµήκυνση από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά
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έτη αφορά όλες τις επαγγελµατικές οµάδες, η κοινωνική και νοµική αδικία σε βάρος όλων των κατ’ επάγγελµα αγροτών πριν το
1987 είναι εξόφθαλµη, µε δεδοµένο ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συµπληρώσει σαράντα ή και περισσότερα χρόνια εργασίας, σαράντα τέσσερα χρόνια -και βάλε- οι γεννηθέντες το
1948, αν υποτεθεί ότι δουλεύουν από τα είκοσί τους χρόνια -οι
περισσότεροι και νωρίτερα από τα είκοσι- τα οποία –και εκεί είναι
το πρόβληµα- δεν µπορούν να αποδείξουν επί τη βάσει του
ισχύοντος ασφαλιστικού συστήµατος, παρά µόνο να αποδείξουν
είκοσι επτά χρόνια ασφάλισης γιατί η επίσηµη ασφάλισή τους ξεκινάει από το 1987.
Όµως, δεν έχει ευθύνη ο ασφαλισµένος στον ΟΓΑ για να τιµωρείται σήµερα επειδή δεν είχε την ευχέρεια από την πολιτεία
να καταβάλει εισφορές πριν το 1987 όταν κανονικά δούλευε τη
γη και τα χωράφια του. Γιατί αν είχε το δικαίωµα να καταβάλει
τις εισφορές, θα τις κατέβαλε και σήµερα θα είχε θεµελιώσει
συνταξιοδότηση µε σαράντα χρόνια εργασίας -όπως ισχύει για
όλες τις επαγγελµατικές οµάδες- και µετά την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου.
Ας µην ξεχνάµε ότι το µόνο ταµείο που υποχρέωνε τους ασφαλισµένους του να γίνουν εξήντα πέντε χρονών –εξήντα επτά σήµερα- για να συνταξιοδοτηθούν είναι ο ΟΓΑ. Αντιθέτως,
οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική οµάδα µε σαράντα χρόνια εργασίας βγαίνει αυτοµάτως στη σύνταξη.
Στο πιθανό αντεπιχείρηµα ότι «αφού δεν πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές, συντάξιµα, πώς δικαιούνται συνταξιοδότησης»,
απαντάµε ότι οι αγρότες αυτοί πλήρωναν σε κάθε αγοραπωλησία
τους 5% υπέρ ΟΓΑ. Αλήθεια, πού πήγαν όλες εκείνες οι εισφορές
των αγροτών πριν το 1987; Έχω δει σχετικά τιµολόγια και τα έχω
επιδείξει στον Υπουργό Εργασίας, ότι πλήρωναν σε κάθε αγοραπωλησία τους 5% υπέρ ΟΓΑ. Υπέρ ποίων διατέθηκαν και δεν µπορούν να αποτελέσουν απόθεµα για τη συνταξιοδότηση των
γεννηθέντων το 1948;
Εκτός από αυτήν την καταφανή αδικία υπάρχουν και πλείστα
άλλα επιχειρήµατα, όπως ότι έχουν προπληρώσει ασφαλιστικές
εισφορές µέσα στο 2012, έχοντας τη νόµιµη προσδοκία της συνταξιοδότησής τους, έχουν προπληρώσει εισφορές τριών εξαµήνων, έχουν µεταβιβάσει τα εργαλεία παραγωγής τους και τώρα
καλούνται να βρουν εργαλεία παραγωγής και να πληρώσουν από
πάνω και εισφορές.
Είναι πολλά τα επιχειρήµατα που συνηγορούν. Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς προτείνουµε τη συνταξιοδότησή τους, τουλάχιστον για το τελευταίο έτος, το 2014.
Θέλω τώρα δύο λεπτά να αναφερθώ στη χθεσινή παρέµβαση
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κουκουλόπουλου. Είπατε, κύριε Κουκουλόπουλε, ότι πρόκειται για αποσπασµατικές ρυθµίσεις που δεν είναι ώρα να γίνονται, ότι πρέπει
να πάµε µεθοδικά, για να δώσουµε ένα µήνυµα σοβαρότητας και
ευθύνης και ότι δεν µοιράζουµε λεφτά αφειδώς.
Γνωρίζουµε ότι ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ πέρυσι στις 18-12-2013 καταθέσατε µία πρόταση νόµου για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, η οποία σε ό, τι αφορά τους αγρότες
αυτό το νοµοθετικό κενό της απόδειξης, δηλαδή των σαράντα
χρόνων εργασίας, ήθελε να θεµελιώσει. Πού είναι η διαφωνία
σας, λοιπόν, ως προς το αποσπασµατικό;
Επίσης, είπατε ότι η πρόταση δεν είναι κοστολογηµένη. Αντιθέτως, επικαλούµαι επίσηµα στοιχεία του ΟΓΑ –τα οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά- που αναφέρουν ότι πρόκειται για
102.324.240 ευρώ, τουλάχιστον –επαναλαµβάνω- για ένα χρόνο,
αφού ο πρώτος χάθηκε.
Επιπροσθέτως, επικαλούµαι και τα Πρακτικά σε ό,τι αφορά
αυτά που είπε και ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Κεγκέρογλου. Χαίροµαι για την τοποθέτησή του, αν και είπε ότι η τροπολογία, παρ’
ότι σε θετική κατεύθυνση, είναι ατελής και µερική. Είπε ο κ. Κεγκέρογλου ότι αφορά µόνο ένα εξάµηνο για να βγούµε από την
υποχρέωση. Θα ήθελα να θυµίσω στον κύριο Υπουργό ότι οι συντάξεις του ΟΓΑ καταβάλλονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
ΟΓΑ βεβαίως από 1ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους αλλά αφορούν αναδροµικά από 1/1.
Εποµένως, κύριε Κεγκέρογλου, δεν πρόκειται για συνταξιοδότηση που ζητούµε για έξι µήνες το 2014.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην κάνετε προσωπικές αναφορές για άτοµα που δεν είναι εδώ. Το έχω αναφέρει
και ιδιαίτερα οι νέοι Βουλευτές να αποφεύγουν τις προσωπικές
αναφορές.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα τα διαβάσει στα
Πρακτικά. Ζητούµε, λοιπόν, συνταξιοδότηση τουλάχιστον για το
2014. Βεβαίως, το πρόβληµα δεν αφορά µόνο τους γεννηθέντες
το 1948. Αφορά και τους γεννηθέντες το 1949 και πλειστάκις το
έχουµε πολλοί συνάδελφοι αναπτύξει. Επειδή έχουµε πιέσει πολλές φορές και δεν έχουµε δει αποτέλεσµα, ξεκινάµε από το µερικό, δηλαδή από τους γεννηθέντες το 1948. Δηλαδή, εµείς, οι
τριάντα έξι προτείνοντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κάνουµε ένα συµβιβασµό στην απόγνωση αυτών των ανθρώπων.
Και περιµένουµε µε πολλή χαρά αυτό που κατά τα άλλα είπε
και για το οποίο δεσµεύτηκε ο κ. Κεγκέρογλου, ότι θα έρθει
πλήρης και ολοκληρωµένη ρύθµιση που θα αποκαθιστά το
πρόβληµα στο σύνολό του. Την περιµένουµε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραµπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου για οκτώ λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω
εκφράζοντας την αγανάκτησή µου για το γεγονός ότι επιµένετε
να χρησιµοποιείτε και µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα λεξιλόγιο
ρατσιστικό, λεξιλόγιο ξενοφοβικό, λεξιλόγιο το οποίο ακριβώς
απευθύνεται στα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και µισαλλόδοξα
αντανακλαστικά των ανθρώπων.
Λυπάµαι πάρα πολύ για την εικόνα που παρουσιάζετε ως
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Λυπάµαι πάρα πολύ για το
γεγονός ότι επιµένετε να φλερτάρετε µε τις πιο ιταµές λογικές
υποτίµησης ανθρώπων και κοινωνικών οµάδων.
Ενώ η συζήτηση του µεταναστευτικού κώδικα ξεκίνησε µε τη
διαπίστωση ότι περιέχονται θετικές διατάξεις, δυστυχώς,
οδεύουµε προς τη συρρίκνωση των θετικών αυτών διατάξεων
αλλά και προς την παροξυσµική διολίσθηση στις πιο ακραίες
προβλέψεις, τις οποίες φέρνετε, παίρνετε πίσω και ξαναφέρνετε,
επιµένοντας στις λογικές των αποκλεισµών και των διακρίσεων.
Είναι λάθος σας και είναι λάθος της Κυβέρνησής σας ότι
επιµένετε να ταυτίζετε τη µετανάστευση µε την εγκληµατικότητα.
Είναι λάθος σας και ήταν ολέθριο λάθος του κ. Δένδια ότι κατά
την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας, θεώρησε καλό να ταυτίσει
ακόµη ακόµη τη µετανάστευση µε την τροµοκρατία και να πει –
ούτε καν σκέφτηκε τι συνέπειες έχουν τέτοιες δηλώσεις- ότι στη
χώρα µας δεν έχουµε µόνο πρόβληµα εισαγόµενης
τροµοκρατίας αλλά και εγχώριας. Αυτή ήταν η εναρκτήρια
τοποθέτηση του κ. Δένδια.
Είναι λάθος του κ. Σαµαρά που δεν έχει ζητήσει δηµοσίως
συγγνώµη για τις ρατσιστικές τοποθετήσεις του, για τις οποίες
υπέστηµεν ως χώρα, και τον ψόγο του Επιτρόπου Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, για τις δηλώσεις
εκείνες µε τις οποίες καλούσε τους πολίτες και εξήγγελλε την
ανακατάληψη των πόλεων που έχουν δήθεν καταληφθεί από
τους µετανάστες.
Ήταν λάθος του κ. Δένδια και εξακολουθεί να είναι λάθος το ότι
επιµένει να αναφέρεται στη µετανάστευση ως απειλή και µάλιστα
να µιλάει για βόµβα στα θεµέλια του κράτους και της κοινωνίας.
Είναι και αυτές δηλώσεις, για τις οποίες έχει στηλιτευτεί η
ελληνική Κυβέρνηση από τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα
Δικαιώµατα αλλά και από το Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος στην
έκθεσή του για το ρατσισµό έχει κρίνει και αξιολογήσει το
ρατσιστικό πρόγραµµα «Ξένιος Δίας», καταγράφοντας µε
στατιστικά στοιχεία ότι πρόκειται για πρόγραµµα δηµιουργίας
εθνοτικού προφίλ.
Λυπάµαι πολύ εάν µία τέτοια χώρα ονειρεύεστε. Λυπάµαι πολύ
εάν το έτος 2014 δεν έχετε καταλάβει ότι τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι για όλους και όχι
γι’ αυτούς που εσείς επιλέγετε. Λυπάµαι πολύ ακόµη ακόµη που
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δεν συνειδητοποιείτε ότι προχτές πάλι είχαµε νεκρούς
ανθρώπους και νεκρά παιδιά και η συζήτηση για το αν είναι
νόµιµοι ή παράνοµοι µετανάστες είναι ό,τι πιο άκυρο έχει συµβεί
σε αυτήν τη χώρα.
Ο άνθρωπος, ο οποίος µπαίνει σε ένα καρυδότσουφλο και
βάζει τα παιδιά του –µωρά παιδιά- σε ένα καρυδότσουφλο προσπαθώντας να σώσει τη ζωή του και να βρει καταφυγή, είναι πρόσφυγας, δεν είναι µετανάστης καν, κύριε Υπουργέ.
Το παιδί που πνίγεται στα νερά, στα εγχώρια ύδατα αυτής της
χώρας, είναι θύµα της πολιτικής σας. Θα έπρεπε µε πολύ µεγαλύτερη αιδώ να τοποθετήστε µετά από τέτοια γεγονότα, αντί να
ακούµε παραληρηµατικού τύπου αναπτύξεις για το πώς είναι
ψευδείς πάντοτε και εξ ορισµού οι καταγγελίες των µεταναστών
για το πώς µένει απροστάτευτο το Λιµενικό Σώµα ή η Αστυνοµία
απέναντι σε αυτές τις υποτιθέµενες ψευδείς καταγγελίες.
Διότι φαίνεται ότι έχετε κακή σχέση και µε την ανάγνωση και
µε την ενηµέρωση. Αυτό είναι το πρότυπο του κ. Χρυσοχοΐδη,
που µας έβαλε σε αυτές τις περιπέτειες αδιάβαστος, όπως και
πολλοί άλλοι.
Σας καταθέτω –είναι αρκετές σελίδες, ελπίζω να τη διαβάσετετην υπόθεση Ν.Ζ. κατά Ελλάδας. Είναι η καταδίκη της χώρας µας
το 2012 για το βιασµό µετανάστη από λιµενικό του Λιµενικού Σώµατος µε γκλοµπ.
Καταθέτω και το σχετικό δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι πλείστες οι καταδίκες. Είναι όνειδος για τη χώρα µας
αυτές οι συµπεριφορές. Γνωρίζετε ότι έχουν δει και το φως της
δηµοσιότητας µαγνητοσκοπηµένες ρατσιστικές συµπεριφορές.
Λυπάµαι πάρα πολύ, που λαµβάνοντας τον λόγο σήµερα επιλέξατε και πάλι να επαναφέρετε κατά άκυρο βέβαια τρόπο µια
τροπολογία, την οποία είχε την πρόνοια να αποσύρει ο κ. Γρηγοράκος έχοντας βιώσει πριν από δύο εβδοµάδες ότι είναι κακή
η επιµονή στην ψήφιση συγκεκριµένων τροπολογιών κι έχοντας
αναγκαστεί κι αναγκάσει εσάς να αποσύρετε ακόµη και την ψηφισθείσα τροπολογία-«ντροπολογία» του για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου.
Επαναφέρετε, λοιπόν, µια ρύθµιση –ή επιχειρείτε να την επαναφέρετε- µε την οποία επιδιώκετε την εκδικητική µεταχείριση
καταγγέλλοντος αξιόποινη εις βάρος του συµπεριφορά µετανάστη. Και λέτε, άρον-άρον ότι θα δικάζεται µε την αυτόφωρη διαδικασία χωρίς να συντρέχουν οι όροι του αυτοφώρου κι
άρον-άρον θα απελαύνεται, για να µάθει άλλη φορά και κυρίως
για να µην κάνουν άλλη φορά άλλοι καταγγελίες.
Αυτή η τροπολογία προσκρούει σε όλο το πνεύµα και το σχετικό κεφάλαιο του νοµοσχεδίου για το δικαίωµα περίσκεψης, για
το περιθώριο παραµονής στη χώρα, προκειµένου να γίνει η καταγγελία. Δείχνετε το πραγµατικό σας πρόσωπο. Δεν τις θέλετε
αυτές τις καταγγελίες, γιατί η πραγµατική σας ροπή είναι αυτή
που εκδηλώνετε µε τις κατά καιρούς δηλώσεις του κ. Δένδια, ο
οποίος υπερασπίστηκε δηµοσίως τους αστυνοµικούς που βασάνισαν τους συµµετάσχοντες στην αντιφασιστική µοτοπορεία,
είναι του κ. Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί
τους λιµενικούς που ενέχονται στην υπόθεση του Φαρµακονησίου.
Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγµατική σας επιθυµία και ροπή και
εκφράζεται και µε την υπ’ αριθµό 1275 τροπολογία, µε την οποία
επιζητείτε να συνιστά κώλυµα απόκτησης των προϋποθέσεων
του νόµου η ποινική καταδίκη αλλοδαπού που επιβλήθηκε µε
αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Και θέλετε να συνιστά κώλυµα
απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση.
Ακούστηκαν αντιεπιστηµονικά πράγµατα προηγουµένως από
τον κ. Βορίδη.
Απορώ, πραγµατικά, µε ποια λογική επικαλείται contra legem
ερµηνείες του Ποινικού Κώδικα.
Λέει ρητώς το άρθρο 102, που το καταθέτω και ελπίζω να το
διαβάσετε: «Αν η αναστολή δεν αρθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω
ή δεν ανακληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 101, η
ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να µην έχει επιβληθεί».
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(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Βορίδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώνετε,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω. Θα σας ζητήσω
δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, λόγω και των διακοπών που έγιναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Άρθρο 578. Καταστροφή δελτίων ποινικού µητρώου. Κύριε Βορίδη, ακούστε τα για να το µάθετε να µην πείτε άλλη φορά άλλα
πράγµατα. Παράγραφος 1: «Τα δελτία ποινικού µητρώου παύουν
να ισχύουν και αποκλείεται η χρησιµοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό στις ακόλουθες µόνο περιπτώσεις:
Δ) Αν µε την καταδικαστική απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίου ποινικού µητρώου χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ποινικού Κώδικα
µετά την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της αναστολής εφόσον η αναστολή δεν έχει αρθεί ή ανακληθεί».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οπότε σας παρακαλώ αυτά που είπατε να τα ανακαλέσετε,
διότι προσκρούουν στις ρητές διατάξεις των νόµων που τόσο σέβεστε.
Κατά τα άλλα θα πω κλείνοντας, ότι είναι όχι άξιο λύπης αλλά
ντροπής πράγµα το γεγονός ότι θέλετε να θεσµοθετήσετε τη λογική του καταδοτισµού. Ο ξενοδόχος να καταδίδει, ο συµβολαιογράφος να µη συντάσσει πράξεις, οι υγειονοµικώς υπεύθυνοι να
µην αναλαµβάνουν τη θεραπεία και γενικώς οι απαντώντες, άνθρωπο ο οποίος δεν έχει διαβατήριο και άδεια, αµέσως να τον καταδίδουν στις αρχές. Δεν είναι αυτή η λογική ενός Κώδικα
Μετανάστευσης-Ένταξης. Δεν είναι αυτή λογική ενός ευρωπαϊκού
κράτους δικαίου και είναι απορίας άξιο που δεν το έχετε ακόµη
καταλάβει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ένα λεπτό, µάλλον
έχετε δίκιο στο ότι λειτουργώ σαν κοµµατάρχης αντί για Πρόεδρος αλλά λειτουργώ σαν κοµµατάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι; Γιατί
βλέπω τώρα ότι µίλησε δώδεκα λεπτά ο ένας, τριάντα δύο ο
άλλος, σαράντα ο άλλος κι έχουµε διαµαρτυρίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, τελειώνουµε τώρα µε την κ. Ρεπούση. Θέλετε τώρα να παρέµβετε
ή µετά την κ. Ρεπούση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα ήθελα
να πάρω τον λόγο τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Λιγότερο
θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στις πολιτικές ακρότητες και στους βερµπαλισµούς, φυσικά
δεν πρόκειται να απαντήσω και δεν θα µπω σε αυτήν τη λογική.
Αυτό, όµως, που θέλω, είναι µία απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ επίσηµα επί της ουσίας σε αυτό που ακούστηκε από τη συνάδελφο
πριν από λίγο, ότι όλοι αυτοί οι δυστυχισµένοι άνθρωποι που έρχονται από τις πατρίδες τους εδώ, είναι αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης και ότι οι άνθρωποι έρχονται εδώ και
πνίγονται εκµεταλλευόµενοι από τους λαθρέµπορούς είναι αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής.
Αυτήν την πολιτική ακρότητα, αυτό το πολιτικό ψεύδος, θέλω
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να ρωτήσω επίσηµα αν ο ΣΥΡΙΖΑ το αποδέχεται και αν είναι πολιτική γραµµή του ΣΥΡΙΖΑ.
Και κάτι τυπικό, επειδή έχει ακουστεί πολύ όσον αφορά το
θέµα του λαθροµετανάστη. Απλώς για την ιστορία, η λέξη προέρχεται από το ρήµα «λήθω», που σηµαίνει περνώ απαρατήρητος, διαφεύγω της προσοχής. Σε αυτήν τη λογική τότε, κύριε
Πρόεδρε, να πάψουµε να χρησιµοποιούµε τον τίτλο λαθροθήρας, λαθραλιείς, λαθρεπιβάτης, λαθραναγνώστης.
Κοιτάξτε να δείτε, αν νοµίζουν ότι έτσι θα ξεφύγουν από την
ουσία της υπόθεσης, είναι λανθασµένοι. Αυτό, όµως, που µε ενδιαφέρει, είναι να πάρουµε µία επίσηµη θέση από το ΣΥΡΙΖΑ, αν
αποδέχεται αυτήν την τοποθέτηση της συναδέλφου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, εγώ
νόµιζα ότι θέλετε να κάνετε κάποια παρέµβαση. Τώρα ζητάτε
εξήγηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει δικαίωµα ο κ. Λαφαζάνης να
θέλει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κ. Μιχελάκης, αφού εκπαραθύρωσε άρον-άρον τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Γρηγοράκο και
τον εξαφάνισε από τα έδρανα, διότι ο κ. Γρηγοράκος ήταν αυτός
που χειριζόταν το νοµοσχέδιο, εσείς ως «…» εµφανιζόσαστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, είναι εκφράσεις
αυτές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ! Είναι ντροπή! Θέλω να ανακαλέσετε και
να το πάρετε πίσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη µου κουνάτε το χέρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν είναι εκφράσεις,
πάντως, αυτές. Παρακαλώ, να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία, ας αποσυρθεί. Εννοώ πολιτικός τουρίστας. Πολιτικά οµιλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, δεν µιλάτε πολιτικά. Εκ των υστέρων το είπατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ως πολιτικός τουρίστας εµφανιστήκατε εδώ µόνο και µόνο για την τροπολογία, διότι ο κ. Γρηγοράκος εχειρίζετο από την αρχή το νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Προφανώς,
δεν µε είδατε εχθές. Κάνατε τουρισµό αλλού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η συζήτηση του νοµοσχεδίου
πήγαινε –θα έλεγα- πάρα πολύ καλά. Εµείς δηλώσαµε ότι θα ψηφίζαµε «ΠΑΡΩΝ». Αναγνωρίσαµε και θετικά στοιχεία στο νοµοσχέδιο, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να το χρησιµοποιήσει η
Κυβέρνηση. Όµως, ήρθατε εσείς εκ µέρους του σκληρού πυρήνα
της Νέας Δηµοκρατίας και του παρασκηνίου για να δυναµιτίσετε
τα πράγµατα, να µετατοπίσετε την ατζέντα, να πάρετε την
ατζέντα της υπό δίωξη Χρυσής Αυγής και να κερδοσκοπήσετε εν
όψει εκλογών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συµβάλλετε κι εσείς
σ’ αυτό. Ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό το παιχνίδι θα πέσει στο
κενό, διότι αυτό το παιχνίδι το µόνο που υποδεικνύει είναι πανικό
και αδιέξοδο. Είστε ειδικός να «πετάτε την µπάλα στην εξέδρα».
Ίσως επειδή ασκήσατε τον ρόλο σας ως δηµοσιογράφος, στον
επικοινωνιακό τοµέα σας θεωρήσανε ότι είστε ο πιο κατάλληλος
για να «πετάτε την µπάλα στην εξέδρα», να αποπροσανατολίζετε
και να µετατοπίζετε τη συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,
…από τα µέτρα-«σφαγείο» της Κυβέρνησης στο να πάµε τώρα
να συζητάµε για δήθεν εχθρούς των Σωµάτων Ασφαλείας που
δεν υπάρχουν σ’ αυτήν τη χώρα. Οι εχθροί των Σωµάτων Ασφαλείας είναι αυτοί που παραβιάζουν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω. Θα πω και κάτι ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Από τη µία καταγγέλλετε και από την άλλη εσείς «ρίχνετε νερό στο µύλο» του αποπροσανατολισµού.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κακώς δεν βάλατε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον έβαλα και τον
µηδένισα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία φράση ακόµη θα πω, γιατί
θέτει ερωτήµατα ο κ. Μιχελάκης, τα οποία ο ίδιος τα εφευρίσκει
και θέλει πάνω στα ερωτήµατα που εφευρίσκει ο ίδιος για να παραµορφώνει τα πράγµατα και να τα αποπροσανατολίζει να απαντάµε κιόλας.
Σας επιστρέφουµε τα ερωτήµατα. Τα ερωτήµατα αυτά είναι
εκτός ύλης, εκτός περιεχοµένου. Είναι άλλου είδους ερωτήµατα
προβοκατόρικα για να µετατοπίσουν τη συζήτηση από τη συγκεκριµένη αυθαίρετη, αντισυνταγµατική διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συµµετέχετε κι εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα τι τελειώνετε,
κύριε Λαφαζάνη; Μα, έχετε τελειώσει πριν ώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για τον κ. Βορίδη και για τον
κύριο Πρόεδρο, που εχθές παρενέβη, σας απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου µε απόλυτα εµπεριστατωµένα νοµικά επιχειρήµατα γι’ αυτό το θέµα της εκπρόθεσµης τροπολογίας, την οποία
φέρατε για την αναστολή. Λέει η τροπολογία αυτή ότι «ακόµα κι
αν έχει περάσει ο χρόνος της αναστολής για αδικήµατα, στα
οποία καταδικάστηκε ο µετανάστης, τότε αυτό συνεχίζει να είναι
κώλυµα για την πολιτογράφησή του». Άκουσον, άκουσον!
Σας εξηγήσαµε µε τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα ακριβώς ένα
προς ένα ότι αυτό δεν ευσταθεί, ότι αυτό είναι µία ειδική διάταξη,
την οποία φέρνετε και δεν έχει κανένα νοµικό έρεισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
καταλαβαίνετε; Έλεος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και όµως και ο Πρόεδρος επέµενε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, που είναι στη Νοµική.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και επιµένετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
καταλαβαίνετε ότι εκτίθεστε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ δεν είµαι νοµικός αλλά προσπαθώ όταν οµιλώ να τεκµηριώνω τον λόγο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν καταλαβαίνετε,
κύριε Λαφαζάνη, ότι εκτίθεστε;
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς δεν θέλετε να µιλάει κανένας άλλος. Με συγχωρείτε. Θα τελειώσω κανονικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πότε θα τελειώσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πότε είναι για εσάς
το «κανονικά»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δίνετε την εικόνα ότι ενοχλείστε
όταν οµιλεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, µιλάτε εν συνόλω σαράντα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί δεν βάλατε χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν τελειώσαµε, να βάλετε
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν τελειώσατε κατ’
εσάς! Μιλάτε σαράντα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εµείς θα καταθέσουµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας
για το άρθρο 19. Απευθυνόµαστε και κάνουµε έκκληση σε όλους
τους Βουλευτές να καταψηφίσουν αυτό το αντισυνταγµατικό
έκτρωµα. Τώρα λέτε ότι θα στραφεί εναντίον των µεταναστών,
αύριο θα στραφεί εναντίον των Ελλήνων πολιτών κ.ο.κ., µε τη
γνωστή φράση.
Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουµε να ξαναέρθει ο κ. Γρηγοράκος
στα έδρανα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας έλειψε!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Είχε µια αξιοπρέπεια, µας έλειψε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
δεν έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και εσείς έπρεπε να έχετε παραι-
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τηθεί, κύριε Πρόεδρε, από τη νοθεία και µετά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να αφήσουµε
την κ. Κωνσταντοπούλου να µιλήσει, για να απολαύσουµε τα ευφυολογήµατά της;
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ έβαλα
ένα απλό ερώτηµα στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήραµε
απάντηση και βέβαια πώς να πάρουµε απάντηση σε αυτό το πρωτοφανές που ακούσαµε; Πετάξανε την µπάλα στην εξέδρα και
βέβαια αφήσανε ακάλυπτη τη συνάδελφό τους. Γιατί, σε αυτά τα
πράγµατα, ποιος λογικός άνθρωπος θα πάρει τέτοια θέση; Αυτό
είναι το πρώτο θέµα.
Δεύτερον, όσον αφορά στα επικοινωνιακά, κύριε Λαφαζάνη,
επί τριάντα δύο χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα, εγώ έχω τα ένσηµά
µου. Να µας τα δείξουν και κάποιοι άλλοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το αναγνωρίζω αυτό. Όµως,
αυτό είναι άλλο και άλλο η πολιτική.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τρίτον, φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί κάποιους ότι ήρθε ένα νοµοσχέδιο,
το οποίο µπορούσε να έχει την ευρύτερη πολιτική συναίνεση.
Αυτό φαίνεται ότι µέχρι τέλους δεν το αντέχουν και δηµιουργούν
προσκόµµατα για αυτονόητα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε.
Αντέξτε το. Πάρτε επιτέλους θέση σε κάτι θετικό, που να είναι
υπέρ της πατρίδας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κακλαµάνη, έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός Υγείας για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ και εγώ ένα λεπτό.
Ως υπογράφων το νοµοσχέδιο εν πνεύµατι ηρεµίας, θα ήθελα
να κάνω µια ερώτηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Η συγκεκριµένη διάταξη την οποία προτείνουµε στο άρθρο 19,
λέει ένα απλό πράγµα. Ότι πρέπει να φροντίζουµε ως πολιτεία
να σεβόµαστε και τα ανθρώπινα δικαιώµατα των οργάνων της
τάξεως.
Τι λέει αυτή η παράγραφος; Ότι εάν κάποιοι µετανάστες εκ
συστήµατος και επί σκοπώ κάνουν ψευδή κατηγορία, µόνο και
µόνο για να εξασφαλίσουν την παραµονή τους στη χώρα και
έχουν κάνει µια ψευδή καταγγελία, η οποία θέτει σε περιπέτειες
το όργανο της τάξεως για το υπόλοιπο της ζωής του, σε αυτήν
την περίπτωση, η ψευδής κατηγορία θα πρέπει να έχει και ποινή.
Γιατί, εάν δεν έχει ποινή η ψευδής κατηγορία του µετανάστη,
τότε είναι σαν να λέµε στο µετανάστη, «κάνε µια ψευδή κατηγορία για να είσαι πάντοτε προφυλαγµένος». Και είναι σαν να λέµε
σε κάθε όργανο της τάξεως, «σε αφήνουµε απροστάτευτο στον
κάθε συκοφάντη».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν λέει αυτό. Δεν το
λέει έτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Με
συγχωρείτε, εάν, πράγµατι, η πολιτική θέση των κοµµάτων εδώ
-και ακούω και τον κ. Τριαντάφυλλο- είναι να πούµε στους ένστολους «σε αφήνω στο έλεος του κάθε συκοφάντη», τότε αυτό είναι
ένα τεράστιο θέµα, στο οποίο είµαι ασφαλώς αντίθετος.
Νοµίζω ότι η συγκεκριµένη διάταξη είναι πάρα πολύ σωστή.
Έπρεπε να υπάρχει εδώ, γιατί σεβόµαστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων όµως. Δεν έχουν περισσότερα δικαιώµατα οι µετανάστες από τους αστυνοµικούς και τους λιµενικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιο είναι το
προσωπικό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, το
άρθρο 19, για να είµαι ξεκάθαρος στην Αίθουσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να ακούσουµε
το προσωπικό, µην απαντήσετε στον Υπουργό!
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Μα, αναφέρθηκε σε
αυτό που του είπα εγώ και εξηγούµαι για να καταλάβει και ο ίδιος
γιατί παρερµήνευσε την παρέµβασή µου.
Το άρθρο 19, λοιπόν, κωδικοποιεί διάταξη του 2005 που έχει
ψηφίσει η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία της Νέας Δηµοκρατίας.
Τι λέει αυτή η διάταξη; Λέει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών –τον
οποίο πιστεύω ότι εµπιστευόµαστε όλοι- σε εξαιρετικές ανθρωπιστικές περιπτώσεις µπορεί να δώσει άδεια διαµονής σε συγκεκριµένες περιπτώσεις αλλοδαπών. Τι σχέση έχει αυτή η διάταξη,
την οποία ουσιαστικά καταργεί στην πράξη µία νοµοτεχνική βελτίωση η οποία δεν προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας αλλά από συγκεκριµένο παράγοντα, η
οποία ουσιαστικά ποινικοποιεί την καταγγελία…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ποιος σας το είπε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εγώ σας το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Τριαντάφυλλε, δεν υπάρχει προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δώστε µου ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Ποινικοποιεί την καταγγελία όχι του παράνοµου αλλά του νόµιµου µετανάστη. Γιατί την ποινικοποιεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Τριαντάφυλλε, δεν υπάρχει προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
τριάντα δευτερόλεπτα ακόµα.
Γιατί την ποινικοποιεί; Γιατί αν είσαι παράνοµος και καταγγείλεις ψευδώς και τεθεί στο αρχείο η υπόθεσή σου, κανείς Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει δώσει µέχρι τώρα και δεν θα δώσει στο
µέλλον άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους. Φεύγεις αµέσως! Αν
είσαι, όµως, νόµιµος και καταγγείλεις ψευδώς, δεν υφίστασαι τις
συνέπειες του νόµου αλλά απειλείσαι εσύ που είσαι µόνος εναντίον τεσσάρων ότι θα διωχθείς την άλλη µέρα το πρωί. Αυτό είναι
ενάντια στην αστική δηµοκρατία, όχι στον κοµµουνισµό ούτε
στην Αριστερά, στη φιλελεύθερη αστική δηµοκρατία που είναι
κεκτηµένο αγαθό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προσωπικό δεν
υπάρχει. Κύριε Τριαντάφυλλε, τελειώσαµε.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
Πόσο χρόνο θέλετε; Ολόκληρο το δεκάλεπτο που δικαιούστε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δύο λεπτά θέλω µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όσοι νοήµονες παρακολουθούν από το κανάλι της Βουλής αυτήν την εικόνα, πιστεύω ότι
θα αντιλαµβάνονται ποιο µέλλον επιφυλάσσεται σε αυτήν τη
χώρα, εάν η ιστορία µιας τεχνητής πόλωσης µεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είτε µε αφορµή σηµαντικά είτε ασήµαντα θέµατα συνεχιστεί.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο και κυρίως όσα µέλη του Κοινοβουλίου θέλουν να λειτουργούν µε
ελεύθερη τη συνείδηση -το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία γνώµης και ψήφου- µπορούν να αποτρέψουν αυτές τις άθλιες
εικόνες που χρησιµοποιούνται για να απαξιώνεται ο θεσµός, να
απαξιώνεται η πολιτική ως βασική λειτουργία της δηµοκρατίας,
να απαξιώνονται και όσοι θέλουν ευόρκως και εντίµως να υπηρετήσουν τον κοινοβουλευτικό θεσµό.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς, το ΠΑΣΟΚ, δεν είµαστε διατεθειµένοι
να παρακολουθούµε αυτό το θέαµα και να σιωπούµε. Αυτό το
καταγγέλλουµε. Επίσης, καταγγέλλουµε και τον λόγο για τον
οποίο γίνεται αυτό το θέατρο σήµερα.
Σήµερα επρόκειτο να συζητήσουµε για την περίφηµη εκπρόθεσµη, αντισυνταγµατική και κατά του Κανονισµού τροπολογία
που περιορίζει τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης Πρωθυπουργών, Υπουργών, Υφυπουργών από το 1974 και µετά. Με
αυτήν την εκπρόθεσµη τροπολογία, η Κυβέρνηση παραβιάζοντας Σύνταγµα και Κανονισµό, θέλει να διευκολύνει, ισοπεδώνοντας όλους µας, σαν να είµαστε όλοι υπεύθυνοι, τους ελάχιστους,
οι οποίοι θα πρέπει να παραδοθούν και στη δηµόσια χλεύη και
στη δικαιοσύνη. Αυτό εξυπηρετεί σήµερα, κατά τη γνώµη µου, κι
αυτός ο θόρυβος.
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Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισµός, το ίδιο το Σύνταγµα, όπως ξέρετε άριστα -είστε πολύ παλαιός κοινοβουλευτικός και εσείς πιαλέει ότι τα νοµοσχέδια, όπως αυτό τώρα για τη µετανάστευση,
ψηφίζονται στη Διαρκή Επιτροπή και εισάγονται στην Ολοµέλεια.
Ορίζει µάλιστα µία συνεδρίαση. Εµείς δίνουµε περισσότερες συνεδριάσεις διότι δεν κάνουµε αυτό που προβλέπει το Σύνταγµα,
να υπάρχει µία ηµέρα για να γίνεται η πολιτική πια και ιδεολογική
αντιπαράθεση.
Τι σηµαίνει νοµοτεχνική βελτίωση νοµίζω ότι το καταλαβαίνει
ο καθένας -δεν χρειάζεται να είναι νοµικός, χρειάζεται να ξέρει
στοιχειώδη ελληνικά- είναι µία ουσιαστική διάταξη αυτή που προτάθηκε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό αυτή η διάταξη καλώς απεσύρθη από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος είναι αρµόδιος, εκτός εάν ο
Πρωθυπουργός είχε δηµοσιεύσει διάταγµα µε το οποίο θα αφαιρούσε την αρµοδιότητα αυτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό και
την ανέθετε στον Υπουργό. Από τη στιγµή, λοιπόν, που απεσύρθη, πιστεύω ότι –κάτι που προτάθηκε και από τον κ. Κουκουλόπουλο- και για την περίφηµη τροπολογία για το «πόθεν έσχες»
η Κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η Κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει και τις δύο τροπολογίες και αυτή για το «πόθεν έσχες» και
την αποσυρθείσα. Ειδικώς γι’ αυτή δεν είναι όλα «άσπρο-µαύρο».
Δεν είναι οι µετανάστες το άσπρο, τα Σώµατα Ασφαλείας το
µαύρο ή αντιστρόφως. Εάν δεν θέλουµε να εκµεταλλευόµαστε
είτε ψυχώσεις είτε ιδιοτέλειες οποιασδήποτε µορφής, νοµίζω ότι
µπορούµε αυτά τα ζητήµατα να τα λύνουµε µε συζήτηση, µε διάλογο και να ερχόµαστε µετά εδώ και οµοφώνως τότε η Βουλή θα
ψηφίζει κάτι που γίνεται γενικότερα αποδεκτό. Όχι, µε το «έτσι
θέλω»! Και απευθύνοµαι ιδιαίτερα στην Κυβέρνηση και στο
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Το ΠΑΣΟΚ στέκεται εδώ, για να βοηθήσει να αποκλειστεί µία
κυβερνητική αστάθεια και νέες περιπέτειες για τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό δεν είµαι βέβαιος ότι το
συνειδητοποιείτε, κύριε Υπουργέ, 100%, όπως θα οφείλατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
σας ευχαριστώ.
Ο κ. Κουκουλόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ έχει τον λόγο.
Θα παρακαλούσα, κύριε συνάδελφε, να είστε σύντοµος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πήρα τον λόγο
για λιγότερο από δύο λεπτά για ένα καθαρά διαδικαστικό θέµα.
Προκειµένου να µην έχουµε ανάλογη εξέλιξη και –εντός εισαγωγικών- «περιπέτειες» µε αυτές που είχαµε για το άρθρο 30 του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και επειδή
ανακοινώθηκε από την Αντιπολίτευση ότι θα υποβάλει αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας για το άρθρο 19…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Την καταθέσαµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …παρακαλώ υµάς ως Προεδρείο, να διευκρινιστεί έως το τέλος της συνεδρίασης και σε
κάθε περίπτωση πριν προσέλθουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί ποίου άρθρου 19 ψηφίζουµε.
Υπάρχει το άρθρο 19 όπως ψηφίστηκε από την επιτροπή και
ήρθε στην Ολοµέλεια. Υπάρχει µία νοµοτεχνική βελτίωση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι µας λέτε τώρα;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο λεπτά, Παναγιώτη, άσε µε
να ολοκληρώσω σε παρακαλώ.
Υπάρχει, λοιπόν, µία νοµοτεχνική βελτίωση από τον αρµόδιο
Αναπληρωτή Υπουργό, η οποία απεσύρθη και ανακοινώνει µη αρµόδιος Υπουργός ότι επανέρχεται λέγοντας ότι πρέπει η απόσυρση να έχει υπογραφή από το Γενικό Γραµµατέα της
Κυβέρνησης. Από πουθενά δεν προκύπτει αυτό. Η απόσυρση νο-
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µοτεχνικών βελτιώσεων και τροπολογιών είναι πράξη. Δεν είναι
έγγραφο. Υπάρχει κανένα έγγραφο για την απόσυρση; Δήλωση
είναι και απόσυρση.
Κατά τη γνώµη µας, λοιπόν, έχει συντελεστεί από τον αρµόδιο
Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, η απόσυρση και πριν πάµε στην ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο 19, πρέπει να ξέρουµε ποιο
άρθρο 19 ψηφίζουµε, για να µην έχουµε παλινδροµήσεις και παλινωδίες. Είναι καθαρά διαδικαστικό το θέµα.
Εµείς πιστεύουµε ότι το άρθρο 19, που οδεύει προς ψήφιση –
εάν δεν γίνει ονοµαστική ψηφοφορία- έχει την αυτούσια µορφή
µε την οποία ήλθε από την επιτροπή προς την Ολοµέλεια χωρίς
καµµία νοµοτεχνική βελτίωση, γιατί έτσι αποφάσισε και δήλωσε
ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός. Αυτή είναι η άποψή µας.
Παρακαλώ το Προεδρείο να το ξεκαθαρίσει, ώστε να ξέρουµε
επί ποιου περιεχοµένου ψηφίζουµε. Δεν θέλουµε να αντιδικήσουµε.
Κατά τα άλλα δεν θέλω να µπω στην ουσία. Είπε όµως κάτι ο
Υπουργός Υγείας. Σε συνέχεια όσων είπε ο κ. Τριαντάφυλλος και
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, θέλω να πω ότι το µόνο που καταφέρνουµε µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, αν τελικά περάσει,
είναι για µια ακόµη φορά στο κρίσιµο θέµα των δικαιωµάτων να
γίνουµε χλεύη του Ευρωκοινοβουλίου και όλων των ευρωπαϊκών
θεσµών.
Εµείς δεν είµαστε προστάτες ούτε των µεταναστών ούτε της
Αστυνοµίας. Είµαστε εδώ για να προασπίζουµε τη δηµοκρατία,
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µια διευκρίνιση για την ονοµαστική ψηφοφορία που καταθέσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε µιλήσει
πολλές φορές. Καθ’ υπέρβαση του χρόνου θα σας δώσω τον
λόγο, όχι όµως για περισσότερο από ένα λεπτό, αλλιώς θα
κλείσω το µικρόφωνο.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς δεν αποδεχόµαστε τη νοµιµότητα της απόσυρσης της βελτίωσης –βελτίωσης εντός εισαγωγικών, βέβαια- που έκανε ο κ. Γρηγοράκος. Δεν αποδεχόµαστε
τη νοµιµότητα.
Εµείς, καταθέσαµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας όχι για
το άρθρο 19 όπως περιέχεται αυτούσιο στο κατατεθέν νοµοσχέδιο. Αν, παρά τη νοµιµότητα, η Κυβέρνηση επιµείνει να φέρει την
προσθήκη αυτή στο άρθρο 19, τότε ισχύει η πρότασή µας για
ονοµαστική ψηφοφορία. Αν η Κυβέρνηση αποσύρει αυτήν την
έτσι κι αλλιώς παράνοµη παρέµβαση που κάνει, τότε εµείς δεν
έχουµε κανένα λόγο να ζητήσουµε για το άρθρο 19 ονοµαστική
ψηφοφορία. Αυτά για να είµαστε σαφείς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για δυο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και λιγότερο, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ πήρα τον λόγο µόνο για να διευκρινίσω το θέµα που έχει
ανακύψει ως προς τη διαδικασία. Κατ’ αρχάς να συνεννοηθούµε
ως προς τη σειρά των πραγµάτων και αυτό αφορά εσάς, κύριοι
συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Γρηγοράκος είναι αυτός που κατέθεσε αρχικώς αυτήν την
τροπολογία. Εν συνεχεία ο κ. Γρηγοράκος την απέσυρε και ο κ.
Γρηγοράκος την επανακατέθεσε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτή είναι η σειρά των πραγµάτων,
ένα µπρος-πίσω, το οποίο καταλήγει στη δήλωση του Υπουργού,
που λέει ότι αυτή η τελευταία απόσυρση δεν καλύπτεται από τον
Υπουργό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η αρµοδιότητα του
Υπουργού…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάµε τώρα στην αρµοδιότητα,
σωστά, επειδή τίθενται θέµατα αρµοδιότητας.
Ως προς το θέµα της αρµοδιότητας και του τυπικού κύρους,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αντιλαµβάνεστε ότι αυτό βασικά είναι ζήτηµα της Κυβέρνησης.
Εδώ, λοιπόν, η Κυβέρνηση πρέπει να το λύσει και όχι το Κοινοβούλιο. Εµείς εδώ συζητάµε στη βάση του τί µας φέρνει η Κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, επισηµαίνω ότι µε νόµο που έχουµε ψηφίσει –και
αυτό αφορά το συντονισµό του κυβερνητικού έργου- προϋπόθεση για την έγκυρη κατάθεση τροπολογίας αποτελεί η προσυπογραφή της από το Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης. Η
τελευταία αυτή προσυπογραφή, της αποσύρσεως δηλαδή του κ.
Γρηγοράκου…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Στις αρµοδιότητες δεν
υπάρχει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε µου.
Δεν ρυθµίζεται στις κυβερνητικές αρµοδιότητες αυτό. Είναι
νόµος που αφορά το συντονιστικό έργο της Κυβέρνησης και τίθεται ως προϋπόθεση εκεί που γίνεται αναφορά στα καθήκοντα
του Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν υπάρχει αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας πω τη διάταξη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό δεν αφορά τη Βουλή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχετε τη διάταξη; Θα γίνει µνεία της
διατάξεως. Αφορά τη Βουλή υπό την εξής έννοια, ότι για να παραλάβουν οι υπηρεσίες της Βουλής τροπολογία τίθεται ως προϋπόθεση η προσυπογραφή της από το Γραµµατέα της
Κυβέρνησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι όµως την απόσυρση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Οι υπηρεσίες δεν έχουν παραλάβει,
άρα είναι µη υφιστάµενη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Πάνω σε
αυτό που ανέφερε ο κ. Βορίδης, για να µιλάµε µε χαρτιά και όχι
στον αέρα, θέλω να σας πω το εξής: Στο ν. 4147/2013, άρθρο 21,
παράγραφος ζ’ αναφέρονται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Σας το διαβάζω. «Αποδέχεται και προσυπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
προσθήκες, διορθώσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρέµβαση στα κατατεθειµένα νοµοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεµβάσεις δεν παραλαµβάνονται από τις υπηρεσίες της Βουλής. Θεωρούνται ως
µη γενόµενες και δεν εισάγονται ως ψήφιση στην Ολοµέλεια».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι όµως στις αποσύρσεις.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλες, λοιπόν, που δεν έχουν την
υπογραφή, ακυρώνονται;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουκουλόπουλε ένα λεπτό...
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν θέλω να συµβάλω σε
καµµία αντιδικία, αλλά να το ξεκαθαρίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα ήταν προτιµότερο να προχωρήσουµε στη συζήτηση. Είναι αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι περιµένουν να µιλήσουν. Υπάρχουν και
προτασσόµενες δευτερολογίες. Είναι η κ. Ρεπούση ακόµη για να
πρωτολογήσει.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τριάντα δευτερόλεπτα θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς ό,τι είπε ο κύριος
Υπουργός είπα κι εγώ, ότι η κατάθεση θέλει συνυπογραφή του
γραµµατέως.
Η απόσυρση τροπολογιών και νοµοτεχνικών βελτιώσεων από
την πλευρά της Κυβέρνησης, είναι πράξη συντελούµενη από το
βήµα των κυβερνητικών εδράνων. Δεν είναι έγγραφο. Είχαµε κανένα έγγραφο ποτέ για απόσυρση; Ούτε σε κανένα νόµο αναφέρεται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βέβαια, βέβαια.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό.
Κατά συνέπεια παρακάλεσα, κύριε Πρόεδρε, να το δείτε µε τις
υπηρεσίες της Βουλής και µε την Κυβέρνηση. Είπα ότι εµείς δεν
θέλουµε αντιδικία και από τη µεριά µας βέβαια είναι καθαρό ότι
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µε τη νοµοτεχνική βελτίωση συµπεριλαµβανοµένης στο άρθρο
19 το ΠΑΣΟΚ δεν το ψηφίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα. Ήταν
σαφής η τοποθέτησή σας.
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, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Καµπάνη Κιλκίς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Καλή πρόοδο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θέλω να πω ότι το θέµα που έχει δηµιουργηθεί δεν είναι καθόλου διαδικαστικό. Και ας αφήσουµε τις σοφοστείες.
Η αλήθεια είναι ότι η δεξιά πτέρυγα της συγκυβέρνησης δεν
υπολογίζει απολύτως τίποτα, προκειµένου να διαφυλάξει τη
δεξιά ατζέντα. Κι εδώ το θέµα δεν αφορά ένα αµελητέο ζήτηµα
αλλά αφορά την ταυτότητα του κράτους µέσα από την ταυτότητα του Έλληνα πολίτη.
Αυτό που διακυβεύεται µε την τροπολογία αυτή, είναι αν τελικά αυτόν που εµείς αναγνωρίζουµε ως Έλληνα πολίτη, είναι
αυτός αποκλειστικά που έχει τα εθνικά χαρακτηριστικά ή τα πολιτειακά χαρακτηριστικά. Και όσο σας έχουν δεδοµένους, σε τέτοια πραξικοπήµατα θα προχωρούν.
Εγώ αυτό θέλω να πω.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είπαµε νωρίτερα, κυρία Ρεπούση, αυτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ναι, θέλω να ενισχύσω..
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είπαµε επί της ουσίας της
τροπολογίας προ µίας ώρας.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θέλω να ενισχύσω και θέλω να δω τί θα
κάνετε τώρα.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ανακοίνωσα τί θα κάνουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν ακούσατε τί είπε; Θα καταψηφίσουµε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ρεπούση,
µη µου ζητήσετε επιπλέον χρόνο, γιατί εσείς προκαλείτε τον διάλογο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ναι, συνεχίζω.
Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης στοχεύει
στη συγκέντρωση διαφόρων νοµοθετηµάτων που αφορούν τα
θέµατα µετανάστευσης της χώρας σε ένα ενιαίο κείµενο.
Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει τοποθετηθεί κατ’ αρχήν θετικά
και οι συνάδελφοι από τη Δηµοκρατική Αριστερά έχουν εκφράσει
τις συµφωνίες και τις διαφωνίες τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
Εγώ θέλω να αναδείξω δύο προβληµατικές όψεις του σχεδίου
νόµου που σχετίζονται και µε τη συζήτηση αναφορικά µε την τροπολογία.
Ο Κώδικας Μετανάστευσης, κινείται σε µία λογική ανανέωσης
της άδειας διαµονής των ανθρώπων που διαµένουν επί µακρόν
στην Ελλάδα ή για τους µετανάστες δεύτερης γενιάς και όχι στην
κατεύθυνση της απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας και της πολιτογράφησης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, αν
έχετε την καλοσύνη, µη θορυβείτε. Δεν ακούγεται η οµιλήτρια.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Το ουσιαστικό αντεπιχείρηµα είναι ο κίνδυνος από την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε ανθρώπους που
δεν έχουν την ίδια εθνοτική προέλευση ή το ίδιο θρήσκευµα.
Αυτός ο κίνδυνος στηρίζεται σε ένα µύθο. Ο µύθος λέει ότι ο
αριθµός των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι δυσανάλογα µεγάλος σχετικά µε τον αριθµό των αλλοδαπών που διαµένουν σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και που ζητούν την αντίστοιχη ιθαγένεια. Πράγµατι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT, στο γενικό πληθυσµό της χώρας 8,5% έως 11% είναι οι αλλοδαποί, ενώ
ο ευρωπαϊκός µέσος όρος κινείται γύρω στο 6,6%.
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Πού οφείλεται, όµως, αυτό; Πού οφείλεται το γεγονός ότι
έχουµε µεγάλο αριθµό αλλοδαπών σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο; Οφείλεται στην ταχύτητα της πολιτογράφησης που
χαρακτηρίζει άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε σχέση µε την πολιτική
που έχουµε εµείς στην Ελλάδα, που είναι µια πολιτική πολιτογράφησης µε το σταγονόµετρο. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά τα
εξής νούµερα: Από το 2000 έως το 2008 πολιτογραφήθηκαν στην
Ελλάδα είκοσι εννιά χιλιάδες εξακόσια άτοµα, σχεδόν αποκλειστικά οµογενείς. Στο αντίστοιχο διάστηµα 2000-2008, πολιτογραφήθηκαν στην Αυστρία τριακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες
τριακόσιοι αλλοδαποί, ενώ στη Σουηδία τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι.
Έχουµε, λοιπόν, µια διαφορετική πολιτική χορήγησης ιθαγένειας στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και εµείς πρέπει να έρθουµε
πιο κοντά σε αυτά τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Το δεύτερο προβληµατικό στοιχείο αυτού του σχεδίου νόµου,
αφορά την απουσία µέριµνας για τους µετανάστες χωρίς χαρτιά.
Πριν περάσω σ’ αυτό, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τη χρήση του
όρου «λαθροµετανάστης». Εκτός από προσβλητικός -γιατί είναι
προσβλητικός από τη στιγµή που έτσι τον αντιλαµβάνεται η αντίστοιχη οµάδα στην οποία αναφέρεται και θα πρέπει η ελληνική
πολιτεία να προσαρµοστεί στη χρήση των όρων έτσι όπως αυτοί
υπάρχουν στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια- είναι και αδόκιµος. Οι µετανάστες χωρίς χαρτιά δεν αποτελούν ενιαία κατηγορία. Υπάρχουν αυτοί που διαµένουν παράνοµα, που δεν έχουν
εξασφαλίσει νοµιµοποιητικά έγγραφα και υπάρχουν αυτοί που
ήταν απόλυτα νόµιµοι και που εξέπεσαν της νοµιµότητας, γιατί
οι συνθήκες της εργασίας έχουν αλλάξει δραµατικά γι’ αυτούς
στην Ελλάδα.
Θέλω εδώ να θυµίσω ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να έχει µέριµνα και για αυτούς. Το Σύνταγµα της Ελλάδας στο άρθρο 5
ορίζει ότι «όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της
ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας
και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων».
Τι κάνει η χώρα µας απέναντι σε αυτήν την κατηγορία;
Χαιρόµαστε που ο Αναπληρωτής Υπουργός υποσχέθηκε έναν
κώδικα ιθαγένειας. Φοβούµαστε ότι η δεξιά πτέρυγα της συγκυβέρνησης -λείπει ο κ. Γρηγοράκος- δεν θα σας επιτρέψει να φέρετε έναν κώδικα ιθαγένειας ο οποίος να εντάσσεται στην
ευρωπαϊκή κοινή λογική.
Αναφέρθηκε ήδη η απόφαση του 2001 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε µια απόφαση κατά της Ελλάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ΕΔΑΔ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αποφάνθηκε ότι οι συνθήκες κράτησης στη χώρα µας είναι
απάνθρωπες και στο εξής πολλά κράτη-µέλη ανέστειλαν τη µεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα µε βάση τις ρυθµίσεις του Κανονισµού Δουβλίνο ΙΙ και εξέτασαν τα ίδια τις
αιτήσεις, ακριβώς γιατί οι συνθήκες αυτές είναι απαράδεκτες.
Θέλω, επίσης, να αναφέρω την εντυπωσιακή απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ηγουµενίτσας, που αθώωσε κατηγορούµενους για απόδραση από χώρους κράτησης αλλοδαπών,
κρίνοντας ότι βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης, καθώς οι συνθήκες κράτησής τους συνιστούσαν βασανιστήριο.
Αυτή η απόφαση αποτελεί την πιο εντυπωσιακή και εύγλωττη
οµολογία αποτυχίας της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει
αξιοπρεπείς συνθήκες στους χώρους της κράτησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, έχω ακόµα ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κυρία συνάδελφε. Έχει τελειώσει ο χρόνος.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Ελένη Ζαρούλια µε προτασσόµενη δευτερολογία τεσσάρων
λεπτών.
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ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σήµερα, αυτή η οµιλία µου ίσως να είναι
και η τελευταία απ’ αυτό εδώ το Βήµα –σίγουρα πάντως από τις
τελευταίες µου- καθ’ ότι σε λίγο καιρό θα βρίσκοµαι στη φυλακή
µαζί µε τους συναγωνιστές µου, στα κελιά της τιµής, διότι εκεί µε
στέλνει το κλεπτοκρατικό τόξο, το οποίο επεµβαίνει προκλητικά
στο έργο της δικαιοσύνης. Το ίδιο κλεπτοκρατικό τόξο παρέχει
ασυλία στον κάθε ένα εγκληµατία Βουλευτή που εκδίδει πλαστές
επιταγές ή κατηγορείται για το βαρύτατο κακούργηµα της απιστίας, τουτέστιν για κατάχρηση δηµοσίου χρήµατος, το οποίο καλείται να καλύψει ξανά από την τσέπη του ο ελληνικός λαός. Πώς
αλλιώς θα µπορούσε το σύστηµα να πιάσει όλους αυτούς τους
απατεώνες από το αυτί, για να µπορέσουν να υιοθετήσουν θετική
γνώµη για το εθνοκτόνο µνηµόνιο, αν όχι µε την εξαγορά της προσωπικής τους ελευθερίας;
Είµαι πολύ υπερήφανη, λοιπόν, που εγώ δεν θα πάω φυλακή για
ατιµωτικούς λόγους, αλλά επειδή εδώ µέσα, στο άντρο της ανοµίας µίλησα για τα δικαιώµατα των Ελλήνων και όχι των µεταναστών που παραβίασαν τα σύνορα της χώρας µου. Εγώ δεν
τσέπωσα βρώµικο χρήµα από τις ΜΚΟ του Τζόρτζ Σόρος και τα
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να εξαθλιώσουν
τον ελληνικό λαό και να φέρουν φθηνά χέρια στην Ελλάδα. Δεν
υπέγραψα σκανδαλώδεις συµβάσεις που χρέωσαν µε αµύθητα
ποσά τους συµπατριώτες µου. Την κρατική χρηµατοδότησή µου
και το βουλευτικό µου µισθό τα χρησιµοποίησα, για να συνδράµω,
όπως µπορώ, τους συµπατριώτες µου.
Μήπως χτίσαµε βίλες ή αγοράσαµε κότερα ή µήπως τα κάναµε
οµόλογα- «funds» της «JP MORGAN»; Όχι! Τα διαθέσαµε στους
Έλληνες που τα έχουν ανάγκη, καθώς οι κυβερνήσεις σας τους
έχουν φέρει στην ανέχεια και την απόγνωση, µε αποτέλεσµα να
ψάχνουν φαΐ στους κάδους των απορριµµάτων.
Αυτό πληρώνουµε µε τις φυλακίσεις µας, το γεγονός δηλαδή
ότι σταθήκαµε στο πλευρό τους και όχι στους µετανάστες που
υποτίθεται ότι εσείς προστατεύετε, που θέλετε να νοµιµοποιήσετε
µε ακόµα ένα κατάπτυστο νοµοσχέδιο. Με το αζηµίωτο βεβαίως,
βεβαίως!
Μας καλείτε να ψηφίσουµε ακόµα ένα νοµοσχέδιο που αντίθετα
µε κάθε λογική, αντίθετα µε κάθε εθνικό συµφέρον, θα νοµιµοποιήσει κάποιες ακόµα δεκάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες. Άκουσα
τους προηγουµένους να µιλούν µε µεγάλη ζέση για τους µετανάστες. Κόβετε τα επιδόµατα, όµως, από τους τρίτεκνους και τους
πολύτεκνους Έλληνες και τους φορολογείτε. Κατά τα άλλα, είστε
ανθρωπιστές! Μας πείσατε για τον επιλεκτικό ανθρωπισµό σας!
Πρόκειται για ένα ακόµα νοµοσχέδιο που ακολουθεί το ίδιο µοτίβο, όπως παλαιότεροι νόµοι που έχουν ψηφιστεί το 2001, το
2005 και το 2010. Αφήνετε δεκάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες να
µπουν στη χώρα µε οποιονδήποτε τρόπο. Τους αφήνετε να εγκληµατούν, να δουλεύουν «µαύρα» εις βάρος των Ελλήνων και να
«γκετοποιούν» ολόκληρες περιοχές. Στο όνοµα του δήθεν ανθρωπισµού τούς νοµιµοποιείτε µε διαδικασίες εξπρές.
Το ξέρουµε ότι θα περάσει αυτό το εθνοκτόνο νοµοσχέδιο. Δεν
έχουµε καµµία αµφιβολία. Εξάλλου, πόσο δύσκολο είναι να περάσει, αφού η Βουλή λειτουργεί παράνοµα µε διακόσιους ενενήντα
τέσσερις (294) Βουλευτές, αντί µε τριακόσιους (300), όπως επιτάσσει το Σύνταγµα;
Στις επόµενες εβδοµάδες, µε τους επίορκους δικαστές που
παίρνουν άνωθεν εντολές, θα φυλακίσετε και την υπόλοιπη Κοινοβουλευτική Οµάδα. Αλήθεια, για πείτε µας, στην ονοµαστική ψηφοφορία που θα κάνετε πού είναι οι Βουλευτές που έχει εκλέξει ο
ελληνικός λαός να έρθουν να ψηφίσουν; Εσείς είστε οι θεµατοφύλακες της δηµοκρατίας; Αυτός είναι ο νοµικός σας πολιτισµός;
Εδώ πρέπει να έρθουν και οι υπόλοιποι Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής, γιατί έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό.
Δεν πιστεύουµε στον πολυπολιτισµό και ο ελληνικός λαός σε
συντριπτικό ποσοστό τον απορρίπτει κατηγορηµατικά. Γιατί δεν
κάνετε ένα δηµοψήφισµα να δούµε τι θέλει ο ελληνικός λαός;
Αυτό δεν επιτάσσει η δηµοκρατία, την οποία εσείς επικαλείσθε συνέχεια και λέτε ότι την υπηρετείτε ή µήπως κοροϊδεύετε έναν ολόκληρο λαό και τον καταδυναστεύετε στο όνοµα της δηµοκρατίας;
Νοµοθετείτε εις βάρος του ελληνικού λαού και το µεγαλείο της
δηµοκρατίας σας επιτρέπει µ’ αυτά τα νοµοθετήµατα να πλουτίζετε εις βάρος του και να τον εξαπατάτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απέναντι στα νοµοσχέδια-σκούπα που νοµιµοποιούν χιλιάδες
παράνοµους αλλοδαπούς η Χρυσή Αυγή προτάσσει την κοινή λογική και το συµφέρον του ελληνικού λαού τα οποία είναι:
Πρώτον, καλή φύλαξη των συνόρων. Αυτήν τη στιγµή δεχόµαστε κύµατα λαθροµεταναστών που εισέρχονται από το Αιγαίο. Την
ίδια στιγµή η Κυβέρνηση και η αριστερή Αντιπολίτευση στοχοποιούν και εξυβρίζουν τα παιδιά του Λιµενικού που για 800 ευρώ σε
δύσκολες συνθήκες εργασίας κρατούν τα σύνορά µας στο Αιγαίο
µε αυταπάρνηση. Βέβαια, άλλοι κινδυνεύουν για 800 ευρώ και
άλλοι είναι εδώ µέσα µε οκτώ χιλιάρικα, βολεµένοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στο όνοµα ενός κίβδηλου ανθρωπισµού όλες σχεδόν οι πτέρυγες της Βουλής αποκαλούν αυτά τα παιδιά εγκληµατίες και δολοφόνους, κατά την προσφιλή τους τακτική σε όσους µπαίνουν
εµπόδιο στον πλουτισµό τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μισό λεπτό.
Δεύτερον, απαιτείται το νοµοθετικό πλαίσιο να διαµορφωθεί
προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, να µπουν όρια και φραγµοί στην παραµονή και στην εργασία των αλλοδαπών της χώρας.
Σε µια χώρα που βρίσκεται σε διαρκή ύφεση, µε την ανεργία να
βρίσκεται στο 26%, µε 60% σχεδόν ανεργία στους νέους, έρχεστε
και µας λέτε ότι θέλετε και άλλους µετανάστες, ότι η χώρα µας το
αντέχει αυτό. Εξυπηρετείτε συγκεκριµένα συµφέροντα. Η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών –παρανόµων ή µη- στη
χώρα εξυπηρετεί µόνο ένα κοµµάτι του εγχώριου κεφαλαίου και
κανένα άλλον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα σας θυµίσω την περίπτωση στη Μανωλάδα, που ήταν περίπτωση ΠΑΣΟΚ. Και σε αυτήν την περίπτωση ψάχνατε να βρείτε
ένα χρυσαυγίτη να του φορτώσετε αυτό το έγκληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ. Συντοµεύετε κυρία Ζαρούλια.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σας παρακαλώ για την ανοχή σας. Εδώ
πριν λίγο είδαµε τι έγινε, για µισό λεπτό δεν νοµίζω ότι χάθηκε ο
κόσµος. Ευχαριστώ.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι απαραίτητοι για να µπορεί η εγχώρια
πλουτοκρατία να επιβάλει την εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί
σήµερα, ο κατώτατος µισθός όλο και µειώνεται, δροµολογείται η
απελευθέρωση των απολύσεων.
Δεν χρειαζόµαστε νέες νοµιµοποιήσεις αλλοδαπών αλλά το αντίθετο. Η Ελλάδα χρειάζεται απελάσεις ή ακόµη και προώθηση
αυτών των µεταναστών στην Ευρώπη που τους έχουν υποσχεθεί
ότι θα πάνε και σοβαρή φύλαξη των συνόρων της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Εντάξει; Τελειώσατε;
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Θα µε αφήσετε να κάνω έναν επίλογο;
Έχετε την καλοσύνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να κάνετε, παρακαλώ τελειώνετε.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ.
Η Χρυσή Αυγή το λέει εδώ και χρόνια, πριν καν µας βάλει ο Παπανδρέου στο εθνοκτόνο µνηµόνιο, οι δουλειές για τους Έλληνες
και όχι µετανάστες.
Όσο είµαι ελεύθερη θα λέω αυτά που πιστεύω, θα εκφράζω τις
θέσεις του λαϊκού εθνικιστικού κινήµατος, είτε σας αρέσει είτε όχι.
Κι αν επίορκοι δικαστές µε δικάσουν για αυτά τα πιστεύω, το
θεωρώ τιµή γιατί πέρα από Βουλευτής ενός κόµµατος που έχει
συνέπεια στην ιδεολογία του είµαι και µία µάνα που θέλει το παιδί
της να είναι υπερήφανο που η µάνα του δεν έσκυψε το κεφάλι της
δουλικά σε κάποιο ξένο ή ντόπιο λακέ που επιβουλεύεται την πα
τρίδα µας.
Ευχαριστώ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε µπορώ να έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Βαρβιτσιώτης έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τη διάθεση των κοµµάτων της
συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης να καταψηφίσουν το
άρθρο 19, λόγω της προσθήκης που έχει κατατεθεί.
Είναι ένα σηµαντικό άρθρο που λύνει πολλά προβλήµατα. Είναι
σηµαντικό άρθρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Δίνει δικαιώµατα
σε ανθρώπους που δεν έχουν σήµερα. Προστατεύει ανθρώπους
και οικογένειες που σήµερα δεν προστατεύονται. Ζητάµε να
υπάρχει και µια εξισορρόπηση σε αυτήν την προστασία, να µην
γίνει υπερεκµετάλλευση αυτού του άρθρου, της δυνατότητας
δηλαδή πράξεων βίας.
Αυτό ζητάµε και δεν το ζητάµε εµείς, δεν το ζητάει η Κυβέρνηση, δεν το ζητάει καµµία δεξιά λογική, δεν το ζητάει κανένα
κόµµα που λοξοκοιτά µόνο στα δεξιά. Το ζητάνε οι αστυνοµικοί
και οι λιµενικοί, οι άνθρωποι που δίνουν τη µάχη µε τα 800 ευρώ
και τους ζητάµε να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και στην
ξηρά και στη θάλασσα και δίνουν µία καθηµερινή µάχη ανθρωπιάς. Αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε να υπάρχει µία δικλίδα ασφαλείας, να µην είναι επί ξύλου κρεµάµενοι, να µην είναι εύκολο
στον οποιοδήποτε, γιατί θα υπηρετεί το ιδιοτελές του συµφέρον,
να παραµείνει και να πάρει µία άδεια παραµονής, να κάνει µία
ψευδή καταγγελία.
Αυτό το ελάχιστο δεν πρέπει να τους δώσουµε σαν αντιστάθµισµα σε µία προσφορά την οποία κάνουν; Αυτό ρωτάω µε πάρα
πολύ καλή διάθεση και χωρίς καµµία διάθεση για ρητορεία ιδεολογικού χαρακτήρα. Ρωτάω και τα κόµµατα της συµπολίτευσης
και της Αντιπολίτευσης και περιµένω την τοποθέτησή τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αρβανίτης για προτασσόµενη δευτερολογία για τέσσερα
λεπτά. Παρακαλώ, να τηρείται ο χρόνος διότι έχουµε ψηφοφορία
σε λίγο.
Ορίστε, κύριε Αρβανίτη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Είµαι εξ εκείνων που έχω
επανειληµµένως, κύριε Πρόεδρε, αποδείξει ότι σέβοµαι το
χρόνο, αν και τα τέσσερα λεπτά είναι βέβαιον ότι δεν αρκούν για
να πω ορισµένα πράγµατα τα οποία θεωρώ ουσιώδη.
Άκουσα προηγουµένως τον πρώην Πρόεδρο κ. Κακλαµάνη, ο
οποίος χρησιµοποίησε δύο όρους: o ένας όρος ήταν «θέατρο»
και ο άλλος «τεχνητή πόλωση». Ο κύριος Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης, θα µε βρει απολύτως σύµφωνο. Εδώ παριστάµεθα µάρτυρες πράγµατι δηµιουργίας τεχνητής εντάσεως και
οπωσδήποτε θεάτρου.
Κώδικας Μεταναστεύσεως και Κοινωνικής Ένταξης. Για εµάς
είναι κώδικας αλλοιώσεως του πληθυσµού και κοινωνικής αποσάθρωσης, ως προπαρασκευαστική ενέργεια γενοκτονίας. Αντί
η µείζων Αντιπολίτευση να έχει χάριτας προς υµάς -διότι µε το
νοµοσχέδιο αυτό δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά προπαρασκευαστικές ενέργειες, προκειµένου να φθάσουµε στο τελικό στάδιο
που επιθυµούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να µας αφανίσουν και βιολογικώς- εν τούτοις όλοι, εν ενί στόµατι, εναντιώθησαν στην Κυβέρνηση, ενώ θα έπρεπε να άγουν χάριτας και το τονίζω αυτό.
Έχουµε ανάγκη κοινωνικής ένταξης των εισβολέων Αφροασιατών και άλλων οµοφύλων, την ώρα που αναγκάζεται η νεολαία
µας να εκπατρίζεται; Και το δηµογραφικό ως ηµέραι διογκούται;
Οι δε αλλόφυλοι γεννοβολούν αδιακόπως. Αυτές τις δύο παραµέτρους τις έχουµε συγκρίνει και τις έχουµε ζυγίσει στη ζυγαριά
υπάρξεως της πατρίδας µας ή µήπως η Ελλάδα έγινε ξαφνικά
βιοµηχανικός κολοσσός;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, παρακαλώ για το χρόνο µου.
Τα όσα τώρα λέγω και τα λίγα ελάχιστα που θα πω, δεν τα
απευθύνω εδώ, τα απευθύνω στον ελληνικό λαό, γιατί ξέρω ότι
οµιλώ σε ώτα µη ακουόντων και ώτα εκείνων οι οποίοι απαγορεύουν να έχουµε ελευθέραν έκφραση, απαγορεύουν να πιστεύουµε ό,τι θέλουµε, αλλά µόνο ό,τι πιστεύουν αυτοί, µόνο ό,τι
επιθυµούν και επιβάλλουν.
Περαιτέρω θέλω να πω το εξής: Τις προάλλες ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, αναφερόµενος στους Αιθίοπες και σε άλλους
Αφρικανούς, οι οποίοι εισέρευσαν στο κράτος του Ισραήλ, είπε
-γιατί συνήθως αναφέρονται όλοι στην Ευρώπη και λένε «Η Ολ-
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λανδία κάνει αυτό, η Γαλλία αυτό, η Ισπανία αυτό, η Ιταλία αυτό
κ.ο.κ.», δεν είπε κανείς τι κάνει το Ισραήλ- τα εξής: «Δεν θα επιτρέψω να διαρραγεί η κοινωνική συνοχή και να προκληθεί πληθυσµιακή αλλοίωση στο έθνος του Ισραήλ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί, λοιπόν, δεν αναφέρθησαν στο πρόσωπο του Νετανιάχου,
όταν έκανε τέτοια δήλωση, την οποία εάν την έκανα εγώ, εάν την
έκανε ο οιοσδήποτε άλλος κυβερνήτης Έλλην θα τον έλεγαν ρατσιστή; Ήδη έχει αρχίσει η κατασκευή χιλιοµέτρων συρµατοπλέγµατος στην έρηµο της Νεγκέδ, προκειµένου εκεί να
περιοριστούν όσοι εκ της Αφρικής επιχειρούν να εισρεύσουν εις
το κράτος του Ισραήλ. Αντιθέτως…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Την έλλειψη αυτοσεβασµού και αξιοκρατίας, ήδη την έχω διατυπώσει στα δύο χρόνια που βρίσκοµαι εντός της Αιθούσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, ησυχία!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Αντιθέτως, οι κύριοι αυτοί
για τα άλλα έθνη εισηγούνται στις κυβερνήσεις και στους πολιτικούς, τους οποίους έχουν στο χέρι –και είναι γνωστό αυτό- και
επιβάλλουν νόµους για ξήλωµα των συνόρων, µε στόχο την πληθυσµιακή αλλοίωση, την απεθνοποίηση, τη σταδιακή γενοκτονία
και µετατροπή της Ευρώπης σε ήπειρο µιγάδων. Ακούστε τι είπε
-και µάλιστα το δήλωσε µε θράσος!- ο γνωστός και περιβόητος
Ντέιβιντ Χάρις: «Επιθυµούµε να δηµιουργηθεί ένας λαός της Ευρώπης, όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι». Αυτά δεν είναι παραµύθια.
Δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο Ντέιβιντ Χάρις.
Όσον αφορά τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Βορίδη, να µην ξεχνάει ότι ήδη έχει κάνει πραγµατείες όσον αφορά το εθνικό κράτος. Να µην του αναφέρω
-γιατί δεν έχω χρόνο και λείπει από την Αίθουσα- ότι αυτές οι
πραγµατείες υµνούν το εθνικό κράτος.
Και έρχεται εδώ τώρα να ψηφίσει και να εισηγηθεί στεντορεία
τη φωνή και µε χειµαρρώδη λόγο τι; Νοµοπαρασκευαστικάς
ενεργείας γενοκτονίας των Ελλήνων!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Περαιτέρω,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Είναι κάτι σηµαντικό, κύριε
Πρόεδρε.
Μίλησε για πεντακόσιες χιλιάδες νοµίµους µετανάστες. Ξεχνάµε τις ενενήντα έξι χιλιάδες άδειες που εκλάπησαν από το
Υπουργείο Εσωτερικών; Ξεχνάµε ότι είχε ήδη στηθεί «φάµπρικα»
εκδόσεως πλαστών αδειών; Δεκάδες επί δεκάδων πλαστών
αδειών!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Λοιπόν, αυτοί είναι νόµιµοι.
Ωραία! Να µου πει για τους παράνοµους. Πόσοι είναι; Υπερβαίνουν τα δύο εκατοµµύρια. Να µας πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει
µε αυτούς; Ήδη το είπε. Θέλει να εξοντώσει τη φυλή µας. Ε, λοιπόν, να ξέρει ότι η ελληνική φυλή δεν εξοντώνεται! Να έρθει εδώ
το Ισλάµ, µε τη σαρία και τη τζιχάντ, να φωτιστεί από το φως του
ελληνικού πολιτισµού! Μα, είναι δυνατόν ποτέ αυτό; Τα δύο
πράγµατα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αρβανίτη!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Εις ποίους οµιλείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αρβανίτη,
παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Τι να κάνω τώρα µε δυο
λεπτά που µου δώσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, τόσο δικαιούστε από τον Κανονισµό.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Είναι ουσιώδη αυτά. Είναι
θέµα υπάρξεως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
συνάδελφός σας κ. Γρέγος για προτασσόµενη δευτερολογία
τεσσάρων λεπτών.
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ούτε καν για την επαπειλούµενη φυλάκισή µου δεν είπα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µη γράφεται
τίποτα στα Πρακτικά.
Ορίστε, κύριε Γρέγο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Να συνεχίσω εγώ. Φυσικά, είναι πάρα
πολύ λίγος ο χρόνος.
Μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερα το άρθρο 120, σύµφωνα µε το
οποίο ο κάτοχος της «µπλε κάρτας της ΕΕ» έχει δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε ηµεδαπούς όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων αµοιβής και απόλυσης, καθώς και τις
απαιτήσεις για υγεία, ασφάλεια, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
και διάφορα άλλα, την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση,
την αναγνώριση των διπλωµάτων και πιστοποιητικών. Δεν ξέρουµε
αν θα αλλάξει κάτι µέχρι το τέλος.
Μερικές παρατηρήσεις µόνο θέλω να κάνω. Επιµένουµε στον
όρο «λαθροµετανάστες», γιατί, όπως έχουµε πει και άλλη φορά,
είναι όλοι παράνοµοι. Δεν υπάρχουν νόµιµοι µετανάστες. Όλοι
ήρθαν παράνοµα. Πολλοί απ’ αυτούς έγιναν νόµιµοι µε παράνοµες
διαδικασίες, για τους γνωστούς λόγους.
Θυµόµαστε πολύ καλά ότι κουνούσαν σηµαιάκια του ΠΑΣΟΚ
στις εκλογές και ψήφιζαν δεν ξέρω κι εγώ µε ποιες διαδικασίες.
Λένε ότι είναι πολιτικά διωκόµενοι. Και εµείς είµαστε πολιτικά
διωκόµενοι, αλλά φυσικά δεν θα φύγουµε από την πατρίδα µας
ούτε θα αυτοεξοριστούµε σε κανένα Παρίσι!
Επικαλέστηκε τον «Ξένιο Δία». Ξαφνικά όλοι εδώ µέσω γίνατε
δωδεκαθεϊστές!
Να συνεχίσω αυτό που είπε ο κ. Αρβανίτης. Το δηµογραφικό
πρόβληµα θα εκτιναχθεί και πάλι στα ύψη. Είναι πολύ πιθανόν
αυτά τα εκατοµµύρια λαθροµεταναστών να δηµιουργήσουν µέχρι
και κόµµα, να µπουν και στη Βουλή, να δούµε και έναν Πρόεδρο
της Βουλής να φοράει κάποιο σαρίκι στο κεφάλι και σανδάλια, να
σταµατάει τη συνεδρίαση στις 12 η ώρα, να στρώνει το χαλάκι και
να προσεύχεται. Διόλου απίθανο να το δούµε και αυτό!
Δεν νοµίζουµε ότι έχουµε ανάγκη από ξένους εργάτες. Δεν θέλουµε ξένους εργάτες. Εδώ και χρόνια έχουµε πει και επιµένουµε
ότι κάθε ξένος εργάτης είναι ένας Έλληνας άνεργος.
Ακούµε και το εξής τραγελαφικό, το ΚΚΕ να υπερασπίζεται τον
Έλληνα εργάτη. Καµµία σχέση το ΚΚΕ µε τους εργαζόµενους!
Είναι απέναντι στους εργαζόµενους, διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά
-και θέλω να το πω αυτό εδώ και καιρό- το ΚΚΕ στηρίζει τον λαθροµετανάστη. Συνεπώς δεν µπορεί να µιλάει για τον εργαζόµενο,
διότι τους ακούµε να υπερασπίζονται συνέχεια τους λαθροµετανάστες.
Μετά το ανέκδοτο µε τον Αλβανό τουρίστα, που πλέον, δυστυχώς, δεν είναι ανέκδοτο, θα δούµε και το ανέκδοτο του Πακιστανού αστυνοµικού.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζονται συνέχεια τους λαθροµετανάστες. Τους είπαµε αν µπορούν να πάρουν κάποιους
στο σπίτι τους για παραδειγµατισµό. Δεν το έκαναν.
Λένε ότι είναι ακριβά τα παράβολα. Παίρνουν εκατοµµύρια
ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό. Ας πληρώσουν αυτοί τα
παράβολα!
Η δε Κυβέρνηση µας µιλάει για πλεόνασµα. Λέει ότι θα µοιραστούν χρήµατα, ότι θα µειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές, ότι θα
µειωθεί η ανεργία, ότι θα βγούµε στις αγορές. Το µόνο που δεν
µας είπαν είναι αν θα αναστήσουν και τους πέντε χιλιάδες νεκρούς από τις αυτοκτονίες! Ακόµη και εµείς να σας πιστεύαµε,
ο ελληνικός λαός δεν σας πιστεύει.
Απαιτούµε πλήρη έλεγχο φακέλου όσων µπαίνουν παράνοµα
στη χώρα από τις χώρες που προέρχονται. Και επειδή προέρχονται από την Τουρκία και επειδή έχουµε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταγγελθεί η Τουρκία στην Ευρώπη υπό την
απειλή της µη ένταξης. Να µη ενταχθεί ποτέ η Τουρκία στην Ευρώπη! Να πατήσετε πάνω εκεί. Να καταγγείλετε την Τουρκία.
Απαιτούµε, επίσης, να τιµήσετε και τους λιµενικούς και τους
συνοριοφύλακες που δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα απέναντι σε αυτούς τους εγκληµατίες διακινητές. Αυτά τα ξεροκόµµατα που
πάτε να τους πετάξετε, θίγουν την αξιοπρέπειά τους. Τιµήστε
τους µε µια εύφηµο µνεία και συνεχίστε να στηρίζετε τους ένστολους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του
κόµµατός της κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το
δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 21 Μαρτίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 700/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καλαντζή προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τον συµψηφισµό των χρεών των επιχειρηµατιών µε τα
χρέη του ελληνικού δηµοσίου προς αυτούς, καθώς και µε την
επιδότηση του κόστους µισθοδοσίας.
2. Η µε αριθµό 709/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Έφης
Γεωργοπούλου - Σαλτάρη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απορρόφηση όλων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας σε άλλες
θέσεις, ώστε να µην απολυθούν.
3. Η µε αριθµό 702/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ
Κασσή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας σχετικά µε τη ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας για
τους οφειλέτες του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ.
4. Η µε αριθµό 703/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια - Τσαρουχά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης».
5. Η µε αριθµό 705/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας
Ξηροτύρη - Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην πάταξη της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών
των εµβασµάτων του εξωτερικού.
6. Η µε αριθµό 707/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή του έκτακτου
επιδόµατος σε όλους τους ανέργους στις γιορτές του Πάσχα.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 701/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Άρτας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Στύλιου προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της «τράπεζας θεµάτων» σύµφωνα µε το Νέο Λύκειο.
2. Η µε αριθµό 704/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες
για την απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου
της Συρίας εντός της κλειστής λεκάνης της Μεσογείου εν όψει
µάλιστα της ουκρανικής κρίσης.
3. Η µε αριθµό 706/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον κλάδο των επαγγελµατιών
υδραυλικών.
4. Η µε αριθµό 708/18-3-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ελένης Γερασιµίδου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο (ΚΜΕΕΘ).
Έχουν µείνει ακόµα δύο συνάδελφοι για προτασσόµενη δευτερολογία. Θα µιλήσουν από τέσσερα λεπτά έκαστος και µετά
θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, χθες η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκλήθηκε από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας, σχετικά µε το ζήτηµα της ποινής µε αναστολή, µε την οποία µπορεί να τιµωρηθεί ο οποιοσδήποτε βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας -στη συγκεκριµένη
περίπτωση αλλοδαπός- για να πάρει τελικά την ιθαγένεια δυνάµει
πολιτογραφήσεως. Και αναφέρθηκε, εκτός των άλλων, ότι η
ποινή µε αναστολή εσαεί υπάρχει στο ποινικό µητρώο.
Μάλιστα, αυτήν την παρέµβαση δεν την έκανε µόνο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας αλλά την
έκανε και ο Προεδρεύων –και σήµερα Προεδρεύων- και πρώην
εισαγγελέας ο κ. Μαρκογιαννάκης.
Για να καταλάβουµε το µέγεθος του λάθους, σήµερα και η κ.
Κωνσταντοπούλου και άλλοι Βουλευτές του κόµµατός µας σας
ανέγνωσαν τη διάταξη του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Ακούστε, λοιπόν, το άρθρο 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας τι προβλέπει: «Τα δελτία ποινικού µητρώου παύουν να
ισχύουν και αποκλείεται η χρησιµοποίησή τους για οποιονδήποτε
σκοπό, στις ακόλουθες περιπτώσεις: δ) αν µε την καταδικαστική
απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού µητρώου
χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης ποινής, σύµφωνα µε το άρθρο
99 του Ποινικού Κώδικα, µετά την πάροδο πέντε ετών από τη
λήξη του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, εφόσον η αναστολή δεν έχει αρθεί ή ανακληθεί».
Δηλαδή, εάν έχουµε µία ποινή µε αναστολή τριετίας και περάσουν άλλα πέντε χρόνια και δεν έχει αρθεί η αναστολή, τότε τελειώνουµε.
Λέει και κάτι άλλο ο νοµοθέτης στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3. Λέει ότι το ποινικό µητρώο καταστρέφεται σε αυτή την
περίπτωση. Σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε σήµερα εδώ
να υποστηρίξετε αυτά τα πράγµατα. Με ποιο µηχανισµό η ελληνική δηµοκρατία και το ελληνικό κράτος θα πιστοποιήσει ότι
υπάρχει ποινή αν έχει καταστραφεί το ποινικό µητρώο; Αντιλαµβάνεστε, κύριε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, τι κάνετε εδώ;
Όχι µόνο παραβιάζετε το νόµο αλλά θεσπίζετε άλλον µηχανισµό
που δε µας λέτε ποιος είναι για να διαπιστώνετε αυτά τα πράγµατα.
Εν κατακλείδι θα ήθελα να σας πω ότι για πρώτη φορά από γενέσεως του ελληνικού κράτους βρισκόµαστε µπροστά στην ψήφιση µιας ρατσιστικής διάταξης. Αν δεν ισχύουν αυτά που
ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες, που θα πρέπει να ισχύουν και
για τους αλλοδαπούς, είτε είναι νοµιµοποιηµένοι είτε όχι είτε
είναι µε χαρτιά είτε χωρίς χαρτιά, εσείς πως αλλιώς θα τα διαπιστώσετε αυτά τα πράγµατα; Δε βλέπετε ότι ξεπερνάτε ακόµα και
το νοµοθέτη, ακόµα και την κείµενη ποινική νοµοθεσία; Αν έχει
καταστραφεί το ποινικό µητρώο, µετά έξι µήνες από την πάροδο
της οκταετίας, πώς θα γίνει η επιβεβαίωση των όσων µας λέτε,
κύριε Υπουργέ; Είστε πλέον εκτός νοµοθετικού πλαισίου και δεν
κατανοείτε ούτε το γράµµα του νόµου, ούτε το πνεύµα του
νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι αυτό που ο νοµοθέτης ορίζει, µε τη συγκεκριµένη διάταξη του άρθρου 578, είναι πολύ απλό. Ενθαρρύνει έναν πολίτη,
είτε είναι αλλοδαπός είτε είναι Έλληνας, να αποστασιοποιηθεί
πλήρως από µια κακή συµπεριφορά για την οποία τιµωρήθηκε
µε αναστολή.
Εσείς εδώ τι κάνετε, για µια κατηγορία, τους αλλοδαπούς συγκεκριµένα; Λέτε ότι η διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
δεν τυγχάνει εφαρµογής. Τι είναι αυτό το πράγµα; Δεν είναι ρατσιστική συµπεριφορά; Δεν είναι ψήφιση ρατσιστικού νόµου για
πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής δηµοκρατίας, του ελληνικού κράτους; Και αυτά τα πράγµατα θέλετε εµείς να µην τα
στηλιτεύουµε; Θέλετε να ξεπεράσουµε ακόµα και τον Ποινικό
Κώδικα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε, αναλύσαµε και
το γράµµα και το πνεύµα του νόµου. Πιστεύουµε ότι και η δική
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σας τοποθέτηση ήταν λανθασµένη νοµικά. Έχω την πεποίθηση,
κύριε Πρόεδρε, ότι διαπρεπείς νοµικοί οι οποίοι βρίσκονται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα κάνουν
το ατόπηµα να ψηφίσουν ρατσιστικό νόµο για πρώτη φορά σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, γιατί θορυβείτε;
Κύριε Κοντονή, επειδή αναφερθήκατε στο όνοµά µου πρέπει
να σας πω ότι ριζικά διαφωνώ µε την ερµηνεία που δίνετε, διότι…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από το Βήµα να την κάνετε, όχι
από τη θέση του Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ. Σας
διέκοψα; Αναφερθήκατε στο όνοµά µου και θα πρέπει να σας
δώσω µια εξήγηση.
Ριζικά διαφωνώ διότι πρόκειται για παρεπόµενη συνέπεια,
αλλά δεν έχω χρόνο να την αναλύσω διότι ήδη έχει παρέλθει ο
χρόνος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Με κατεστραµµένο το ποινικό µητρώο
εσείς πού θα δείτε την ποινή; Θα την δείτε στον κινηµατογράφο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των
άρθρων…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι και περαιωµένη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Όχι και περαιωµένη. Υπάρχουν και
δευτερολογίες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, ένα
λεπτό.
Είχε συµφωνηθεί, κύριοι συνάδελφοι, ότι η ψηφοφορία θα γίνει
στις 13.30’.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
Αν θέλετε αφήστε µε να µιλήσω. Επιτρέψτε µου να µιλήσω. Αν
δεν θέλετε να µιλήσω…
Έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση του νοµοσχεδίου χθες.
Δόθηκε άνεση στους οµιλητάς και επί των άρθρων και επί της
αρχής και µίλησαν χρόνο πολύ µεγαλύτερο απ’ αυτό που προβλέπει ο Κανονισµός.
Η συµφωνία ήταν η ψηφοφορία να γίνει στις 13.30’. Αυτή ήταν
η συµφωνία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε; Συνάδελφοι θέλουν να δευτερολογήσουν. Επειδή οι της συγκυβέρνησης θέλουν να φύγουν; Θέλετε να κάνετε πραξικοπήµατα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, η ψηφοφορία ήταν
να γίνει στις 13.30’. Εσείς δεν θέλετε να τελειώσει ποτέ η συνεδρίαση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θέλω να καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
η διαδικασία θα τηρηθεί κανονικά. Θα µιλήσουν όλοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έχω πάρει τον λόγο, κύριε Λαφαζάνη.
Στην παράγραφο 1 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1274 και ειδικό αριθµό 44, µετά την παρένθεση και πριν
τη φράση «ενώ για τον ίδιο» προστίθεται η φράση: «καθώς και
συντάξεις µε αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα
για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.)».
Τη νοµοτεχνική βελτίωση υπογράφει ο κ. Μιχελάκης για την
τροπολογία µε αριθµό 1274/44.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Κεγκέρογλου, καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:

9106

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«
»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
φωτοτυπηθεί και να διανεµηθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
θέλετε κι εσείς τον λόγο; Ορίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θα ήθελα
να αναφερθώ σε δύο βουλευτικές τροπολογίες, τις οποίες κάνουµε αποδεκτές.
Τη µία τη συζητήσαµε και χθες, είναι του κ. Νικήτα Κακλαµάνη,
για τον τρόπο εκλογής των δηµοτικών συµβούλων. Η τροπολογία
αυτή είναι η µε γενικό αριθµό 1276 και ειδικό 46 από 17-3-2014 για
τον τρόπο εκλογής των δηµοτικών συµβούλων, που είπαµε χθες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα που τελειώνει η συζήτηση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Χθες το συζητήσαµε το θέµα αυτό, κύριε Λαφαζάνη και συµφωνήσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν συζητήθηκε ποτέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Λαφαζάνη, συµφωνήσαµε χθες. Χθες, συµφωνήσατε σε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι συµφωνούµε; Τι είναι αυτά
τα πράγµατα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Μα, σας
παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Και η δεύτερη είναι η τροπολογία των κ.κ Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Μιχάλη Κασσή από το ΠΑΣΟΚ, η µε γενικό αριθµό
1281 και ειδικό 50 από 19-3-2014, αναφορικά µε το θέµα των καταλόγων, της αύξησης του αριθµού των ονοµάτων που περιλαµβάνονται στις ετήσιους γενικούς καταλόγους ενόρκων για το
µεικτό ορκωτό δικαστήριο και αποσκοπεί στην κάλυψη, ουσιαστικά, απαιτήσεων που έχουν προκύψει µετά από απόφαση για
τη συνεδρίαση του δεύτερου µεικτού ορκωτού δικαστηρίου στην
Αθήνα για κάθε µήνα. Έχουν κατατεθεί και µπορούν να τις δουν
οι συνάδελφοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να έρθουν να τις αναπτύξουν. Τι
είναι αυτά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει
τον λόγο επί της διαδικασίας ο κ. Χαλβατζής.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, να µας πείτε ποιο είναι το πρόβληµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα τον
λόγο επί της διαδικασίας. Κατ’ αρχάς έχω δευτερολογία. Θέλω
να µου δώσετε ενάµισι λεπτό.
Εδώ έγινε µία αναφορά από τους εκπροσώπους της Χρυσής
Αυγής και θα ήθελα να πω ότι η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει τη ναζιστική ιδεολογία, υµνεί τον Χίτλερ και τα Ες Ες.
Αυτή καθαυτή η ιδεολογική κατεύθυνση στρέφεται ενάντια
στην εργατική τάξη, ενάντια στους εργαζόµενους, ενάντια στο
λαό. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί το «µακρύ χέρι» του µεγάλου κεφαλαίου και το χρησιµοποιεί αυτό το «µακρύ χέρι» στην πράξη.
Υποστηρίζει τους εφοπλιστές, υποστηρίζεται και στηρίζεται από
εφοπλιστές και µεγαλοεπιχειρηµατίες. Αυτό δεν είναι παράξενο.
Οι πρόγονοί τους, οι χιτλερικοί, στήριξαν και στηρίχθηκαν από
τα µεγαλύτερα βιοµηχανικά συγκροτήµατα της Γερµανίας, από
τους «KRUPP», «SIEMENS», «TELEFUNKEN» και όλους τους επιχειρηµατίες. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στήριζε και στηρίζει την εργατική τάξη, τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες.
Η επίθεση της Χρυσής Αυγής ενάντια στο ΚΚΕ είναι η φυσιολογική της στάση. Μας αφήνει παγερά αδιάφορους. Το εργατικό
λαϊκό κίνηµα, οι λαϊκές δυνάµεις στη χώρα, αποµονώνουν και θα
συνεχίσουν να αποµονώνουν πιο αποτελεσµατικά την εγκληµατική δράση της Χρυσής Αυγής, αυτών των απογόνων του χιτλερισµού.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, για άλλη µία φορά, δηλώνουµε ότι θα πρωτοστατήσει σε αυτόν τον αγώνα για την πλήρη
αποµόνωση και πολιτική εξαφάνιση της Χρυσής Αυγής.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Μαρκογιαννάκη, θέλω να δευτερολογήσω…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Πάµε σε ψηφοφορία. Κυρία Κατριβάνου,
τον ξέρετε καλά τον Κανονισµό;
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ναι. Ζητώ το δικαίωµα που µου δίνει
ο Κανονισµός και η διαδικασία να δευτερολογήσω.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Εσείς θα κάνετε δικό σας Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε µε. Πρώτα απ’ όλα, όταν αναφέρεστε στον Πρόεδρο, θα αναφέρεστε µε το «Κύριε Πρόεδρε» και όχι µε το
επώνυµό του. Δεν είναι σωστό. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεύτερον – επιτρέψτε µου – συµφωνήσαµε ότι η συνεδρίαση θα πάει µέχρι τις
13.30’. Ήδη η ώρα είναι 14.30’. Παρακαλώ, λοιπόν, να µην επιµείνετε άλλο…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιµένω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όλοι έχετε µιλήσει πέραν του χρόνου που δικαιούσθε. Λοιπόν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει δικαίωµα δευτερολογίας.
Είναι εισηγήτρια!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Μαρκογιαννάκη, ως εισηγήτρια θέλω να ασκήσω το δικαίωµά µου να δευτερολογήσω. Σας
παρακαλώ ως Πρόεδρο να µου το δώσετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Λοιπόν, να παρακαλέσω κάτι…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, θα σας
δώσω τον λόγο, αλλά µην υπερβείτε τον χρόνο που προβλέπεται
από τον Κανονισµό. Μόλις ένα δευτερόλεπτο να τον υπερβείτε…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν; Έλεος
πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ελάτε εδώ,
κύριε Τζαµτζή, να σας εξηγήσω. Ελάτε εδώ. Τι φωνασκείτε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δώστε µου, σας παρακαλώ, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν σας
τον δίνω.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Είναι δυνατόν αυτό το πράγµα να γίνεται συνέχεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Στις 13.30’ ήταν η ψηφοφορία…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν µιλάω έτσι, µε εκείνους να φωνάζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Τζαµτζή,
παρακαλώ…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρακαλώ, µηδενίστε το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να δευτερολογήσω για το χρόνο
που µου αναλογεί, που είναι τέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
τώρα, ελάτε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Θέλω να πω ότι αυτό που βιώνουµε
και βλέπουµε εδώ µέσα είναι τροµακτικό. Και είναι πάρα πολύ
σοβαρό, γιατί βλέπουµε όλες τις αντιφάσεις της Κυβέρνησης και
πώς σε έναν µεταναστευτικό κώδικα για την ένταξη υπερισχύει
η ακροδεξιά ατζέντα.
Μπαίνει µια κατ’ ευφηµισµόν νοµο-τεχνική βελτίωση ρατσισµού και ατιµωρησίας, που απειλεί µε αυτόφωρο και άµεση απέλαση µετανάστες, που θα καταγγείλουν κρατικό όργανο για
κρούσµα ρατσιστικής βίας, αλλά δεν θα µπορέσουν να αποδείξουν την καταγγελία τους.
Έχουµε δει αυτό το τροµακτικό παρασκήνιο ουσιαστικά να καπελώνει τον κ. Γρηγοράκο. Αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση κατατίθεται, ο κ. Γρηγοράκος προς τιµήν του την αρνείται, γιατί έχει
µια βασική αίσθηση κράτους δικαίου, δηµοκρατίας και µια αξιοπρέπεια, του την ξαναφέρνουν από πίσω, την ξανααρνείται και
του την ξαναφέρνουν. Και ξέρουµε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι
και πώς αυτοί οι ακροδεξιοί κύκλοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν θέλετε, µη
χτυπάτε το χέρι σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό σας πείραξε;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: … είναι στο παρασκήνιο αλλά και
µπροστά στα µάτια µας. Είναι οι ίδιοι ακροδεξιοί κύκλοι που δεν
δίνουν δυάρα για την Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα του
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Μούζνιεκς, του Ευρωπαίου Επιτρόπου, είναι οι ίδιοι ακροδεξιοί
κύκλοι που διδάσκουν στα Σώµατα Ασφαλείας για την κρυπτεία,
είναι οι ίδιοι ακροδεξιοί κύκλοι που δεν δίνουν δυάρα για την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη. Οι ίδιοι είναι.
Και λέω το εξής: Έχω εδώ την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ρατσιστική βία, που λέει ότι το 2012 έχουν γίνει µόνο
δεκαεπτά καταγγελίες για ανάρµοστη συµπεριφορά αστυνοµικών οργάνων µε ενδεχόµενο ρατσιστικό κίνητρο. Στο 35% των
περιπτώσεων δεν υπήρξε καν περιθώριο για περαιτέρω διερεύνηση, είτε γιατί το καταγγελλόµενο περιστατικό δεν είχε καν καταγραφεί από την αστυνοµική αρχή είτε γιατί, παρ’ όλο που
υπήρχε καταγεγραµµένη καταγγελία, τα στοιχεία δεν ήταν καταγεγραµµένα επαρκώς. Απ’ όσες έρευνες έχει εξετάσει ο Συνήγορος του Πολίτη, σύµφωνα µε την Αστυνοµία, καµµία δεν
περιείχε κίνητρο ρατσισµού.
Αυτή τη στιγµή τα θύµατα από το Φαρµακονήσι καταθέτουν
στο Ναυτοδικείο. Μήπως αυτό φοβόµαστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μήπως αυτό φοβόµαστε αυτήν τη
στιγµή;
Και επίσης να πω ότι έχουµε µόνο δύο καταδίκες. Τη µία καταδίκη για βασανισµό, στο Ναυτοδικείο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα – Κωδωνοκρουσίες)
Έχουµε δυστυχώς µόνο δύο καταδίκες, για να δούµε πόσο φοβόµαστε µην τυχόν και δεν υπάρξει κάλυψη των αστυνοµικών και
λιµενικών αρχών. Μόνο δύο καταδίκες στη χώρα µας, όταν βοά
η Ευρώπη και όταν έχουµε συνεχώς καταγγελίες διεθνείς για τα
κρούσµατα ρατσιστικής βίας που υπάρχουν εδώ πέρα.
Τώρα, περνάω στο δεύτερο θέµα. Είναι αδιανόητο αυτό που
έχει συµβεί. Και θέλω να τονίσω γι’ αυτό το δεύτερο θέµα, που
είναι το θέµα της ιθαγένειας -για το οποίο κοπτόµαστε, ενώ µιλάµε για ένταξη, ενώ µας λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τροπολογία
για την ιθαγένεια, που είναι άσχετη µε αυτό το νοµοσχέδιο– ότι
το µόνο που φέρνει η Κυβέρνηση είναι µια νοµοτεχνική βελτίωση
για την ιθαγένεια, που αντί να ενισχύει την ένταξη, τι κάνει; Ανοίγει το περιθώριο, µεγαλώνει το περιθώριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε,…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Και είναι ακριβώς αυτό που σας είπε
και ο κ. Κοντονής και η κ. Κωνσταντοπούλου...
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώσατε!
Δεν γράφεται τίποτα τώρα. Είπα ότι είχατε τέσσερα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: …
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά που κάνετε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Καθίστε κάτω! Έλεος πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν ακούγεται κανείς.
Σας είπα ότι είχατε τέσσερα λεπτά, όχι παραπάνω.
Κύριε Τσούκαλη, θέλετε τον λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι φασισµός αυτό που κάνετε!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Καταθέτω τις εκθέσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Βασιλική Κατριβάνου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες εκθέσεις, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
Γιατί αυτός ο εκνευρισµός; Παρακαλώ πάρα πολύ, λίγη ησυχία!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι πρωτοφανές και γελοιοποίηση της Βουλής να έρχεται λίγο πριν τη ψηφοφορία…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Την έχετε γελοιοποιήσει εσείς!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Τζαµτζής, τι
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ρόλο παίζει εδώ πέρα; Δεν κατάλαβα!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Να απαντήσω στον κ. Λαφαζάνη ότι
η ψηφοφορία είχε προγραµµατιστεί για τις 13:30’.
(Θόρυβος – Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, όχι περισσότερο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η χειρότερη γελοιοποίηση της
Βουλής είναι να έρχεται ο κύριος Υπουργός πριν κλείσει η συζήτηση και πάµε σε ονοµαστική ψηφοφορία και να λέει: «Κάνω δεκτές δύο βουλευτικές τροπολογίες».
Αν ήθελε να κάνει κάτι δεκτό από βουλευτικές τροπολογίες,
θα έπρεπε να το θέσει εξαρχής στη συζήτηση από το πρωί, ώστε
να το λάβουµε υπ’ όψιν µας, να τοποθετηθούµε. Εδώ αυτές τις
δύο τροπολογίες, τουλάχιστον την µια δεν την ξέρουµε καν, διότι
κανείς δεν την ανέπτυξε, ούτε καν επιχειρηµατολόγησε, ούτε
αυτός που την κατέθεσε.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
Τι είδους τροπολογία είναι αυτή; Μπορούµε να την µάθουµε;
Δεν διανέµεται, δεν υπάρχει εδώ. Πού θα την βρούµε εµείς να
τοποθετηθούµε;
Επιτρέπεται, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχουν διανεµηθεί όλες οι τροπολογίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επιτρέπεται αυτές οι διαδικασίες
να γίνονται και να είναι σε γνώση σας και να µην διαµαρτύρεστε;
Τι κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχουν διανεµηθεί οι τροπολογίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά είναι µεθοδεύσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ..οι οποίες δεν έχουν κανένα περιεχόµενο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει δευτερολογία.
(Θόρυβος – Κωδωνοκρουσίες)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, αναλαµβάνετε προσωπικά όχι µόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά και
όποιες άλλες ευθύνες προκύπτουν από τροπολογίες, οι οποίες
έρχονται παρανόµως στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τις αναλαµβάνουµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις».
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά. Προτείνω στο Σώµα να γίνει
πρώτα η ονοµαστική ψηφοφορία στο άρθρο που έχει τεθεί και
στην τροπολογία και εν συνεχεία να ψηφίσουµε τα υπόλοιπα
άρθρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει δευτερολογία. Πρέπει να παραιτηθείτε από αυτήν τη θέση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, επί
του άρθρου 19 και επί της τροπολογίας 1277/47 του νοµοσχεδίου έχουν υποβληθεί αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι θα ψηφίσουµε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν κατάλαβες τρεις µέρες εδώ µέσα
τι θα ψηφίσουµε;
(Θόρυβος – Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε. Επιτρέψτε µου. Όπως τελικώς έχει διαµορφωθεί από την Κυβέρνηση και κυρίαρχα η Βουλή θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορείτε να µας το διαβάσετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν προβλέπεται η ανάγνωση. Το
γνωρίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, έχουν υποβληθεί αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας από
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί του άρθρου 19 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1277 και ειδικό 47 του σχεδίου νόµου των
οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 19, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Κατριβάνου Βασιλική. Παρούσα.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία. Παρούσα.
Η κ. Γαϊτάνη Ιωάννα. Παρούσα.
Η κ. Κωνσταντοπούλου Ζωή. Παρούσα.
Ο κ. Κουράκης Αναστάσιος. Παρών.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία. Παρούσα.
Ο κ. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Αµανατίδης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Βαµβακά Ευγενία. Παρούσα.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Καραγιαννίδης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Αθανασίου Αθανάσιος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Θα αναγνώσω, στη συνέχεια και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την τροπολογία....
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ποια τροπολογία; Είναι δύο οι τροπολογίες. Μπορείτε να τις ονοµάσετε, να ξέρουµε τι λέµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας διαβάζω:
«Με βάση το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, εµείς οι
Βουλευτές που υπογράφουµε την παρούσα αίτηση αιτούµεθα τη
διενέργεια ψηφοφορίας µε ονοµαστική κλήση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1277 και ειδικό αριθµό 47 του σχεδίου
νόµου».
Θα αναγνώσω, λοιπόν και τον κατάλογο των υπογραφόντων
την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1277 και ειδικό
αριθµό 47, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Κατριβάνου Βασιλική. Παρούσα.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Γλέζος Μανώλης. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Ζεϊµπέκ Χουσεϊν. Παρών.
Ο κ. Αθανασίου Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Γελαλής Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Γαϊτάνη Ιωάννα. Παρούσα.
Ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Κοδέλας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Κανελλοπούλου Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Δριτσέλη Παναγιώτα. Παρούσα.
Η κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
δύο ψηφοφορίες σε µία;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό και θα τηρηθεί το δεκάλεπτο για να
ηρεµήσουµε στην Αίθουσα.
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εκτίµησε σήµερα
όλες τις συζητήσεις και τις απόψεις που άκουσε στη Βουλή και
αποσύρει το άρθρο 19, για καλύτερη, περισσότερη και ενδελεχότερη συζήτησή του την επόµενη εβδοµάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπράβο, Γρηγοράκο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εποµένως, ψηφοφορία για το άρθρο 19 δεν θα γίνει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι παρακαλώ!
(Κωδωνοκρουσίες)
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία µόνο επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1277 και ειδικό 47.
Οι αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιωάννης Πασχαλίδης από
τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί της τροπολογίας. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα
συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Επειδή αρκετοί συνάδελφοι –η πλειοψηφία- έχουν πρόβληµα
µε την πτήση, δεν θα δεχθούµε καµµία προτίµηση διότι θα δηµιουργηθεί µεγάλο πρόβληµα. Απλά, εάν κάνουµε ησυχία, θα διευκολύνουµε τους συναδέλφους και όλη τη ψηφοφορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αλλά, φαίνεται ότι µιλώ σε ώτα µη ακουόντων. Παρακαλώ!
(Κωδωνοκρουσίες)
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9115

9116

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9119

9120

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9123

9124

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
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9126

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ’ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο
επιστολές συναδέλφων που απουσιάζουν.
Οι επιστολές αυτές οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, δεν
συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9135
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9137

9138

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9140

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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»

9142

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚATAMΕΤΡΗΣΗ)
Κύριοι συνάδελφοι, προτείνω, µέχρις ότου εξαχθεί το αποτέλεσµα από τους ψηφολέκτες, να ξεκινήσουµε την ψηφοφορία επί
των άρθρων. Μόλις εξαχθεί το αποτέλεσµα, θα το ανακοινώσω
και έπειτα θα συνεχίσουµε την ψηφοφορία επί των άρθρων.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Κατριβάνου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αποσύρθηκε το άρθρο 19, ας κρατήσουµε την παλιά αρίθµηση για να
µην µπερδευτούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν έχουν αναριθµηθεί
τα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, αυτό
έχουµε κάνει.
Η ψήφιση των άρθρων θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
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.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
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άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
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άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Όπως είπαµε, το άρθρο 19 έχει αποσυρθεί και δεν έχει γίνει
αναρίθµηση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο ως 82 έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 110 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 111 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 112 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 113 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 114 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 115 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 117 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 118 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 119 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 120 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 121 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 122 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 123 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 124 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
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άρθρο 124 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 125 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 125 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 126 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 126 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 127 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 127 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 128 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 128 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 129 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 129 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 130 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 130 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 131 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 131 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 132 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 132 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 133 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 133 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 134 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 134 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 135 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 135 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 136 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 136 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 137 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 137 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 138 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 138 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 139, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 139 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 140 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 140 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1261 και ειδικό 31 ως έχει
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1261 και ειδικό 31 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1268 και ειδικό 38 ως έχει
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1268 και ειδικό 38 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1274 και ειδικό αριθµό 44, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1274 και ειδικό αριθµό 44 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 1275 και ειδικό αριθµό 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1275 και ειδικό αριθµό 45 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1279 και ειδικό αριθµό 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1279 και ειδικό αριθµό 48 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1264 και ειδικό αριθµό 34, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1264 και ειδικό αριθµό 34 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1276 και ειδικό αριθµό 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1276 και ειδικό αριθµό 46 έγινε δεκτή
ως έχει, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1281 και ειδικό 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1281 και ειδικό 50 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας όσον αφορά την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1277 και ειδικό 47.
Εψήφισαν συνολικά 245 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 142 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 93 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 10 Βουλευτές σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1277 και ειδικό 47 του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Εσωτερικών «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» 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.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, επί των
άρθρων και επί των τροπολογιών.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, επτά σπουδαστές και έξι σπουδάστριες και µία συνοδός από
τα ΙΕΚ Κορυδαλλού, Τµήµα Υπηρεσιών Ασφάλειας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σας εύχεται καλή τύχη.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.02’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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