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Αθήνα, σήµερα στις 6 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας,
αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη
περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της Ντόχα
στο πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε τον ν. 4345/2015
(Α’148), στη σύµβαση - πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε τον ν. 3017/2002 (Α’117)».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να
λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για µία παρατήρηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχετε αντίρρηση
ως κόµµα, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για διαδικαστικό θέµα ζητώ τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε. Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως Νέα Δηµοκρατία συµφωνούµε στο πλαίσιο των δύο κυρώσεων. Το ερώτηµα το οποίο
εγείρεται είναι ένα και µόνο: εάν υπάρχουν τροπολογίες εκ µέρους της Κυβέρνησης. Θέλουµε να γνωρίζουµε εάν κατά τη διαδικασία κατατεθούν τροπολογίες. Είναι κάτι το οποίο θέλουµε να
γνωρίζουµε εκ των προτέρων.
Κατά τα άλλα συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κατατεθειµένη τροπολογία δεν υπάρχει, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Άρα, το ερώτηµα είναι αν η Κυβέρνηση

προτίθεται να καταθέσει ή να κάνει δεκτή άλλη τροπολογία από
Βουλευτές. Θέλουµε να ξέρουµε αν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί
κατά τα άλλα συµφωνούµε -όπως θα σας πει και ο εισηγητής
µας- και δεν έχουµε κανένα άλλο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ας πάµε τώρα στους
µη συµφωνούντες, ας το πούµε έτσι.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Στην επιτροπή τέθηκε ο προβληµατισµός ότι για το κέρδος υποβαθµίζεται το περιβάλλον, όµως
οφείλουµε να πάρουµε µέτρα προστασίας του. Και αυτό δικαιολογούσε τη συµφωνία σε αυτές τις συνθήκες.
Φυσικά, µπρος στο κέρδος δεν υπολογίζεται ούτε ο άνθρωπος. Δεν µένουµε, όµως, µε σταυρωµένα τα χέρια. Παραδείγµατος χάριν, πολλά σωµατεία προβαίνουν στη διεκδίκηση κλαδικών
συλλογικών συµβάσεων σαν απάντηση στις ατοµικές συµβάσεις
εξαθλίωσης και στην απληρωσιά.
Ή γίνονται κινητοποιήσεις για το Πάρκο Τρίτση, όπου συρρικνώνεται η κρατική χρηµατοδότηση την τελευταία δεκαετία. Δεν
διασφαλίζεται ούτε η µισθοδοσία τριών εργαζοµένων. Υποβαθµίζεται, οδηγείται σε εγκατάλειψη -για να δικαιολογηθεί η εµπορευµατοποίηση και παράδοσή του σε ιδιώτες- αυτός ο χώρος
αναψυχής, πρασίνου, πολιτισµού, αθλητισµού µε ελεύθερη και
δωρεάν χρήση, που έχει κατακτηθεί και αποτελεί υπόθεση για το
λαϊκό κίνηµα, γι’ αυτό και ακόµα δεν έχει περάσει στα σαγόνια
των επιχειρηµατιών.
Ή ακόµα στο Κερατσίνι λειτουργεί µια κεραία πολυεθνικής τηλεπικοινωνιών λίγα µέτρα από δηµοτικά και γυµνάσια σχολεία και
στέκια νεολαίας. Τι σηµαίνει; Ότι θα περιµένουµε αλλαγή τάξης
στην εξουσία για να αποµακρυνθεί οριστικά; Όχι, βέβαια! Το
λαϊκό κίνηµα αγωνίζεται, παλεύει σε όλες τις συνθήκες, για να
εµποδίσει τα χειρότερα, να πάρει πίσω κλεµµένες κατακτήσεις.
Βάζει προοπτική την ανατροπή του εκµεταλλευτικού συστήµατος, για να υπάρχει ευηµερία του λαού.
Κι ερχόµαστε στη συνθήκη. Διεθνείς συνθήκες για το κλίµα
στις τελευταίες δεκαετίες είχαµε: του Ρίο, του Γιοχάνεσµπουργκ,
του Κιότο, της Ντόχα κι άλλες. Μείωσαν τους ρύπους στον πλανήτη; Όχι, γιατί οι µηχανισµοί στηρίζονται στο εµπόριο ρύπων,
που σηµαίνει ότι οι βιοµηχανίες, αντί να πληρώσουν για να εγκαταστήσουν αντιρρυπαντική τεχνολογία για λιγότερους ρύπους
στην ατµόσφαιρα, αγοράζουν δικαίωµα να την βοµβαρδίζουν µε
περισσότερους ρύπους. Μάλιστα, κατανέµονται δωρεάν δικαιώµατα εκποµπής εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα σε
µονοπώλια. Πολλοί µιλάνε για αποτυχηµένο «Κιότο».
Αυτές, λοιπόν, οι αποφάσεις δεν απέτρεψαν τη δίψα εκατοµµυρίων ανθρώπων, την πείνα, τον θάνατο, τις επιδηµίες, τις φυσικές καταστροφές, που θα µπορούσαν να αποφευχθούν, ούτε
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τις επιπτώσεις από τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους. Ούτε και θα
αντιµετωπιστούν µε τη Διάσκεψη του Παρισιού, γιατί στο επίκεντρο είναι η εξασφάλιση νέας κερδοφορίας σε µονοπώλια από
νέους τοµείς επιχειρηµατικής δράσης.
Γι’ αυτό, αν θέλετε, εκατόν τριάντα επενδυτές που διαχειρίζονται δεκατρία τρισεκατοµµύρια, ζήτησαν από τους G20 να επικυρωθεί η Συµφωνία του Παρισιού, για να επιταχυνθούν οι επενδύσεις τους.
Τα αναφέρω γιατί στην ίδια ρότα είναι και η κύρωση της σηµερινής Συµφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Ισλανδία.
Όλες αυτές οι αποφάσεις και οι συµφωνίες για την κλιµατική αλλαγή δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντιθέσεις και προσωρινοί συµβιβασµοί ιµπεριαλιστικών κέντρων στον καθορισµό στόχων που
αξιοποιούν την κλιµατική αλλαγή ως ευκαιρία κερδοφόρας διείσδυσης των πολυεθνικών οµίλων σε νέες αγορές. Οι αντιθέσεις
εκδηλώνονται στις διεθνείς διασκέψεις για το κλίµα και στις διεθνείς συµφωνίες, στους νόµους που προστατεύουν σε παγκόσµιο, ευρωενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο τη µεγάλη ατοµική
ιδιοκτησία στη Γη, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής.
Το καπιταλιστικό σύστηµα, που σαπίζει, είναι υπόβαθρο για
την εκδήλωση τεράστιων, τεχνολογικής φύσης οικολογικών καταστροφών και για τις στρατιωτικές, ιµπεριαλιστικές πολεµικές
επεµβάσεις των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συµµάχων τους, για τον ανταγωνισµό µε τη Ρωσία, την Κίνα, στην Ασία
και στην Αφρική, που καταστρέφουν, ξεριζώνουν εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπους, µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, τον φυτικό και ζωικό πλούτο, τις υποδοµές.
Καθηµερινά, λοιπόν, προβάλλει πιο καθαρά η δραµατική αντίθεση ανάµεσα στις προσδοκίες των λαών για σταµάτηµα της εκµετάλλευσης, της καταστροφής, της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και της ζωής στον πλανήτη από τη µια και τα συµφέροντα
των πολυεθνικών, των καπιταλιστικών κρατών, των ιµπεριαλιστικών συµµαχιών τους από την άλλη.
Γι’ αυτό, η προστασία του περιβάλλοντος δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ανεξάρτητα από το κίνητρο της παραγωγής. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, η «δίκαιη» ανάπτυξη, όπως την ονοµάζει η
Κυβέρνηση, ταυτίζεται µε την εξασφάλιση κερδοφορίας των καπιταλιστών, που προϋποθέτουν την εκµετάλλευση, τη λεηλασία
του πλούτου που παράγουν οι εργαζόµενοι, των δικαιωµάτων
τους και του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων της Γης.
Η αρχή του Κιότο «ο ρυπαίνων να πληρώνει» απενοχοποιεί τη
ρύπανση για το κέρδος. Αυτή τη λογική έχει και η σηµερινή κύρωση της συµφωνίας, την οποία καταψηφίζουµε, αν και έχει τυπικό χαρακτήρα. Η περιβαλλοντική υποκρισία και κοροϊδία και
της σηµερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι στην ίδια ρότα
µε όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις, αφού συσκοτίζει ότι η
αιτία που οξύνει τα προβλήµατα του περιβάλλοντος είναι ο ίδιος
ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ζητήσει
ο κ. Παναγιώταρος.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω και για τις δύο κυρώσεις, που
αφορούν η µεν πρώτη την Ισλανδία και η δεύτερη τη Σαουδική
Αραβία.
Όσον αφορά την κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, είχαµε δηλώσει «παρών» στην
επιτροπή. Είναι ένα θέµα το οποίο δεν µας αφορά, καθότι είχε
να κάνει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλανδία. Θεωρούµε,
βέβαια, πολύ υποκριτικά κάποια από τα άρθρα, όπως το άρθρο
3, το οποίο µιλάει για πώληση ρύπων, κάτι για το οποίο ή θα πρέπει να ισχύει για όλους το ίδιο ή δεν θα πρέπει να ισχύει.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η δεύτερη κύρωση συµφωνίας, και συγκεκριµένα, η κύρωση του µνηµονίου κατανόησης
για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας.
Η συγκεκριµένη κύρωση αφορά ένα µνηµόνιο κατανόησης συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελλάδας και
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της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Έχει τις βασικές και συνηθισµένες διατάξεις που βλέπουµε σε τέτοιου είδους κυρώσεις -ως
εδώ θα µπορούσε να πει κάποιος «όλα καλά»- δηλαδή διευκολύνσεις συνεργασίας τουριστικών γραφείων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών γύρω από τον τουρισµό, επισκέψεις
εµπειρογνωµόνων και φυσικά την ενθάρρυνση και διευκόλυνση
τουριστικών επενδύσεων.
Απ’ όλα αυτά στεκόµαστε στο άρθρο 3 που αναφέρει την προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς µε αναγνώριση του ρόλου που έχει διαδραµατίσει ο κάθε πολιτισµός στην
εξέλιξη του παγκόσµιου πολιτισµού. Και εδώ φυσικά γελάµε!
Διότι για εµάς ο προβληµατισµός έγκειται στο τι κοινό µπορεί να
έχει ο ελληνικός πολιτισµός –από τον ελληνικό πολιτισµό προήλθαν τα πάντα!- µε τους Σαουδάραβες ουαχαµπιστές, οι οποίοι
σχεδόν επισήµως στο σαουδαραβικό κράτος κηρύττουν το µίσος, τη µισαλλοδοξία, είναι χρηµατοδότες όλων των ισλαµιστών
ανά τη γη. Είναι αυτοί που ισοπεδώνουν στην κυριολεξία αρχαιότητες και µνηµεία σε περιοχές που καταλαµβάνουν, όπως έγινε
στη Συρία, όπως έγινε στο Ιράκ, όπως γίνεται αλλού. Βλέπουµε
µε τι µανία διαλύουν καθετί που έχει να κάνει µε τις αρχαιότητες.
Με αυτούς που συνεργάζονται στρατιωτικά µε τους Τούρκους,
τον προαιώνιο εχθρό του ελληνισµού, και µαζί µε τους Τούρκους
επιτίθενται στο νόµιµο καθεστώς του Άσαντ στη Συρία και έχουν
δηµιουργήσει ό,τι προβλήµατα έχουν δηµιουργήσει, µε αυτούς
που στήριξαν σε πολύ µεγάλο βαθµό και στηρίζουν µε τις επενδύσεις τους το ψευδοκράτος το οποίο υπάρχει στο κατεχόµενο
βόρειο τµήµα της Κύπρου µας, θέλουµε να υπογράψουµε µνηµόνιο τουριστικής συνεργασίας; Για ποια συνεργασία, λοιπόν,
µπορούµε να µιλάµε; Είναι εντελώς υποκριτική, τυπική και ενδεχοµένως έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η συγκεκριµένη
συµφωνία και καλούµεθα να την υπερψηφίσουµε.
Μιλάµε για τη Σαουδική Αραβία, µια χώρα η οποία δεν δείχνει
καµµία ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώµατα, πόσω δε µάλλον
στις γυναίκες. Βλέπουµε καθηµερινά τα διάφορα βίντεο από τη
Σαουδική Αραβία που δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται προς αυτές, έναν τρόπο ο οποίος είναι πολλάκις χειρότερος και από τη συµπεριφορά προς τα ζώα ή οτιδήποτε άλλο.
Στη Σαουδική Αραβία είναι υποχρεωµένες οι γυναίκες να φορούν όχι απλά µπούργκα, αλλά να είναι καλυµµένες από την κορυφή µέχρι τα νύχια και να µην φαίνεται τίποτε απολύτως. Με
αυτή τη χώρα θα υπογράψουµε ένα µνηµόνιο συνεργασίας, µε
αυτή τη χώρα που αποδεδειγµένα συγχρηµατοδοτεί τις διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις του Σόρος, προκειµένου να
προβούν στη διάλυση των εθνών και των πατρίδων, κυρίως στην
Ευρώπη και στα Βαλκάνια, όπου έχουν στοχεύσει τα τελευταία
είκοσι χρόνια;
Έχουµε µία άλλη άποψη. Θεωρούµε ότι όλες αυτές οι συµφωνίες στην πράξη δεν εξυπηρετούν τίποτε απολύτως και δεν ταιριάζουν επ’ ουδενί µε τις αξίες και τον πολιτισµό της πατρίδος
µας.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους λόγους και για πάρα πολλούς άλλους
-θα µπορούσαµε να καταχραστούµε όλο τον χρόνο- καταψηφίζουµε την εν λόγω κύρωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Τσιρώνης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να µακρηγορήσουµε για µια τέτοια
συµφωνία µε την Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι µια χώρα απ’ όπου
µπορούµε να αντλήσουµε πολλά γόνιµα παραδείγµατα για τον
τρόπο λειτουργίας της και πραγµατικά νοµίζω ότι πρέπει να είναι
µεγάλη χαρά το γεγονός ότι αποφασίζει να ενταχθεί στη ζώνη
υψηλής φιλοδοξίας, στη ζώνη στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Για τους πολίτες που ακούνε τη σηµερινή συνεδρίαση, θέλω
να θυµίσω µερικά πράγµατα που ίσως υποτονίστηκαν σήµερα.
Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα εκποµ-
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πών αερίων θερµοκηπίου, κυρίως εκποµπών προϊόντων ορυκτού
άνθρακα, δηµιουργεί τροµακτικές αλλαγές στο κλίµα, αλλαγές
που η γη είναι αδύνατον να απορροφήσει. Εάν συνεχίσουµε έτσι,
-για να µιλήσω µε οικονοµικούς όρους- η εκτίµηση της Τράπεζας
της Ελλάδος και η µελέτη της Ακαδηµίας Αθηνών για τις επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή για τη χώρα µας µέχρι το 2100
είναι πως αυτές θα είναι 700 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και για
όσους δεν αντιλαµβάνονται τον αριθµό, να καταλάβουµε ότι µιλάµε περίπου για ένα ποσό διπλάσιο από το σηµερινό απεχθές
χρέος της χώρας µας. Το σηµερινό δηµόσιο χρέος της χώρας
είναι το µισό απ’ αυτό το νούµερο. Άρα, εάν συνεχίσουµε σε
αυτόν τον ρυθµό, η Ελλάδα θα κληθεί να πληρώσει εκτός από το
χρέος που αδυνατεί να πληρώσει –και το γνωρίζουµε όλοι- δύο
φορές επάνω αυτό το ποσό.
Μπορεί µερικοί να µην καταλαβαίνουν από πού προέρχεται
αυτός ο υπολογισµός. Θα αναφέρω µερικά πολύ σύντοµα. Θα
αναφέρω τη διάβρωση των ακτών µας. Ας ξεχάσουµε τις γνωστές αµµουδιές µας, αν συνεχίσουµε σε αυτόν τον ρυθµό. Θα
αναφέρω ασθένειες φυτών και ζώων που ήταν άγνωστες στη
χώρα µας και αυτή τη στιγµή πλήττουν τη χώρα µας. Θα αναφέρω την ερηµοποίηση και θα αναφέρω και τις πυρκαγιές, που
δεν ελέγχονται. Φέτος είχαµε το δυσάρεστο φαινόµενο, που το
είχαµε και το 2007, να µη σβήνουν οι φωτιές, να πέφτει το νερό
και να µη σβήνει το δέντρο, γιατί ήταν ξερό, γιατί είχαµε µια άνυδρη χρονιά. Αν αυτό επεκταθεί, νοµίζω ότι µπορούµε να φανταστούµε τι θα συµβεί σε µια χώρα που στηρίζεται πάρα πολύ στη
φύση και στη γεωργική της παραγωγή.
Να πω και ένα άλλο νούµερο, για να γίνουµε αντιληπτοί. Οι
πρόσφυγες από την κλιµατική αλλαγή, όπως υπολογίζονται από
τον ΟΗΕ, υπολογίζονται σε εκατό εκατοµµύρια. Σκεφτείτε τι παθαίνουµε σήµερα από τα πέντε-έξι εκατοµµύρια Σύριων και τι γίνεται στην Ευρώπη σήµερα πολιτικά απ’ αυτές τις µετακινήσεις.
Κάντε τον λογαριασµό στο µυαλό σας όλοι και όλες που ακούτε
τη σηµερινή οµιλία, τι σηµαίνουν εκατό εκατοµµύρια άνθρωποι
που δεν θα µπορούν να µένουν πια στα σπίτια τους και θα µετακοµίσουν. Οι περισσότεροι θα µετακοµίσουν από την κεντρική
Αµερική στη βόρεια Αµερική και από τις χώρες της Αφρικής και
της Ασίας προφανώς στην Ευρώπη. Αναλογιστείτε, λοιπόν, τι σηµαίνει αυτό δηµογραφικά για τη χώρα µας, µια χώρα η οποία βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το ιστορικό σταυροδρόµι -που µε τόση
φοβικότητα ακούσαµε άλλους να µιλάνε προηγουµένως για τους
πολιτισµούς.
Άρα, εδώ δεν µιλάµε για ένα στενά πολιτικό ζήτηµα. Και εδώ
πραγµατικά αναρωτιέµαι. Άκουσα την αγαπητή αγορήτρια του
ΚΚΕ να µας λέει ότι για όλα αυτά φταίει ο καπιταλισµός και δεν
θα διαφωνήσω, γιατί αυτήν τη στιγµή σε καπιταλισµό ζούµε, άρα
ό,τι γίνεται γύρω µας, και τα καλά και τα κακά, σε αυτόν τον καπιταλισµό οφείλονται. Άρα, και εγώ είµαι από εκείνους που οραµατίζονται µία άλλη οικονοµία έξω από τον καπιταλισµό, έξω από
την κοινωνία του κέρδους. Όµως, η ίδια απάντησε στον δικό της
ενδοιασµό και εξήγησε ότι σήµερα, σε συνθήκες καπιταλισµού,
οφείλουµε να αγωνιζόµαστε για το µεροκάµατο, για τη φύση, για
το νερό, για όλα τα αγαθά. Και η ερώτηση που υποβάλω, είναι
πάρα πολύ απλή: Γι’ αυτές τις αµετάκλητες επιπτώσεις είναι κακό
να αγωνιζόµαστε; Μήπως η επιτάχυνση των επενδύσεων στον
τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι κακό για το
κλίµα; Να µην γίνουν αυτές οι επενδύσεις; Γιατί θυµίζω ότι αν δεν
υπήρχε αυτή η εµπορία ρύπων, που τόσο απαξιωτικά αναφέρθηκε η συνάδελφος, σήµερα δεν θα είχαµε διείσδυση των ανεµογεννητριών, δεν θα είχαµε διείσδυση των φωτοβολταϊκών. Θα
εξακολουθούσαµε να καίµε τον φθηνό λιγνίτη και το φθηνό πετρέλαιο. Χάρη, ακριβώς, σε αυτό το πρωτόκολλο του Κιότο, που
πραγµατικά ήταν ανεπαρκέστατο και θα συµφωνήσω µαζί σας,
που δεν κυρώθηκε απ’ όλες τις χώρες -είναι ανεπαρκής η εµπορία, όλα αυτά τα επιχειρήµατα είναι καλά- αλλά χάρη σε αυτό
καθόµαστε σήµερα και έχουµε µπροστά µας πολύ πιο ριζικές
συµφωνίες. Ή, λοιπόν, θα κάνουµε κάτι τώρα ή όταν και εφόσον
-και να σεβαστώ το όραµά σας- υλοποιηθεί το όραµά σας, θα
υλοποιηθεί πολύ φοβάµαι σε µία έρηµο. Άρα, σας καλώ να αναθεωρήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
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του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Θα κλείσω σε ένα δευτερόλεπτο µονάχα.
Αναφέρθηκε κάποιος αγορητής στον απεχθή τρόπο µε τον
οποίο φέρονται αυτήν τη στιγµή κάποια κράτη στη χώρα µας και
ταύτισε αυτήν την απεχθή συµπεριφορά -µε κακή συµπεριφορά
στις γυναίκες, µε αυταρχισµό και µε άλλα τέτοια φαινόµενα- µε
έναν ολόκληρο πολιτισµό. Και είπε ότι εµείς δεν πρέπει ως έθνος
να έχουµε καµµία σχέση µε αυτόν τον πολιτισµό.
Αυτή η συµπεριφορά, που είναι πάρα πολύ συχνή δυστυχώς,
δηλαδή το να ταυτίζεις έναν πολιτισµό και ένα έθνος µε µία
απεχθή συµπεριφορά, έχει γίνει ξανά στο παρελθόν. Να θυµίσω
ότι η θρησκεία µας, η θρησκεία της αγάπης, έχει βγάλει την Ιερά
Εξέταση. Να ταυτίσουµε, λοιπόν, την Ιερά Εξέταση µε τη θρησκεία µας; Να ταυτίσουµε το γερµανικό έθνος µε τα εγκλήµατα
του Χίτλερ; Ε, λοιπόν, εγώ λέω ότι όταν ταυτίζονται κακές συµπεριφορές µε έθνη, αυτό λέγεται ρατσισµός και τον ρατσισµό σε
αυτήν τη Βουλή δεν πρέπει να τον υποθάλπουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών- µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα κράτη-µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο
δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε το ν. 4345/2015 (Α’148),
στη σύµβαση - πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική
αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το ν. 3017/2002 (Α’117)».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατώνµελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη
συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
κράτη-µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης,
σύµφωνα µε την τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του
Κιότο, που κυρώθηκε µε το ν. 4345/2015 (Α’148), στη σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει
κυρωθεί µε το ν. 3017/2002 (Α’117)» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών- µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού
ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη
περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της Ντόχα
στο πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε το ν. 4345/2015
(Α’148), στη σύµβαση - πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την
κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το ν. 3017/2002 (Α’117)
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού αντα-
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πόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα κράτη - µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο
δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο, που έχει κυρωθεί µε το ν. 4345/2015 (A’ 148),

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117), η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 1η Απριλίου 2015, το κείµενο της
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα, πριν περάσουµε στην Κύρωση της δεύτερης Σύµβασης, ότι η Διαρκής
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L 127/1 της
29.4.2014), όπως το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/
ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις».
Συνεχίζουµε τη νοµοθετική εργασία.
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για
τη συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή, µπορούν να
λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο; Προφανώς, η
κ. Μανωλάκου, εάν δεν απατώµαι, διότι ο κ. Παναγιώταρος κάλυψε και τη δεύτερη συµφωνία.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει τον
λόγο επί της διαδικασίας, για να ρωτήσω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συγγνώµη, κυρία Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλω να ρωτήσω πάλι την κυρία
Υπουργό εάν προτίθεται να καταθέσει κάποια τροπολογία.
Εµείς, ως γνωστόν, συµφωνήσαµε στην επιτροπή. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο αποµένει είναι να δούµε εάν υπάρχει εκ µέρους της Κυβέρνησης πρόθεση να καταθέσει τροπολογία στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι. Να µην υπάρχει,
λοιπόν, αγωνία.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έφυγε ο κ. Τσιρώνης, αλλά απαντήσεις, γιατί δεν έχουν µειωθεί οι ρύποι τώρα µε τόσες διεθνείς

συνθήκες όλες αυτές τις δεκαετίες, δεν µας έδωσε. Άρα, οι συµφωνίες δεν φέρνουν αποτέλεσµα, γιατί άλλα συµφέροντα εξυπηρετούν.
Να έρθουµε τώρα σ’ αυτή τη συµφωνία.
Θα ήθελα εξαρχής να πω ότι η ανάπτυξη του τουρισµού δεν
γνώρισε κρίση. Ωστόσο, δεν αποτυπώνεται τι πραγµατικά συµβαίνει πίσω από τη βιτρίνα. Σκεπάζονται η ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων, οι χειρότεροι όροι δουλειάς και ο
µεγαλύτερος αποκλεισµός λαϊκών στρωµάτων από διακοπές και
αναψυχή.
Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις στον τουρισµό χρηµατοδοτούνται
από διεθνή και εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε κεφάλαια
που προκύπτουν από την αφαίµαξη των λαών της Ευρώπης και
ολόκληρου του κόσµου. Στα παραπάνω, συµπεριλαµβάνονται
παραχωρήσεις δηµοσίων εκτάσεων, αιγιαλών, λιµανιών, µαρίνων,
αεροδροµίων, δασών σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους,
προκειµένου να αξιοποιηθούν για να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας.
Τα αναφέρω, γιατί µια από τις βασικές αγορές, που επεκτείνονται και επιδιώκουν να κερδίσουν οι µεγάλοι όµιλοι στην τουριστική βιοµηχανία είναι και από τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου.
Ήδη είναι αυξηµένο το ρεύµα τουριστικής κίνησης από αραβικά κράτη σε σχέση µε το 2015. Υπάρχουν διεθνικά µονοπώλια
σαουδαραβικών συµφερόντων µε σηµαντικές επενδύσεις στην
Ελλάδα, όπως ο όµιλος Olayan µε έδρα την Αθήνα. Έχει αποκτήσει το 25% των µετοχών του Costa Navarino της «ΤΕΜΕΣ» και
συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της «AEGEAN AIRLINES». Ο
όµιλος Olayan έχει επενδύσεις στην «CHIPITA», στις τηλεπικοινωνίες, στις ΑΠΕ, συµµετέχει στην «COCA-COLA 3E» και στα ακίνητα και µε τον όµιλο Κωνσταντακόπουλου υπέβαλαν προσφορά
για τον Αστέρα Βουλιαγµένης. Θεωρείται ο ισχυρότερος επιχειρηµατικός όµιλος της Σαουδικής Αραβίας και διαθέτει επενδύσεις σε όλον τον πλανήτη.
Η «ΤΕΜΕΣ» σε κοινοπραξία µε τουρκικά κεφάλαια έχουν καταθέσει προσφορά για να αγοράσουν το Hilton Αθήνας και µάλλον θα το αποκτήσουν. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία αξιοποιείται ως ευκαιρία επενδύσεων κεφαλαίων στον ιατρικό τουρισµό και την τροφοδότηση από Ελλάδα µε τεχνογνωσία, ιατρικό
και άλλων ειδικοτήτων προσωπικό.
Με αυτό το µνηµόνιο συνεργασίας ουσιαστικά δίνεται πλήρης
κρατική στήριξη στους µονοπωλιακούς οµίλους να προωθήσουν
τα επενδυτικά τους σχέδια. Γι’ αυτό δεν περιέχει τίποτα, που να
κατοχυρώνει δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα και συλλογικές συµβάσεις για τους εργαζόµενους. Εξάλλου, στη Σαουδική Αραβία
είναι ανύπαρκτα τα εργατικά δικαιώµατα. Υπάρχει υπερεκµετάλλευση δεκάδων χιλιάδων ξένων εργατών. Υπάρχουν απλήρωτοι
εργάτες στα κάτεργα των κατασκευών.
Στα άρθρα, λοιπόν, είναι φανερό ποιοι εξυπηρετούνται. Ανοίγεται ο δρόµος για την εκµετάλλευση φθηνού ευέλικτου εργατικού δυναµικού χωρίς δικαιώµατα, µέσω των προγραµµάτων
κατάρτισης, ενώ φωτογραφική διάταξη για τους οµίλους Olayan
και Κωνσταντακόπουλου είναι το άρθρο 7.
Η συγκεκριµένη σύµβαση ήταν προϊόν συµφωνιών, που είχε
υπογράψει η προηγούµενη κυβέρνηση Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ µε το Σαουδαραβικό Κράτος και εξάλλου γι’ αυτό την
ψηφίζουν. Πρόκειται ουσιαστικά για υλοποίηση βασικών σχεδιασµών του µονοπωλιακού κεφαλαίου, που επενδύει στον τουρισµό
σε συνεργασία µε το ντόπιο κεφάλαιο και την ολόπλευρη στήριξη
του ελληνικού κράτους για άνοιγµα στις αγορές και σε κεφάλαια
από τις αραβικές χώρες του Κόλπου και, συνεπώς, αύξηση της
κερδοφορίας τους.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υλοποιεί κατά γράµµα αυτούς
τους σχεδιασµούς, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι το κράτος
έχει συνέχεια. Βασικός άξονας της πολιτικής της είναι τα συµφέροντα του µονοπωλιακού κεφαλαίου, που αντανακλάται και σε
τέτοιες διακρατικές συµφωνίες που υπογράφει. Συνεπώς, το
«θαύµα» του τουρισµού είναι για λίγους και µεγάλους, αφού από
την ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας κερδίζει µια χούφτα
επιχειρηµατικών οµίλων, ενώ για τις χιλιάδες εργαζοµένων στις
µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες είναι το τρέξιµο, η ατελείωτη
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δουλειά, η απληρωσιά και στο βάθος η ανεργία.
Οι εργαζόµενοι του Athens Ledra είδαν από πρώτο χέρι τι σηµαίνει «υψηλές επιδόσεις» στον τουρισµό, αύξηση στις αφίξεις
και στα κέρδη. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία, που δηµοσιεύονται.
Περισσότερη δουλειά, δηλαδή, αλλά µικρότεροι µισθοί για τους
εργαζόµενους, αφού σε όλο και περισσότερους χώρους δεν
εφαρµόζεται η κλαδική συλλογική σύµβαση. Η απλήρωτη δουλειά πάει σύννεφο, λιγότερο προσωπικό, γενίκευση της µαθητείας.
Τουρισµός και ανάπτυξη, λοιπόν, για λίγους. Κέρδη για τις µονοπωλιακές επιχειρήσεις, που έχουν στα χέρια τους ξενοδοχεία,
πρακτορεία, αεροπλάνα, κρουαζιερόπλοια. Μίζερη και αβέβαιη
ζωή για τους εργαζόµενους του κλάδου. Αυτή τη λογική και πολιτική υπηρετεί και η συγκεκριµένη κύρωση µνηµονίου, που το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Σαχινίδης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε προηγουµένως τον Υπουργό κ.
Τσιρώνη να αναφέρεται σε ρατσισµό. Μάλιστα, δεν είχε καν το
θάρρος να πει όνοµα. Είπε «κάποιος αγορητής». Ο δικός µας αγορητής από τη Χρυσή Αυγή µίλησε για τη βία, που ασκείται από
το κράτος της Σαουδικής Αραβίας.
Τελικά, µάλλον, είναι πολύ επιλεκτικός ο αντιρατσισµός σε
αυτήν την Αίθουσα. Δηλαδή, δεν θεωρεί ρατσιστικό ο κ. Τσιρώνης το ότι οι άνθρωποι, που κατάγονται από αυτή τη χώρα, καταστρέφουν αρχαία µνηµεία. Αυτό είναι σωστό, κατά την άποψη
τη δική του.
Όµως, επειδή ο κ. Τσιρώνης δεν έχει το θάρρος να αναφερθεί
σε ονόµατα, σε αντίθεση µε εµάς από τη Χρυσή Αυγή, εµείς θα
αναφερθούµε. Πριν από λίγες ηµέρες και συγκεκριµένα την Πέµπτη 1η του µηνός, εντός αυτής της Αιθούσης έγινε µια συζήτηση
για το θέµα της ΕΛΣΤΑΤ και η πρώην Eισαγγελέας Αρείου Πάγου
η κ. Ξένια Δηµητρίου είχε δώσει παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κάνοντας πρόταση για αναίρεση της
απαλλαγής του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου σε ό,τι
αφορά το σκέλος της κακουργηµατικής κατηγορίας.
Εδώ εκτός από την ωµή παρέµβαση της Κοµισιόν έχουµε και
την ωµή παρέµβαση της Κυβέρνησης στο έργο της δικαιοσύνης.
Ανατέθηκε, λοιπόν, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, κ.
Χουλιαράκη ένας άχαρος ρόλος, θα έλεγα, να αναλάβει να τοποθετηθεί, εγώ, όπως είπα και πριν, θα έλεγα να παρέµβει στο
έργο της δικαιοσύνης, από πλευράς της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη γνωστή υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ. Μάλιστα η αγωνία του, κατά τη διάρκεια της δήλωσής του, ήταν τόσο έκδηλη,
που, την ώρα που διάβαζε τη δήλωση, είχε το δάκτυλό του πάνω
στο κείµενο, για να µην κάνει κάποιο λάθος. Αυτά, που του έγραψαν, έπρεπε να τα πει ακριβώς όπως έπρεπε. Όµως, ήταν κείµενο, µε το οποίο εκτελούσε πιστά τις εντολές των τοκογλύφων
Ντοµπρόφσκι και Μοσκοβισί, οι οποίες εντολές, δυστυχώς, έχουν εφαρµοστεί.
Με την κίνησή του αυτή θέλησε να διαγράψει ένα εθνικό έγκληµα. Θέλησε να θάψει ένα σκάνδαλο, ίσως το µεγαλύτερο
σκάνδαλο στη νεότερη ελληνική ιστορία. Με την κίνησή του αυτή
προστατεύει όλους τους πολιτικά εµπλεκόµενους της τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα θα διαβάσω και απόσπασµα από τη
δήλωσή του: «Η ελληνική Κυβέρνηση έχει πλήρη εµπιστοσύνη
στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και στα στοιχεία της Eurostat».
Ε, λοιπόν, όχι. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει απολύτως καµµία εµπιστοσύνη σε αυτά, που λέτε και πράττετε. Θα σας το αιτιολογήσω
µε επιχείρηµα. Μέσα σε αυτήν την Αίθουσα από τους τριακόσιους βουλευτές οι εξήντα πέντε κατέχουν πτυχίο νοµικής και δεν
έχει ανοίξει απολύτως κανένα ρουθούνι για αυτή τη δήλωση του
Υπουργού. Οι λαλίστατοι κατά τα άλλα της Νέας Δηµοκρατίας
δεν ακουµπάνε φυσικά τα πρώην συνεταιράκια τους. Πού ξέρεις,
ίσως τα χρειαστεί και σε µια άλλη εκλογική συνεργασία.
Μια συµβουλή στον Πρόεδρό τους: Να µην κάνει την ίδια
γκάφα µε τον προκάτοχό του Σαµαρά και δηλώσει πως δεν θα
συνεργαστεί µε το ΠΑΣΟΚ. Εδώ συνεργαστήκατε µε το ΚΚΕ, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας!
Εις ό,τι αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Ακούµε επανειληµ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µένα για τον καπιταλισµό και πόσο θέλουν να τον πολεµήσουν.
Σας φέραµε, κυρία Μανωλάκου, στις επιτροπές τους καπιταλιστές, τους µεγαλοκαναλάρχες και τους µεγαλοεργολάβους και
δεν τους κάνατε απολύτως καµµία ερώτηση!
Φυσικά, το Ποτάµι ψάχνει για το ποιος θα πάει πού, ποιο κόµµα
θα τους απορροφήσει.
Ο κ. Λεβέντης ασκεί πολιτική µε τον ίδιο τρόπο, που κάποτε
τραγουδούσε.
Άφησα τελευταίο το ΠΑΣΟΚ. Δεν περιµέναµε, φυσικά, να θίξετε αυτό το ζήτηµα, διότι σας αφορά άµεσα και έµµεσα, άσχετα
που ο κ. Παπανδρέου δεν ανήκει πλέον στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ήταν
Πρόεδρός σας και πρωθυπουργός την επίµαχη χρονική στιγµή
του σκανδάλου.
Μήπως και εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, διαπραγµατευτήκατε την
ασυλία σας για µετεκλογική συνεργασία; Γιατί δεν κάνετε και
εσείς έναν πλειοδοτικό διαγωνισµό, όπως έκανε η Συγκυβέρνηση, για την αδειοδότηση των καναλιών;
Μιας και αναφέρθηκα στις αδειοδοτήσεις των καναλιών, θα
ήθελα να πω ότι µας κάνει µεγάλη εντύπωση το εξής: Η σηµερινή
Συγκυβέρνηση θα έπρεπε να δείξει πρώτη το καλό παράδειγµα.
Θα έπρεπε σε µια χώρα όπου λειτουργούν τέσσερα κρατικά κανάλια και δίνονται τέσσερις ιδιωτικές άδειες -εµάς καθόλου δεν
θα µας ενδιέφερε αν δεν δινόταν καµµία άδεια, διότι, όπως έχουµε πει επανειληµµένα, η τρίτη πολιτική δύναµη είναι τελείως
αποκλεισµένη από προβολή σε οποιοδήποτε κανάλι, είτε κρατικό
είτε ιδιωτικό- θα έπρεπε η Κυβέρνηση να δείξει το καλό της πρόσωπο, ξεκινώντας τις περικοπές από τα τέσσερα κρατικά κανάλια. Δεν είναι δυνατόν σε µια χώρα όπου δίνονται τέσσερις
άδειες σε ιδιωτικά κανάλια, να λειτουργούν και τέσσερα κρατικά
κανάλια!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έκριναν, λοιπόν, σκόπιµο να γίνει αυτός ο διαγωνισµός. Όµως,
εδώ προκύπτουν σοβαρά ζητήµατα, όπως πώς επέτρεψαν τη
συµµετοχή στο διαγωνισµό κάποιων από τους διεκδικητές, ενώ
ήδη χρωστούν εκατοµµύρια από θαλασσοδάνεια µε ίδιο αντικείµενο εργασίας.
Πώς διασφαλίζεται ότι θα ανακάµψουν οικονοµικά και θα έχουν θετικό πρόσηµο στα έσοδά τους, έσοδα τα οποία θα καλύψουν τα ληξιπρόθεσµα χρέη τους και παράλληλα θα καλύπτουν
και τις τρέχουσες οικονοµικές τους ανάγκες;
Δεύτερον, αφού είχαν τα εκατοµµύρια, γιατί δεν υποχρεώθηκαν οι κύριοι αυτοί σε άµεση εξόφληση των δανείων τους;
Τρίτον, γιατί δεν ζητήσατε την άµεση καταβολή των τιµηµάτων
από τον διαγωνισµό και τους αφήνετε να τα εξοφλήσουν σε έξι
δόσεις;
Τέταρτον -και σηµαντικότερο- όλοι όσοι διεκδίκησαν κοµµάτι
πίτας από το τηλεοπτικό τοπίο θεωρούνται µε τον έναν ή µε τον
άλλο τρόπο «πετυχηµένοι επιχειρηµατίες». Πώς γίνεται, όµως, και πείτε µου εσείς σε αυτή εδώ σε αυτή την Αίθουσα-, όλοι αυτοί
οι οξυδερκείς επιχειρηµατίες να διαθέτουν τόσα χρήµατα, ώστε
να διεκδικούν άδεια τηλεοπτική, τη στιγµή που αποδεδειγµένα
όσοι δραστηριοποιήθηκαν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είχαν
ζηµιές και όχι κέρδη;
Και αν δούµε τις προσφορές που υπήρξαν και τα ποσά στα
οποία έκλεισαν τελικά οι άδειες, βγαίνει το εξής συµπέρασµα:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτοί οι πανέξυπνοι κατά τα άλλα επιχειρηµατίες θέλησαν να
επενδύσουν χρήµατα, µε τα οποία θα µπορούσαν να αγοράσουν
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και µε εγγυηµένα κέρδη την
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ», τα περιφερειακά αεροδρόµια, ακόµα και κάποια
από τα λιµάνια.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύει ότι στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης υπάρχει διαπλοκή. Αυτή τη διαπλοκή οι
µόνοι που έχουν τη δύναµη και τη θέληση να την εξαλείψουν είµαστε εµείς, η Χρυσή Αυγή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καρρά, δεν
προβλέπεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Το καταλαβαίνω, κύριε
Πρόεδρε, αλλά θα ήθελα να σηµειώσω κάτι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι.
Φυσικά και προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Καρρά,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Θα ήθελα να σηµειώσω ότι
η αναφορά που έκανε ο συνάδελφος της Χρυσής Αυγής δεν ήτο
η πρέπουσα, για τον λόγο ότι δεν είχε τεθεί κανένα θέµα. Ανεφέρθη στον Πρόεδρο του κόµµατός µας και τον ονόµασε «τραγουδιστή». Για ποιον λόγο; Τουλάχιστον, να µας το εξηγήσει, να
του το απαντήσουµε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι αυτή η απρέπεια θα πρέπει να σηµειωθεί και να στηλιτευτεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κασαπίδη, κατά πλεονασµόν, έχετε για δύο λεπτά τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως γνωστόν, όπως είπε και ο εκπρόσωπός µας, υπερψηφίσαµε
και τις δύο συµφωνίες στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια.
Απλώς θα ήθελα να εκµεταλλευτώ την ευκαιρία της παρουσίας
της κυρίας Υπουργού -ο κύριος Υπουργός έφυγε, βέβαια- και να
υπογραµµίσω, διασυνδέοντας και τις δύο συµφωνίες που επικυρώνει σήµερα η Βουλή, κάποιες εξελίξεις που τρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιαφέρουν άµεσα τη χώρα µας, αλλά εδώ
και αρκετά χρόνια τις βλέπουµε λίγο από µακριά.
Τι εννοώ; Όπως προαναφέρθηκε, όλοι γνωρίζουµε ότι οι κλιµατικές αλλαγές εξαιτίας των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου δεν είναι προ των πυλών, είναι εντός των τειχών. Φέτος
ζούµε την πιο θερµή χρονιά όλων των εποχών, όπως καταγράφεται στα µετεωρολογικά δεδοµένα που καταγράφει η NASA και
οι επιπτώσεις είναι ορατές φέτος στη χώρα µας µε σηµαντικές
ζηµιές στη γεωργία, αλλά και σε άλλους τοµείς.
Όπως λένε ειδικοί εµπειρογνώµονες, µε τη σταδιακή αύξηση
της θερµοκρασίας και τη σταδιακή αύξηση της στάθµης της θάλασσας οι ζηµιές που θα προκληθούν ξεπερνούν το µέγεθος που
ανέφερε ο κύριος Υπουργός, που σχετίζεται µε τις ζηµιές στη
χώρα µας. Παγκοσµίως αυτές οι ζηµιές ανέρχονται περίπου στα
40 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
Ωστόσο, δεν είναι τόσο δύσκολο να ανακόψουµε αυτή την καταστροφική πορεία του πλανήτη, βασιζόµενοι βέβαια στην επιστηµονική γνώση και αυτό θα ήθελα να καταθέσω, κύριε Πρόεδρε.
Συµµετέχοντας το 2014, ως ο µοναδικός εκπρόσωπος της πατρίδας µας, σε ένα συνέδριο που έγινε στη Λυών της Γαλλίας, το
οποίο διενεργούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έρευνας για την
Ενεργειακή Τεχνολογία, στην οποία επιτροπή συµµετείχε η χώρα
µας από το 2004 µε την παρουσία του τότε Υπουργού, του κ. Σιούφα, αλλά µε την αλλαγή του Υπουργού -από τότε- αδράνησε
η παρουσία της χώρας µας σε αυτή την επιτροπή, η οποία χρηµατοδότησε την πρώτη δεκαετία του 2000 την εφαρµοσµένη
έρευνα επάνω στις νέες τεχνολογίες των ανανεώσιµων πηγών,
µε ιδιαίτερη έµφαση στις τεχνολογίες του υδρογόνου και των κυψελών καυσίµου.
Το 2014 έκαναν τον απολογισµό και την αποτίµηση όλες οι
χώρες-µέλη και η πατρίδα µας δεν είχε να κάνει υπολογισµό,
γιατί δεν ολοκληρώθηκαν τα projects που τότε ξεκίνησαν. Ποια
ήταν τα projects, τα οποία θέλω να αναφέρω ενώπιον και της κυρίας Υπουργού, που την ενδιαφέρουν άµεσα;
Ήταν το project «Ο Αϊ Στράτης, το πράσινο νησί». Είχε αναλάβει η χώρα να υλοποιήσει ένα πρότυπο µοντέλο ενεργειακής
απεξάρτησης από ορυκτά καύσιµα ενός νησιού, του Αϊ Στράτη,
και στη συνέχεια αυτό να επεκτεινόταν σε άλλα νησιά και σε
άλλες περιοχές της πατρίδας µας. Αυτό ακόµα δεν ολοκληρώθηκε.
Επίσης, είχε αναλάβει η χώρα να ενσωµατώσει την τεχνολογία
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του υδρογόνου, ιδρύοντας στο ΚΑΠΕ έναν αντιδραστήρα υδρογόνου, ο οποίος αξιοποιούσε το υδρογόνο που παράγονταν από
το νερό. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Τα δύο project είναι ηµιτελή
και οι Ευρωπαίοι περιµένουν ακόµη τις προτάσεις µας για τη δεύτερη περίοδο, που είναι η χρηµατοδότηση των αποτελεσµάτων
αυτών.
Τι µπορούµε να κάνουµε τώρα, κυρία Υπουργέ, γιατί είναι κάτι
που σας αφορά; Αυτό το µοντέλο, αυτό το σχέδιο που αφορούσε
την ενεργειακή απεξάρτηση των νησιών µας µπορεί να µην τελεσφόρησε, ωστόσο οι τεχνολογίες υπάρχουν. Υπάρχουν οι τεχνολογίες της ηλεκτροκινήσεως µε µπαταρίες επαναφορτιζόµενες
από τις ανανεώσιµες πηγές, που στη χώρα µας υπάρχουν άφθονες, και µπορούν όλα τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στην
τουριστική βιοµηχανία να ενσωµατώσουν αυτήν την τεχνολογία
µε εγχώριους επενδυτές. Δεν χρειάζεται να φέρουµε απ’ έξω κεφάλαια. Μπορούν οι ίδιοι οι Έλληνες επιχειρηµατίες, συλλογικά
σχήµατα, συνεταιρισµοί -ώστε να µη δώσουµε πρωτοβουλία,
όπως λέει η κ. Μανωλάκου, µόνο στα συµφέροντα- αλλά και οι
τοπικές κοινωνίες να ιδρύσουν αστικές εταιρείες και να ενσωµατώσουν αυτήν την τεχνολογία, ώστε στη δεύτερη περίοδο να µας
χρηµατοδοτήσει αυτή η επιτροπή µε επιπλέον πόρους από αυτούς που έχει προγραµµατίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα
µας, πέραν των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κασαπίδη, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, η δεύτερη τεχνολογία, κύριε Πρόεδρε, αφορά την τεχνολογία του υδρογόνου. Μπορεί η χώρα να διεκδικήσει. Περιµένουν το βήµα από εµάς οι εταίροι µας, κατ’ αρχάς, στη Γερµανία και στη Γαλλία, όπου έχουν ενσωµατώσει την τεχνολογία του
υδρογόνου –τελειώνω µε αυτό- στην κίνηση µέσα στις πόλεις.
Το Αµβούργο, κύριε Πρόεδρε, σήµερα που µιλάµε, έχει ογδόντα δύο λεωφορεία που καίνε νερό, όχι απλώς υδρογόνο. Φουλάρουν µε νερό, γίνεται ηλεκτρόλυση του υδρογόνου µέσα στα
αυτοκίνητα, το υδρογόνο ως καύσιµο µετά αξιοποιείται και καίνε
νερό.
Εάν µπούµε ως χώρα σε αυτήν την τεχνολογία µε συµπαραγωγή αυτών των εξοπλισµών στην πατρίδα µας, καταλαβαίνετε
ποιο είναι το πλεονέκτηµα, διότι θα έχουµε ένα διαβατήριο για
τον τουρισµό, για τη γεωργία, για τη βιοµηχανία και σταδιακά θα
απεξαρτηθεί η χώρα από τα ορυκτά καύσιµα, κυρίως από τα εισαγόµενα. Με τις καθαρές τεχνολογίες του λιγνίτη -που είναι ένα
άλλο project που έχει ξεκινήσει η χώρα µας και το οποίο πάει λίγο
καλύτερα- µπορούµε να µειώσουµε τις εκποµπές των αερίων
ρύπων και να είµαστε εµείς πρωτοπόροι, ενώ είµαστε ουραγοί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου δώσατε τη δυνατότητα
να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η κ.
Κουντουρά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλω µία απάντηση
στον κ. Καρρά να του εξηγήσω τι είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, µην το
ανακυκλώνουµε τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αισθάνοµαι την υποχρέωση να πω δυο
κουβέντες µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αφήστε το.
Τον λόγο έχει η κ. Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Κασαπίδη για
τις προτάσεις του, οι οποίες πραγµατικά έχουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι η προστασία του τουρισµού. Αυτό το ξέρουµε, γιατί από τα πρώτα –αν θέλετε- παράπονα των τουριστών είναι όταν το περιβάλλον δεν
είναι αυτό που πρέπει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, θα χαρώ πολύ -και µε
τον κ. Τσιρώνη, επειδή έχουµε εξαιρετική συνεργασία- να δω
αυτές τις προτάσεις σας γραπτές. Σίγουρα υπάρχουν προβλήµατα και παθογένειες και καταστάσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν στο παρελθόν. Μπορούµε να το δούµε. Είναι χαρά µου.
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Θα ήθελα να καταθέσω µία µικρή νοµοτεχνική βελτίωση που
αφορά το Μνηµόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων. Στον τίτλο και στο άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου, µετά τη
λέξη «Αρχαιοτήτων», προστίθεται η φράση «του Βασιλείου» της
Σαουδικής Αραβίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρακαλώ, την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Έλενα Κουντουρά καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΔ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

15159

15160

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού): Με αυτό το µνηµόνιο θεσµοθετείται το συµβατικό πλαίσιο για την ενίσχυση της διµερούς
συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού, που περιλαµβάνει κοινές ενέργειες µε στόχο την αύξηση της τουριστικής κίνησης.
Μέσα σε αυτήν την καινούργια εθνική τουριστική πολιτική ήταν
και το άνοιγµα νέων αγορών. Η Μέση Ανατολή είναι µία πάρα
πολύ καλή αγορά. Έχουν εξαιρετικά µεγάλα εισοδήµατα. Το
άνοιγµα έγινε πέρσι. Από τον Κόλπο έχουµε περίπου 55% αύξηση το 2016. Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι.
Με αυτό το µνηµόνιο συνεργασίας δεν θα ενισχύσουµε µόνο
την τουριστική κίνηση, αλλά, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε από
τους συναδέλφους, έχουµε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκµηρίωσης του υλικού έρευνας και προβολής στον τοµέα του τουρισµού, την ανταλλαγή επισκέψεων εµπειρογνωµόνων για τη διοργάνωση ηµερίδων και ειδικών εκδηλώσεων για τις ειδικές µορφές
τουρισµού, που επίσης αναπτύσσουµε πολύ έντονα, γιατί είναι
ένα προϊόν το οποίο µπορεί να µας προσφέρει πολύ µεγάλη τουριστική αύξηση, την εξέταση όλων των δυνατών µορφών συνεργασίας και στην επαγγελµατική κατάρτιση των σπουδαστών των
τουριστικών σπουδών, την ενθάρρυνση φυσικά των τουριστικών
επενδύσεων, που είναι βασικός στόχος και θα συστήσουµε και
µία επιτροπή για την υλοποίηση των σχεδιασµένων κοινών δράσεων.
Έτσι, λοιπόν, µε αυτή την κύρωση επιδίωξή µας είναι η σύσφιξη των σχέσεων στον τουρισµό µε τα µεγαλύτερα δυνατά
οφέλη και για τις δύο χώρες και φυσικά προσδοκούµε σηµαντικότερη αύξηση των τουριστικών ροών προς τη χώρα µας από
αυτή τη δυναµική αγορά για τα επόµενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν σήµερα, 6-9-2016, σχέδιο νόµου: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΖΩΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού
και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής
Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον
τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας,
που υπεγράφη στο Ριάντ, στις 10 Φεβρουαρίου 2014, το κείµενο
του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 αυτού.
Αθήνα,

2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

7. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
8. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

9. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Πέµπτης 2 Ιουνίου 2016, της Δευτέρας 13 Ιουνίου 2016, της

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τρίτης 14 Ιουνίου 2016, της Τετάρτης 15 Ιουνίου 2016, της Παρασκευής 17 Ιουνίου 2016, της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2016, της
Πέµπτης 23 Ιουνίου 2016, της Παρασκευής 24 Ιουνίου 2016, της
Δευτέρας 27 Ιουνίου 2016, της Τρίτης 28 Ιουνίου 2016 (πρωί),
της Τρίτης 28 Ιουνίου 2016 (απόγευµα) και ερωτάται το Σώµα αν
τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 2 Ιουνίου 2016, της Δευτέρας 13 Ιουνίου 2016, της
Τρίτης 14 Ιουνίου 2016, της Τετάρτης 15 Ιουνίου 2016, της Παρασκευής 17 Ιουνίου 2016, της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2016, της
Πέµπτης 23 Ιουνίου 2016, της Παρασκευής 24 Ιουνίου 2016, της
Δευτέρας 27 Ιουνίου 2016, της Τρίτης 28 Ιουνίου 2016 (πρωί),
της Τρίτης 28 Ιουνίου 2016 (απόγευµα) επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20.05’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 8
Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και ψήφιση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών σχετικά
µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων
καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας
2001/37/ΕΚ (αριθµ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα
ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση
εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών
προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις», σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη, που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

