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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΗ’
Τετάρτη 14 Σεπτεµβρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 14 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 15 Σεπτεµβρίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1239/8-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
ανάγκη στήριξης των περιοχών της Λακωνίας και της Μεσσηνίας
που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.
2. Η µε αριθµό 1237/7-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ των εθελοντικών οργανισµών.
3. Η µε αριθµό 1241/8-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «σκανδαλώδη
πώληση της “ΤΡΑΙΝΟΣΕ” έναντι του ευτελούς τιµήµατος των 45
εκατοµµυρίων ευρώ».
4. Η µε αριθµό 1240/8-9-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ
κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
τις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων.
5. Η µε αριθµό 1246/12-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πρωτοφανείς
καταστροφές στον Νοµό Τρικάλων, λόγω έντονης βροχόπτωσης.
6. Η µε αριθµό 1243/9-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια εσόδων
ύψους 5 δισ. το 2014 από τον ΦΠΑ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1244/12-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χαλκιδικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βαγιωνά
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης, σχετικά µε την υποβάθµιση του Αστυνοµικού Τµήµατος της
Αρναίας του Νοµού Χαλκιδικής σε αστυνοµικό σταθµό, σύµφωνα
µε σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγµατος.
2. Η µε αριθµό 1242/8-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Αϊβατίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την «αδυναµία εγκατάστασης των δικαιούχων στις εργατικές κατοικίες που βρίσκονται
στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Κέρκυρας».
3. Η µε αριθµό 1245/12-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στη ρύθµιση των
εκατό δόσεων τόσο για οφειλές στο δηµόσιο όσο και στα ασφαλιστικά ταµεία.
4. Η µε αριθµό 1247/12-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό από τη συνδεδεµένη ενίσχυση, µε κριτήριο το άπιαστο όριο των εκατόν είκοσι κιλών γάλα ανά ζώο, για χιλιάδες κτηνοτρόφους µε
εγχώριες φυλές εντατικής βοσκής.
5. Η µε αριθµό 1202/30-8-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Ανδριανού
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την πορεία υλοποίησης των έργων του αρδευτικού δικτύου
Αναβάλου Αργολίδας.
6. Η µε αριθµό 1194/29-8-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά
προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υποστελέχωση του ΤΕΙ Κιλκίς.
7. Η µε αριθµό 1190/29-8-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ
κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον αποκλεισµό
χιλιάδων παιδιών από τους παιδικούς σταθµούς της χώρας.
8. Η µε αριθµό 1211/5-9-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Καρδίτσης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.
9. Η µε αριθµό 1204/30-8-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Ποταµιού κ. Ιάσονα Φωτήλα προς τον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αύξηση της παραβατικότητας µε θύµα τους πολίτες.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία
στον τοµέα του τουρισµού».
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.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο,
κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ, όπως είπαµε και στην επιτροπή, τοποθετείται σε κάθε
σχέδιο νόµου από τη σκοπιά των εργαζοµένων και των άλλων
λαϊκών στρωµάτων, αν ικανοποιούνται οι λαϊκές, εργατικές ανάγκες ή οι στρατηγικές του κεφαλαίου.
Στον τουρισµό αποκαλύπτεται πλήρως ποια ανάπτυξη ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση σήµερα και ποιον αυτή υπηρετεί. Οι
εξήντα διακλαδικές συµφωνίες, όπως ειπώθηκε και στην επιτροπή, που έχουν γίνει ως τώρα, τα προκλητικά κίνητρα µε φοροαπαλλαγές, πολύµορφες ενισχύσεις, προνόµια είχαν τη
συµβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη.
Πάνω απ’ όλα, όµως, η µεγαλύτερη συµβολή σε αυτή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων
είναι οι µεγάλες ανατροπές που έχετε επιβάλει όλοι σας -και η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, αλλά τις διατηρεί σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ και τις επεκτείνει- ενάντια στους εργαζόµενους για τη µείωση του λεγόµενου εργατικού
κόστους. Έχετε δηµιουργήσει µεσαιωνικές συνθήκες δουλειάς,
συνθήκες γαλέρας.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει από εκεί που σταµάτησαν οι προηγούµενοι. Ικανοποιεί πάνω απ’ όλα τις ανάγκες των
µεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, ενισχύει τις επιλογές τους
για προσέγγιση τουριστών από το εξωτερικό και ιδιαίτερα ποιοτικών τουριστών, δηλαδή µε υψηλό βαλάντιο. Η στρατηγική που
ακολουθεί είναι στρατηγική που έχουν οι µεγάλοι παίκτες στον
τουρισµό, αυτοί που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους,
δηλαδή την κερδοφορία τους. Ό,τι µπαίνει εµπόδιο σε αυτή τη
στρατηγική, η Κυβέρνηση και οι µεγαλοξενοδόχοι, σε συνεργασία και µε αποφασιστικότητα, το ξεπερνούν. Ιδιωτικοποιήσεις αεροδροµίων, λιµανιών, βουνών, εκτάσεων γης φιλέτα, µε την
ταυτόχρονη αλλαγή χρήσεων γης υπηρετούν τους σχεδιασµούς
για τις επενδύσεις.
Αυτά αξιοποιούν, όπως βέβαια και το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, που δηµιουργήθηκε και συνεχίζεται να δηµιουργείται µε
κίνητρα, προνόµια, φοροαπαλλαγές των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, αλλά πάνω απ’ όλα –όπως είπαµε- µε τη συντριβή
των εργασιακών δικαιωµάτων.
Οι εκατόν εξήντα φάκελοι, κυρία Υπουργέ, -όπως είπατε και
στην επιτροπή- για τα πεντάστερα και τα τετράστερα ξενοδοχεία
που είναι για αδειοδότηση καθώς και τα δεκαπέντε πολύ µεγάλα
σύνθετα καταλύµατα δείχνουν ότι η ανάπτυξη γίνεται πάνω στα
συντρίµµια των εργασιακών δικαιωµάτων. Η δίκαιη ανάπτυξη που
προβάλλει η Κυβέρνηση αφορά τα κέρδη των επιχειρηµατικών
οµίλων, που διασφαλίζονται µε την πολύµορφη στήριξη και κυρίως µε την εργασιακή ζούγκλα για τους εργαζόµενους.
Είναι γνωστό ότι η τουριστική περίοδος, που προχωρά στο
τέλος της, αφήνει πίσω συντρίµµια για τους εργαζόµενους. Είναι
επίσης, γνωστό ότι φέτος οκτώ στους δέκα δεν µπόρεσαν να κάνουν διακοπές. Από τους εργαζόµενους, οι οποίοι είναι αποκα-

µωµένοι από την τουριστική περίοδο, µε µεγάλη εντατικοποίηση
της δουλειάς, µε πολλές λιποθυµίες, πολλοί είναι απλήρωτοι.
Τώρα, παρ’ όλο που µιλάµε για είκοσι εννέα εκατοµµύρια τουρίστες –όπως ειπώθηκε και το επανέλαβε και η Υπουργός– και µιλάµε για αύξηση των εσόδων και των κερδών, οι εργαζόµενοι
απασχολήθηκαν λιγότερες ηµέρες, οι µισθοί τους ήταν πολύ µικρότεροι. Με δυσκολία θα βγάλουν τον χειµώνα.
Είναι γνωστό ότι οι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
έχουν καταργηθεί. Οι εργοδότες δεν τις εφαρµόζουν, αλλά όλα
αυτά τα ζητήµατα που αφορούν τους εργαζόµενους είναι εκτός
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο είναι
Υπουργείο των ξενοδόχων και ενισχύει τη στρατηγική τους, τους
σχεδιασµούς τους συνολικά στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.
Το µνηµόνιο που συζητάµε είναι συνέχεια των συµφωνιών που
έχουν υπογράψει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις για λογαριασµό
των στρατηγικών σχεδιασµών της αστικής τάξης. Ποιοι είναι
αυτοί; Είναι η Ελλάδα να γίνει µεταφορικός και ενεργειακός κόµβος και βέβαια µια χώρα τουριστική.
Το συγκεκριµένο µνηµόνιο εξειδικεύεται στον τουριστικό
τοµέα. Εξυπηρετεί τους γενικότερους σχεδιασµούς του µονοπωλιακού κεφαλαίου που επενδύει στον τουρισµό, σχεδιασµοί που
εκφράζονται και στις επεξεργασίες του Συνδέσµου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερα η Κύπρος και η Αίγυπτος αποτελούν βασικούς ανταγωνιστικούς παίκτες του τουρισµού στη Μεσόγειο µε πολύ µεγάλη τουριστική αγορά. Σε αυτή την αγορά επενδύονται και
κεφάλαια ελληνικών συµφερόντων –όπως και στην Ελλάδα- όπου
όµιλοι κυπριακών συµφερόντων και άλλοι διεθνικοί όµιλοι που
έχουν σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα και στις τρεις χώρες
-όπως πρακτορεία, µεταφορές, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα- επενδύουν.
Κυρία Υπουργέ, σας είπα και στην επιτροπή για το ξενοδοχείο
«Athens Lydra» η σιωπή σας, η σιωπή της Κυβέρνησης, δείχνει
ποιον και ποια λογική υπηρετείτε. Υπηρετείτε µια από τα ίδια, την
ελευθερία της αγοράς, την ελεύθερη δράση των καπιταλιστών,
και δείχνει επίσης την πλήρη αδιαφορία σας για τις επιπτώσεις
στους εργαζόµενους.
Ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ επανέλαβε αυτό που ακούµε
από πολλούς εκπροσώπους του κεφαλαίου, ότι η αγορά αυτορρυθµίζεται. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρεµβαίνει, νοµοθετεί,
ρυθµίζοντας για λογαριασµό των επιχειρηµατικών οµίλων ανατροπές για τους εργαζόµενους, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες
του κεφαλαίου για φθηνή εργατική δύναµη, για βαθύτερη εκµετάλλευση και µεγαλύτερη κερδοφορία.
Μέχρι τώρα η Κυβέρνηση, το Υπουργείο, δεν έχετε πει έστω
µια κουβέντα γι’ αυτούς τους εργαζόµενους. Ο Παρασκευαΐδης,
γνωστός Κύπριος µεγαλοεπιχειρηµατίας, ο πρώτος µε αµύθητο
πλούτο στην τάξη του στην Κύπρο, µε πολύχρονη επενδυτική
δράση στην Ελλάδα, αφού πήρε έργο του ΤΑΠ, αξίας 600 εκατοµµυρίων, έχτισε το ξενοδοχείο µε 80% πληρότητα και άφησε
εκατόν πενήντα εργαζόµενους στον δρόµο και εσείς δεν έχετε
πάρει θέση. Αυτοί οι εργαζόµενοι είναι πέντε µήνες απλήρωτοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αγωνίζονται και στέλνουν καθαρό µήνυµα ότι χωρίς αυτούς το
ξενοδοχείο δεν θα δουλέψει. Αρνούνται να ζήσουν µε τον
εφιάλτη της ανεργίας. Διεκδικούν τη διαδοχή σε όποιον πάρει το
ξενοδοχείο. Διεκδικούν µέχρι την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου την ουσιαστική τους προστασία από την ανεργία, να πληρώσει η εργοδοσία, που χρόνια τώρα έβγαλε αµύθητο πλούτο
στην πλάτη των εργαζοµένων. Αυτά, όµως, για το Υπουργείο που
ενδιαφέρεται για τους µεγαλοξενοδόχους, τους tour operators,
ακούγονται παράταιρα.
Στο µνηµόνιο ξεχωρίζει η ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισµού,
της κρουαζιέρας, που αποτελεί βασική επιδίωξη των µονοπωλίων
του τουρισµού στη χώρα µας, για να κυριαρχήσει η Ελλάδα στην
Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες συµφωνίες περιπλέκουν ακόµα περισσότερο τη χώρα µας στους ενδοϊµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς, στους άξονες και στις συµµαχίες που διαµορφώνονται
µεταξύ των καπιταλιστικών κρατών.
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Οι συµφωνίες αυτές δεν µπορούν να κρύψουν ότι οι συνεργασίες συνυπάρχουν µε τους ανταγωνισµούς. Οι εργαζόµενοι και
ο λαός δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Αυτές οι συµφωνίες ενισχύουν, επεκτείνουν και βαθαίνουν την εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Εξάλλου, µέσα από το άρθρο 24 προβλέπεται η
λεγόµενη «πρακτική», που έχει γεµίσει κάθε επιχείρηση, κάθε ξενοδοχείο, µε µαθητές. Αποτελούν αυτές οι συµφωνίες εργαλείο
φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναµικού, απλήρωτης εργασίας και γενικευµένης µαθητείας. Είναι µια ακόµη συµφωνία που
αποκαλύπτει ότι η σηµερινή Κυβέρνηση συνεχίζει από κει που
σταµάτησαν οι προηγούµενες.
Ψηφίζουµε «όχι» στη συµφωνία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Κατσώτη.
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σχετικά µε την κύρωση του τριµερούς µνηµονίου κατανόησης για τη συνεργασία στον τοµέα του
τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας, θέλουµε να δώσουµε µια µικρή παραίνεση σε όσους έσπευσαν να παραδώσουν
µαθήµατα ιστορίας και πολιτισµού κατά τη διάρκεια συζητήσεως
στην επιτροπή.
Ειπώθηκε στην επιτροπή το εξής: Ότι στη γεωγραφική περιοχή
της ανατολικής µεσογειακής λεκάνης αναπτύχθηκαν τρεις βασικοί και σπουδαίοι πανάρχαιοι πολιτισµοί, ήτοι ο µινωικός, ο αιγυπτιακός και ο αρχαιοελληνικός πολιτισµός. Από πότε ο µινωικός
και ο αρχαιοελληνικός πολιτισµός είναι κάτι ξεχωριστό και δεν
είναι µια συνέχεια, η οποία συνεχίζεται µέχρι και την εποχή µας
µε διάφορες εκφάνσεις και µορφές;
Η παρούσα κύρωση αφορά ένα µνηµόνιο συνεργασίας, το
οποίο υπεγράφη µεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου σχεδόν
πριν από δύο έτη, τον Οκτώβριο του 2014. Ειδικότερα, κατά την
αιτιολογική έκθεση, στόχος των τριών µερών είναι η αύξηση της
τουριστικής κίνησης µεταξύ των τριών χωρών. Η τριµερής συνεργασία επιτυγχάνεται κατά τους υπογράφοντες του µνηµονίου
διά της διευκόλυνσης συνεργασίας των τουριστικών γραφείων,
ανταλλαγής τεχνογνωσίας, µάρκετινγκ και πληροφοριών γύρω
από τον τουρισµό, ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης τουριστικών
επενδύσεων. Μάλιστα, για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω,
προβλέπεται η δυνατότητα δηµιουργίας ενός κοινού ταµείου.
Τα επίπεδα της ελληνικής τεχνογνωσίας στον τουρισµό είναι
υψηλότατα και η εµπειρία του συνόλου των ανθρώπων που εµπλέκονται και δρουν στις τουριστικές επιχειρήσεις, διατήρησε
την τουριστική ροή, παρ’ ότι η πολιτεία έπραξε ό,τι µπορούσε
προκειµένου να ισοπεδώσει έναν από τους εναποµείναντες αιµοδότες για την ελληνική οικονοµία. Και όταν λέµε «έκανε ότι
µπορούσε», εννοούµε είτε µε την αύξηση του ΦΠΑ είτε µε τα
τέλη διανυκτέρευσης είτε µε το γεγονός ότι αυξήθηκε ο ΦΠΑ
σχεδόν σε όλα τα νησιά και θα επακολουθήσει και σε όσα δεν
έχει γίνει αύξηση µέχρι τώρα -βλέπουµε τις ενέργειες- είτε µε τις
δυσκολίες, τις άµεσες ή έµµεσες, προς χώρες, οι οποίες βλέπουν την Ελλάδα ως ένα τουριστικό προορισµό όχι µόνο για διακοπές αλλά και για άλλους λόγους, για θρησκευτικό τουρισµό,
όπως είναι η Ρωσία.
Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά τα προβλήµατα που υπάρχουν
στο ζήτηµα της βίζας και είναι και ειρωνικό από τη µια εκατοµµύρια εισβολείς-λαθροµετανάστες να µπαίνουν στην πατρίδα
µας χωρίς κανένα απολύτως χαρτί και να αποκτούν δικαιώµατα
είτε εργασίας µε νοµοσχέδιο, που ψηφίσατε πριν από λίγες
µέρες, είτε να µπαίνουν στα σχολεία τα παιδιά τους δωρεάν και
να τους παρέχονται τα πάντα και την ίδια ώρα εκατοµµύρια
Ρώσων, Σέρβων τουριστών και άλλων, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην πατρίδα µας, να µην έχουν αυτή τη δυνατότητα διότι
κωλυσιεργούν οι υπηρεσίες ή αργεί η έκδοση βίζας, προκειµένου
να έρθουν στην πατρίδα µας. Να σηµειωθεί ότι η τουριστική κίνηση στην πατρίδα µας, συγκρίνοντάς την µε τα επίπεδα των
προηγουµένων ετών, επλήγη σε συγκεκριµένες περιοχές και όλοι
γνωρίζουµε ότι η βασικότατη αιτία είναι η αθρόα εισροή λαθροµεταναστών.
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Είδαµε τι έγινε και τώρα αρχίζουµε και µετράµε τις πληγές ξεκάθαρα πλέον στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάµο, στην Κω και σε
άλλα νησιά. Βλέπουµε ότι µε τις ενέργειες και τις κινήσεις σας,
δυστυχώς, θα µετρήσουµε πληγές και σε άλλα νησιά του χρόνου, όπως την Κρήτη, που θα στείλετε για αρχή δύο χιλιάδες λαθροµετανάστες ή πρόσφυγες -όπως θέλετε πείτε το- αλλά όλοι
ξέρουµε τι θα γίνει. Θα µείνουν εκεί και θα έρθουν και άλλοι, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές οικονοµίες.
Ακόµα και αν το παρόν µνηµόνιο ήθελε να συνδράµει στη βελτίωση της τουριστικής πολιτικής, σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες γεννιούνται κατά την ανάγνωσή του. Κατά την υπογραφή
µιας συµφωνίας, µέσω της οποίας επιδιώκεται επικαιροποίηση
των δεσµών αρχαίων πολιτισµών, λαµβάνεται ως δεδοµένη η
καλή πίστη των ηµερών για διάθεση και συνεργασία. Δεν τίθεται
θέµα διαφορετικών επιδιώξεων και στόχων.
Κατά συνέπεια η παράθεση του άρθρου 6, το οποίο αφορά την
επίλυση τυχόν διαφωνιών ως προς την ερµηνεία ή εφαρµογή του
παρόντος µνηµονίου, είναι στη βάση του λάθος.
Το ανωτέρω καταδεικνύει, λοιπόν, ότι ακόµα και σε εκείνες τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν -υποτίθεται- κοινές επιδιώξεις αυτό δεν είναι καθόλου αληθές. Η δηµιουργία κοινού ταµείου αποτελεί µια διάταξη πολύ γενική, ώστε θα
µπορούσε να επιτρέψει την παρέµβαση τρίτων στην οικονοµική,
τουριστική πολιτική. Δεν εξειδικεύεται η λειτουργία του ταµείου
και ο τρόπος επιλογής των προσώπων που θα το διαχειρίζονται.
Θα ήθελα να κάνω και µια, δυο γενικές παρατηρήσεις, που
έχουν να κάνουν µε τουριστικά θέµατα, µιας και η πατρίδα µας
είναι ένας παγκόσµιος τουριστικός προορισµός. Αν χειριζόµασταν σωστά τον τοµέα αυτό, θα µπορούσαµε να έχουµε πολύ περισσότερους τουρίστες όλον τον χρόνο και να διευκολυνθούν οι
Έλληνες πολίτες, ειδικότερα στα χρόνια των µνηµονίων, που βλέπουµε το ένα µετά το άλλο τα επαγγέλµατα να πλήττονται ανεπανόρθωτα.
Είχαµε πει και στην επιτροπή προς την κυρία Υπουργό, η οποία
το παλεύει από τη µεριά της το συγκεκριµένο ζήτηµα του τουρισµού, ότι στο τέλος όταν κάνουµε ταµείο, βλέπουµε ότι ενώ
φέτος θα έχουµε περισσότερες αφίξεις, τα έσοδα θα είναι λιγότερα. Γιατί το ζητούµενο είναι να έχουµε περισσότερα έσοδα για
την τοπική οικονοµία, για τους Έλληνες εργαζόµενους, για τους
Έλληνες εστιάτορες, για τους Έλληνες ξενοδόχους, για τους
Έλληνες µε καταστήµατα τουριστικών ειδών και όλα αυτά.
Το µοντέλο που προωθείται σε παγκόσµιο επίπεδο, σύµφωνα
µε το οποίο, όπως σας είπαµε και στην επιτροπή, ένα γκρουπ
τουριστών προπληρώνει σε ένα γραφείο τουρισµού που δεν είναι
ελληνικής ιδιοκτησίας και έρχεται στην πατρίδα µας µια πτήση
τσάρτερ, η οποία και αυτή δεν είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και
πάει σε ένα all inclusive ξενοδοχείο, που και αυτό δεν είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, µέχρι στιγµής δεν αφήνει τίποτα στην τοπική
οικονοµία.
Ποντάρουµε στο ότι όλοι αυτοί που θα έρθουν, θα κάνουν και
µια βόλτα ενδεχοµένως έξω στο νησί, στο οποίο θα πάνε, αλλά
δυστυχώς βγαίνουν και δεν κάνουν τίποτα απολύτως.
Λέµε ότι έστω θα δουλέψουν κάποιοι Έλληνες εντός αυτών
των ξενοδοχείων. Όµως, παρατηρείται τα φαινόµενο τα τελευταία έτη σε πάρα πολλά ξενοδοχεία η πλειοψηφία των εργαζοµένων να µην είναι Έλληνες, να είναι αλλοδαποί είτε ως
ασκούµενοι, οι οποίοι δεν πληρώνονται, είτε µέσω του ΟΑΕΔ, δηλαδή το ελληνικό κράτος πριµοδοτεί θέσεις για αλλοδαπούς.
Στο τέλος της ηµέρας δεν µένει τίποτα για τον Έλληνα πολίτη
και την ελληνική οικονοµία. Λέµε ότι θα φάνε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, από κρέας όµως Αργεντινής, εισαγόµενο, από
γάλα εισαγόµενο, από αυγά εισαγόµενα, από ελαιόλαδο εισαγόµενο. Τα πάντα είναι εισαγόµενα.
Άρα θα πρέπει να σκεφτείτε πολύ καλά το µοντέλο τουριστικής
ανάπτυξης το οποίο θα θέλαµε. Ενδεχοµένως, µε πολύ λιγότερους τουρίστες να είχαµε πολύ περισσότερα έσοδα. Το ιδανικό
θα ήταν να είχαµε περισσότερους τουρίστες και πολύ περισσότερα έσοδα.
Θα κάνω µια µικρή παρένθεση, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια ανθεί ο λεγόµενος
θρησκευτικός τουρισµός. Η πατρίδα µας είναι η κοιτίδα της Ορ-
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θοδοξίας και εκατοντάδες εκατοµµύρια πολιτών -ορθοδόξων και
όχι µόνο- επιθυµούν να έρθουν στην πατρίδα µας, να επισκεφτούν για τους δικούς τους λόγους τα µοναστήρια, τις εκκλησίες, τους ναούς, όλα αυτά τα οποία βρίσκονται εντός της
ελληνικής επικράτειας.
Το µόνο που βλέπουµε τα τελευταία έτη είναι αντί να έχουµε
τον θρησκευτικό τουρισµό που ελπίζουµε, που θα θέλαµε, των
χριστιανών και αυτών που θα ήθελαν να επισκεφτούν τους χριστιανικούς ναούς, τα µοναστήρια και όλα αυτά τα οποία προείπαµε, να βλέπουµε εκατοµµύρια µουσουλµάνων, ισλαµιστών να
έρχονται στην πατρίδα µας, να αφοδεύουν σε χριστιανικούς
ναούς, να σπάνε τα ξωκλήσια, να τα ληστεύουν και να κάνουν το
οτιδήποτε άλλο.
Σίγουρα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουµε ένα σοβαρότατο πρόβληµα και σε αυτό το συγκεκριµένο ζήτηµα, που
αφορά τον θρησκευτικό τουρισµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Κατά τον Κανονισµό, δικαιούνται να έχουν τον λόγο οι Βουλευτές από τα κόµµατα που είχαν αντίρρηση στην επιτροπή. Εάν θέλουν κάποιοι Βουλευτές, να ζητήσουν τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να πω ότι είναι
γνωστό ότι στο θέµα της συγκεκριµένης κύρωσης έχουµε τοποθετηθεί και ότι θα την ψηφίσουµε.
Δεύτερον, θέλω να πω ότι το ζήτηµα των τροπολογιών που έρχονται πάνω στις κυρώσεις το θεωρούµε λάθος. Είναι µια πρακτική, µε την οποία δεν συµφωνούµε. Παρ’ όλα αυτά, για τις
τροπολογίες θα τοποθετηθεί ο εισηγητής µας και θα ήθελα να
ρωτήσω την Κυβέρνηση, πριν πάρει τον λόγο ο Υπουργός, αν
προτίθεται να φέρει καινούριες τροπολογίες κατά τη διαδικασία
της συζήτησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση, οι
τροπολογίες είναι στη δεύτερη σύµβαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Συνολικά τοποθετούµαι, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Το 2015 είχαµε σχεδιάσει και υλοποιήσαµε την εθνική τουριστική πολιτική µας σε ένα περιβάλλον, το οποίο, δυστυχώς, ήταν
δυσµενές για τον ελληνικό τουρισµό. Το 2015 είχαµε µία –θα
έλεγα- συγκράτηση στις κρατήσεις και στις αφίξεις και από τις
παραδοσιακές µας αγορές και από αγορές, όπως η Ρωσία, που
έφτανε στα µεγέθη περίπου του 60%.
Αναλάβαµε, λοιπόν, και υλοποιήσαµε άµεσα την εθνική τουριστική πολιτική, η οποία απέδωσε καρπούς και το 2015. Παρ’ όλες
τις δυσκολίες –δύο εκλογικές αναµετρήσεις, το δηµοψήφισµα, η
απειλή του Grexit, η οικονοµική ασφυξία- καταφέραµε να ξεπεράσουµε και τις πιο υψηλές προσδοκίες που είχε και ο ιδιωτικός
φορέας της τάξης των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων τουριστών, που υπολόγιζαν να φέρουν το 2015, να έλθουν στην πατρίδα µας. Εµείς ξεπεράσαµε κάθε προσδοκία. Ήταν τόσο
στοχευµένες και καθοριστικές οι δράσεις και οι ενέργειες που
κάναµε το 2015 -τίποτα δεν έγινε τυχαία, έγινε µε σκληρή δουλειά και µε την εφαρµογή αυτής της νέας εθνικής τουριστικής
πολιτικής- που πετύχαµε να είναι χρονιά-ρεκόρ να φτάσουµε στα
είκοσι έξι εκατοµµύρια τουρίστες και 14,2 δισεκατοµµύρια
έσοδα.
Είναι πολύ σηµαντικό να πω ότι αυτή η εθνική τουριστική πολιτική κατάφερε µέσα σε ενάµιση χρόνο, που αυτή η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι στο τιµόνι του ελληνικού τουρισµού, να φέρει επιµήκυνση της περιόδου. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος που είχαµε θέσει. Ξεκίνησαν οι πτήσεις, οι αεροπο-
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ρικές αφίξεις και –αν θέλετε- όλη η τουριστική ροή αρχές Απριλίου και τελειώνει τέλος Νοεµβρίου.
Είναι η πρώτη φορά το 2016 που, επιτέλους, αυτός ο στόχος
έγινε πραγµατικότητα. Ανοίξαµε νέους ελληνικούς προορισµούς,
κάναµε δηµοφιλείς προορισµούς ελληνικούς και µέσα από αεροπορικές πτήσεις µε πολύ σκληρές διαπραγµατεύσεις και µε
εξαιρετικές συµφωνίες µε τους συνεργάτες µας στο εξωτερικό,
tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία. Φέραµε νέες απευθείας
πτήσεις από διάφορες πόλεις της Ευρώπης, όχι µόνο προς
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και προς τα νησιά µας, πράγµα το
οποίο είχε πολύ µεγάλη επιτυχία το 2016 και επεκτείνεται απ’
όλες τις αεροπορικές εταιρείες και το 2017. Έτσι µέσα από θεµατικά προϊόντα και νέους προορισµούς καταφέραµε να τονώσουµε τις περιφέρειες, την τοπική κοινωνία και οικονοµία.
Καταφέραµε από την Αµερική µε τη βοήθεια και διαφόρων
ιδιωτικών φορέων να πετύχουµε, πρώτη φορά σε συνεργασία,
όλοι µαζί, να φέρουµε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγµής. Στην Αµερική ανοίξαµε την
αγορά. Έρχονται τρεις µεγάλες αµερικάνικες εταιρείες, ενώ στο
παρελθόν πετούσε µόνο µία και αυτό µας έφερε περίπου ένα
40% αύξηση και από την αγορά της Αµερικής, µια αγορά που
ήταν παραδοσιακά πολύ καλή για την Ελλάδα και είχε ατονήσει
στο παρελθόν.
Ανοίξαµε νέες αγορές, όπως είναι η Κίνα, η Νότιος Κορέα, η
Μέση Ανατολή, ακριβώς για να εξασφαλίσουµε πολύ µεγαλύτερα εισοδήµατα για την Ελλάδα λόγω του ότι αυτές οι αγορές
έχουν κατοίκους µε υψηλά εισοδήµατα.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να πούµε ότι δεν προκύπτει από
πουθενά ότι αυτή τη στιγµή προχωράµε στο να τελειώσει η σεζόν
µε µείωση εσόδων. Είναι κάτι για το οποίο θα µου επιτρέψετε να
σας πω ότι τον απολογισµό θα τον κάνουµε στο τέλος της σεζόν,
που αυτή τη φορά τελειώνει µετά τον Οκτώβριο.
Έχουµε ρεκόρ αφίξεων το 2016 µετά από µια χρονιά ρεκόρ,
το 2015, µε περίπου 6%-7% προς το παρόν. Ο Σεπτέµβριος, ο
Οκτώβριος και ο Νοέµβριος είναι τρεις µήνες οι οποίοι είναι εξαιρετικά καλοί. Οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει πάλι κάθε προσδοκία. Η κρουαζιέρα βρίσκεται σε αύξηση 20%. Όλοι οι δείκτες
δείχνουν ότι το 2016, µετά από τη σκληρή δουλειά που έχουµε
κάνει και όλες τις στοχευµένες ενέργειες µέσα από την εθνική
τουριστική πολιτική µας, θα έχουµε πολύ θετικό αποτέλεσµα.
Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι που θίξαµε είναι και οι επενδύσεις. Έχουµε κατορθώσει να έχουµε τεράστια αύξηση και ζήτηση στις επενδύσεις. Ειδικά στον τουριστικό τοµέα υπάρχουν
περίπου εκατόν πενήντα φάκελοι, οι οποίοι έχουν αιτηθεί και όλοι
βρίσκονται σε κάποια στάδια αδειοδότησης ή και υλοποίησης.
Επίσης, υπάρχουν πολλοί φάκελοι για µεγάλα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα.
Αυτή είναι µια µικρή ενηµέρωση. Στην επιτροπή κατάφερα να
πω πολύ περισσότερα πράγµατα. Σας δίνω, όµως, µια εικόνα για
τη θετική εικόνα του τουρισµού, που είναι βασικός πυλώνας της
εθνικής µας οικονοµίας και τέτοιου είδους κυρώσεις, όπως η σηµερινή, την οποία ερχόµαστε να ψηφίσουµε, η οποία εν προκειµένω είναι ανάµεσα στην Αραβική Δηµοκρατία της Αιγύπτου, της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας και της Ελλάδος, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της σύσφιγξης των γεωπολιτικών και οικονοµικών σχέσεών µας, τη δηµιουργία αισθήµατος
ασφάλειας και σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή.
Και ξέρετε πολύ καλά ότι η οικονοµική ανάπτυξη στηρίζεται
πολύ σηµαντικά στον τουρισµό µας και αποτελεί γέφυρα ανάπτυξης σε πολλούς επιµέρους τοµείς, όπως η ενέργεια, το εµπόριο, ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής και η µεταποίηση. Είναι
πολύ σηµαντικά βήµατα, τα οποία µπορούµε να κάνουµε, προκειµένου να ενισχύσουµε την εθνική µας οικονοµία.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι θα συµβάλει στην ενίσχυση της οικονοµίας,
της τουριστικής ροής, της επίτευξης συµφωνιών σε διάφορους
άλλους τοµείς, στην αµοιβαία συνεννόηση, στην καλή πίστη και
στις φιλικές σχέσεις µεταξύ των τριών λαών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ,
κυρία Κουντουρά.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρ-
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θρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για
τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού:
«Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
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«Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του
τουρισµού
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Τριµερές Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού, που υπογράφηκε στη Λευκωσία, στις 29 Οκτωβρίου
2014, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα
και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Τα συµφωνηµένα πρακτικά που συνάπτονται από τα συµµετέχοντα στο υπό κύρωση Μνηµόνιο µέρη, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κυρωµένου Μνηµονίου, εγκρίνονται µε Κοινή Πράξη
των αρµοδίων, κατά περίπτωση, Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
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 8
αυτού.
Αθήνα,...............................................2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

5. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζουµε µε το έτερο νοµοσχέδιο της ηµερήσιας
διάταξης.
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής
Συνεργασίας».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά
πλειοψηφία και εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή
µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι είχαν αντίρρηση στην επιτροπή επί της κυρώσεως αυτής της συµφωνίας.
Ωστόσο, επειδή έχουν κατατεθεί και τέσσερις υπουργικές τροπολογίες, οι υπ’ αριθµόν 664, 665, 666 και 669 –των οποίων το
περιεχόµενο µπορώ να σας το διαβάσω, εάν θέλετε- προτείνω
αρχικά να τοποθετηθούν επί της αρχής της συµφωνίας, ο κ. Καρακώστας από τη Χρυσή Αυγή και ο κ. Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, καθώς φυσικά και ο αρµόδιος
Υπουργός για πέντε λεπτά.
Στη συνέχεια, προτείνω να συζητηθούν µαζί οι τέσσερις υπουργικές τροπολογίες µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους,
τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές, τους αρµόδιους
Υπουργούς και όσους επιθυµούν να εγγραφούν για να µιλήσουν.
Αφού ολοκληρωθεί και η συζήτηση των τροπολογιών µε τις τοποθετήσεις των αρµοδίων Υπουργών, θα προχωρήσουµε στην
ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Καρακώστα, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν σχέδιο νόµου αφορά µια από τις συνηθισµένες
πλέον κυρώσεις των µνηµονίων κατανόησης και συνεργασίας
που έρχονται στη Βουλή, οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί και
στην πράξη ισχύουν.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε τη διασυνοριακή αστυνοµική συνεργασία Ελλάδος και Βουλγαρίας, µια
συµφωνία η οποία έχει υπογραφεί στις 9 Ιουνίου 2010. Η συγκεκριµένη συµφωνία προβλέπει τη συνεργασία σε θέµατα αστυνοµικού ενδιαφέροντος, τη συνεργασία στην καταπολέµηση της
παράνοµης µετανάστευσης, εµπορίας ανθρώπων και άλλων µορφών διασυνοριακής εγκληµατικότητας.
Επίσης, µέρος της συµφωνίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών
σε θέµατα παράνοµης µετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών
και όπλων, τροχαίων παραβάσεων, τροµοκρατίας, οργανωµένου
εγκλήµατος, ο έλεγχος σε ζητήµατα διαβατηρίων, θεωρήσεων
εισόδου και εν γένει ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και τα σχετιζόµενα µε αυτά αδικήµατα.
Θεωρούµε ότι οι συγκεκριµένες συµφωνίες είναι µάλλον υποκριτικές και γίνονται απλώς για λόγους τυπικούς και επειδή το
επιτάσσουν συγκεκριµένες πρακτικές.
Στη συµφωνία προβλέπεται –µεταξύ άλλων- στο άρθρο 10 πως
τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να αρνηθούν την παροχή πληροφοριών και δεδοµένων κάτω από προϋποθέσεις.
Επιπλέον, στο άρθρο 15 προβλέπεται ότι τα µέρη µπορούν να
αρνηθούν συνεργασία για ζητήµατα, εάν θεωρούν ότι επηρεάζονται ή τίθενται σε κίνδυνο κυριαρχικά δικαιώµατα, η εθνική
ασφάλεια, ή άλλα κυριαρχικά δικαιώµατα των κρατών.
Υπάρχει, συνεπώς, κατ’ εµάς, ζήτηµα ερµηνείας. Στην πράξη οι
Βούλγαροι µπορούν να εφαρµόζουν τη συµφωνία, όπως βολεύει,
ή και καθόλου. Αξίζει εδώ να αναφέρουµε ένα ζήτηµα οικονοµικής
µορφής. Θα ήθελα να αναφερθώ στην οικονοµική ζηµία την οποία
υφίσταται η ελληνική οικονοµία από την αγορά αγαθών στη Βουλγαρία, τα οποία στη συνέχεια µεταπωλούνται στην Ελλάδα, δίχως
τα προβλεπόµενα παραστατικά και αναφέροµαι σε αγαθά από κατεψυγµένα κρέατα µέχρι και αρτοπαρασκευάσµατα. Το κόστος
για την ελληνική οικονοµία είναι βαρύτατο.
Θα τονίσω, επίσης, τη χρονική συγκυρία, κατά την οποία αυτή
η κύρωση έρχεται στην ελληνική Βουλή, µε την παρουσία χιλιάδων λαθροµεταναστών στην πατρίδα µας, µε ένα σκηνικό ανάφλεξης, το οποίο έχει δηµιουργηθεί και το οποίο µπορεί κάλλιστα
να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις.
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Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία και τη χώρα µας, έχουµε να αναφέρουµε τα εξής: Επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου
είχε ανοίξει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Νοµό Ξάνθης
µια οδική αρτηρία, η οποία ένωνε τη συµπαγή µάζα των µουσουλµάνων Βουλγάρων µε τους Έλληνες οµοθρήσκους τους
των Νοµών Ξάνθης και Ροδόπης.
Υπήρξε ο συνοριακός σταθµός του Αγίου Κωνσταντίνου -µε τα
προβλήµατα τα οποία έχουµε επισηµάνει ως κόµµα και σε σχετική ερώτηση- ο συνοριακός σταθµός µεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας στην περιοχή των Θερµών στον Νοµό Ξάνθης.
Οι Τούρκοι και όχι οι Βούλγαροι -και αυτό είναι εκείνο το οποίο
πρέπει να επισηµανθεί- ζητούσαν να ανοίξουν µικρές συνοριακές
διαβάσεις, ειδικά στους Νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης. Και, όµως,
η Ελλάδα, ενώ είχε δικαίωµα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
αρνηθεί τη διάνοιξη αυτών των διαβάσεων για λόγους εθνικής
ασφαλείας, δεν το έπραξε.
Ερωτούµε, λοιπόν, εµείς: Ποιος µπορεί να εµποδίσει τα επόµενα χρόνια τη δηµιουργία ενός σκηνικού µε εκατοµµύρια µουσουλµάνων ελεγχόµενων από την Τουρκία και µερικές δεκάδες
χιλιάδες Έλληνες στα σύνορα, περικυκλωµένους από εκατοµµύρια ελεγχόµενων από την Άγκυρα µουσουλµάνων, τουρκόφωνων
ή µη, πάντως ελεγχόµενων από την Άγκυρα;
Το αποτέλεσµα θα το δούµε στο µέλλον, όταν έρθουν σε
άµεση επαφή ένας πληθυσµός περί τους οκτακόσιες χιλιάδες
τουρκόφωνους Βούλγαρους µουσουλµάνους –το 10% δηλαδή
του πληθυσµού της Βουλγαρίας- µε τις διακόσιες χιλιάδες Έλληνες µουσουλµάνους της περιοχής. Οι Βούλγαροι µουσουλµάνοι όχι απλώς δεν θεωρούνται θρησκευτική µειονότητα, όπως
ισχύει στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης, αλλά είναι
χαρακτηρισµένοι ως τουρκική µειονότητα και µάλιστα µε αυξηµένα προνόµια από τη δεκαετία του 1990. Αυτά είναι δεδοµένα,
τα οποία δεν θα πρέπει να µας διαφεύγουν και τα οποία αναµφιβόλως διαµορφώνουν µια γεωπολιτική πραγµατικότητα.
Το µείζον ζήτηµα και ο προβληµατισµός που πρέπει να τεθεί
είναι πώς η πατρίδα µας θα θωρακίσει αποτελεσµατικά τα σύνορά της και πώς θα σταµατήσει η είσοδος λαθροµεταναστών.
Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, έχουµε µια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να προστατεύονται τα σύνορα της χώρας
και πώς θα αποτρέψουµε το έγκληµα να εισέρχεται στην πατρίδα
µας, θεωρώντας πως τα θέµατα αυτά δεν αντιµετωπίζονται µε τυπικές συµφωνίες για αστυνοµικές συνεργασίες, οι οποίες ευνοούν
µόνο το ένα από τα δύο µέλη. Γι’ αυτούς τους λόγους δηλώνουµε
την πλήρη αντίθεσή µας στην παρούσα κύρωση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ θεωρεί το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου για τη διασυνοριακή αστυνοµική συνεργασία ανάµεσα στην Ελλάδα και τη
Βουλγαρία ως εναρµόνιση µε τις αντιδραστικές αποφάσεις του
Προγράµµατος της Χάγης, οι οποίες κύριο στόχο έχουν να πλήξουν βασικές ελευθερίες και δικαιώµατα των λαών και να χτυπήσουν τα µεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύµατα στο όνοµα της
προστασίας από το διεθνές έγκληµα και την τροµοκρατία. Η συµφωνία ανοιχτά στοχοποιεί τους µετανάστες και τους πρόσφυγες
βάζοντας στόχο, όπως αναφέρει στο σχέδιο νόµου, την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.
Πρέπει να πούµε ότι το προσφυγικό και το µεταναστευτικό ζήτηµα έχει γιγαντωθεί το τελευταίο διάστηµα. Η αιτία, βέβαια, δεν
είναι άλλη από τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τα ιµπεριαλιστικά κέντρα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, καθώς και η Τουρκία, το Ζαΐρ
και άλλες χώρες, σύµµαχοι των ιµπεριαλιστικών κέντρων, που
θέλουν να αρπάξουν από τη λεία, συµµετέχουν στη σφαγή, δηµιουργούν συνθήκες προσφυγιάς και µετανάστευσης.
Η στήριξη και διεύρυνση της κυριαρχίας και της κερδοφορίας
των µονοπωλίων οδηγεί στους πολέµους µε θύµατα τους λαούς.
Επίσης, η ανισοµετρία µεταξύ των καπιταλιστικών χωρών οδηγεί
στην άνοδο της φτώχειας και της εξαθλίωσης και παίρνει ο κόσµος των οµµατιών του.
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Η διαχείριση του προσφυγικού και µεταναστευτικού γίνεται
στη λογική του οφέλους για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Αξιοποιούνται ο πρόσφυγες για να καταργήσουν εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα, να περισταλούν οι όποιες ελευθερίες
έχουν κατακτηθεί, να ενισχυθούν παραπέρα οι µηχανισµοί καταστολής στο όνοµα της ασφάλειας.
Σε αυτή τη λογική καταργούν το δικαίωµα να πάνε οι πρόσφυγες στις χώρες που θέλουν. Τους εγκλωβίζουν στις χώρες που
έφτασαν πρώτα. Απαγορεύουν τη δευτερογενή µετακίνηση. Σε
αυτή τη γραµµή µεταρρυθµίζεται η Συνθήκη του Δουβλίνου, χτίζονται τείχη, αποκαλύπτεται η βαρβαρότητα του συστήµατος.
Με πρόσχηµα τους πρόσφυγες η Κυβέρνηση έφερε το ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο, µε σκοπό την υλοποίηση των ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών που προκαλούν οι ανταγωνισµοί. Οι ευθύνες της Ελλάδας,
που συµµετέχει στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, στους
σχεδιασµούς που υλοποιούνται, είναι εγκληµατικές και εκτός των
άλλων οδηγούν σε γιγάντωση των ροών των προσφύγων και των
µεταναστών.
Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η αποδοχή από την Κυβέρνηση,
οδήγησαν στο κλείσιµο των συνόρων και τον εγκλωβισµό εξήντα
χιλιάδων προσφύγων µέχρι τώρα στην Ελλάδα. Η εφαρµογή της
συµφωνίας, που συζητάµε, µε τη Βουλγαρία θα συµβάλει στην
ένταση του εγκλωβισµού και τη µεγαλύτερη καταστολή σε βάρος
των προσφύγων και µεταναστών, που θα επιχειρήσουν να βρουν
ατοµικές λύσεις απεγκλωβισµού και συνέχισης του ταξιδιού τους
προς τα κράτη-µέλη που θέλουν να πάνε, φουσκώνοντας βέβαια
και το πορτοφόλι των διακινητών, που θα κάνουν χρυσές δουλειές.
Όσο για τον ISIS, αυτό είναι γνωστό ότι είναι δείγµα των ιµπεριαλιστικών χωρών. Αξιοποιείται για τη διεύρυνση της κυριαρχίας
τους, τον έλεγχο των δρόµων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, τον έλεγχο άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών από τα µονοπώλια των ιµπεριαλιστικών κρατών, µε τις αντιθέσεις, τους
ανταγωνισµούς, που σε πολλές των περιπτώσεων οδηγούν σε
ισοπέδωση όπως στη Συρία.
Στην παρούσα συµφωνία, στο άρθρο 3, παράγραφος 8 αλλά
και στο άρθρο 9, αναφέρεται ότι η αστυνοµική συνεργασία θα
παρέχει συνδροµή σε σχέση και µε µαζικές συγκεντρώσεις, καταστροφές, σηµαντικά γεγονότα. Προωθείται µε αυτό τον τρόπο
ο συντονισµός των αστυνοµικών δυνάµεων και ανοίγει παράθυρο
για την καταστολή λαϊκών και άλλων µαζικών κινητοποιήσεων.
Στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων
κάθε κράτος-µέλος παρέχει στην ίδια συνδροµή και προστασία
που παρέχει στα δικά του όργανα. Προωθεί, επίσης, την παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, την ανταλλαγή βάσεων δεδοµένων κ.ο.κ..
Δίνει τη δυνατότητα στα αστυνοµικά όργανα, µε το άρθρο 5,
παράγραφος 4, να παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία, µε πρόβλεψη στη συµφωνία της δυνατότητας στα αστυνοµικά όργανα,
τα οποία θα οπλοφορούν, να διέρχονται από οποιοδήποτε σηµείο των συνόρων.
Με τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση προωθεί µέτρα που θα επιτρέπουν στις αστυνοµικές αρχές του ενός κράτους-µέλους να
συνεχίσουν την καταδίωξή τους, ακόµα και όταν θα έχουν περάσει τα σύνορα της χώρας και να προβαίνουν ακόµα και σε κρατήσεις, δηλαδή η δικαιοδοσία τους δεν θα σταµατά στα σύνορα
της χώρας τους, αλλά θα επεκτείνεται µε το πρόσχηµα της εν
εξελίξει καταδίωξης σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές. Για τις
παραµεθόριες περιοχές, το εύρος τους καθορίζεται στα τριάντα
χιλιόµετρα και προβλέπονται µέτρα αστυνόµευσης και αστυνοµικές επιχειρήσεις.
Γίνεται αναφορά στο ζήτηµα του εµπορίου των ναρκωτικών
που έχουν γίνει εφιάλτης για τους γονείς που µεγαλώνουν παιδιά. Η λεγόµενη, όµως, «ναρκωκουλτούρα», δηλαδή η ανοχή στα
ναρκωτικά, είναι επίσηµη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κυβερνήσεων.
Η αστική τάξη κάθε χώρας προσπαθεί σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και πολέµων, να τα πλασάρει για να
δηµιουργήσει υποταγµένη συνείδηση και στάση ζωής στη νεολαία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι λεγόµενοι προοδευτικοί χρόνια προσπαθούν για τον διαχωρισµό των ναρκωτικών σε σκληρά και µαλακά για τη νοµιµοποίηση της χρήσης τους. Ο συµβιβασµός µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών, µε τα µέτρα που οδηγούν στη νοµιµοποίησή τους,
επί της ουσίας σηµαίνει αποδοχή της παραγωγής και εµπορίας
ναρκωτικών.
Το ΚΚΕ καταψηφίζει το σχετικό σχέδιο νόµου και καλεί την εργατική τάξη τα συνδέσει τους καθηµερινούς της αγώνες µε τον
πολιτικό αγώνα κατά των µονοπωλίων του καπιταλισµού, για την
ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου, ενάντια στον ιµπεριαλισµό και τη βαρβαρότητά του, και να συνδέσει τους καθηµερινούς της αγώνες µε τον αγώνα για τη δική της εργατική εξουσία.
Αυτός είναι δρόµος για να βελτιώσει τη ζωή της, για την κατάργηση της εκµετάλλευσης. Σε αυτό τον δρόµο θα συντονίσει
τη δράση της µε τους αγώνες των εργατών άλλων χωρών. Θα
δυναµώνει η αλληλεγγύη. Θα ισχυροποιείται η αντικαπιταλιστική
και αντιιµπεριαλιστική δράση. Θα χειραφετείται η εργατική τάξη
από τους στόχους της αστικής τάξης, αυτοτελώς αδρά ενάντια
στους πολέµους και την εξουσία τους.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, για να µην επανέλθω, κύριε
Πρόεδρε, ψηφίζουµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 666, που
δίνει τη δυνατότητα στους δόκιµους υπαστυνόµους, των οποίων
η φοίτηση στις αστυνοµικές σχολές διακόπηκε λόγω σωµατικής
ανικανότητας, που προήλθε, να µεταταχθούν σε υπηρεσία γραφείου. Θα ήταν σηµαντικό και δίκαιο να καθιερωθεί η ρύθµιση
για κάθε τέτοια παρόµοια περίπτωση, που θα υπάρχει.
Ψηφίζουµε, επίσης, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 669 για
επέκταση των συµβάσεων των εργαζοµένων στους ΟΤΑ και θέτουµε το ζήτηµα, βέβαια, του αγώνα των εργαζοµένων ενάντια
στις ελαστικές µορφές εργασίας, ενάντια στην οµηρία τους για
σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα.
Ψηφίζουµε «παρών» στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 665
για την παράταση των συµβάσεων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 664 για την ανακατανοµή των θέσεων των
επιτυχόντων στον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ του 1998.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κατσώτη, µε
συγχωρείτε. Μη µιλάτε για τις τροπολογίες, γιατί θα αποσυρθεί
µία τροπολογία. Θα την ανακοινώσει ο κ. Βερναρδάκης. Οπότε
θα τοποθετηθείτε µετά για τις τροπολογίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε την τροπολογία για τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ του
1998, έχουµε επιφύλαξη για το κατά πόσο οι νέες θέσεις θα συνάδουν µε την εµπειρία τους και την προσδοκία τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προτού εισέλθουµε στις τροπολογίες, τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Τόσκας.
Παρακαλώ, κύριε Τόσκα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερα και στην επιτροπή, η συγκεκριµένη κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας, που αφορά τη διασυνοριακή αστυνοµική συνεργασία, είναι µια συµφωνία η οποία υπογράφτηκε το 2010, σε εφαρµογή κάποιων ρυθµίσεων, οι οποίες είχαν ψηφιστεί από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 2008, αλλά και µετά από συζητήσεις
που έγιναν µε τη βουλγαρική κυβέρνηση.
Αυτή τη στιγµή οι σχέσεις µε τη γειτονική Βουλγαρία, όπως
είναι γνωστό, είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Την 1η Αυγούστου
έγινε η συνάντηση υψηλού επιπέδου µεταξύ των Πρωθυπουργών
των δύο χωρών στη Σόφια και κυβερνητικών κλιµακίων, όπου συζητήθηκαν σηµαντικά ζητήµατα. Και πρόσφατα συνάντησα την
οµόλογό µου και Αντιπρόεδρο της βουλγαρικής κυβέρνησης και
συζητήσαµε θέµατα διασυνοριακής συνεργασίας.
Υλοποιούνται ήδη ζητήµατα, τα οποία έχουν συµφωνηθεί,
όπως το κοινό κέντρο επαφής στο Καπιτάν Αντρέεβο, που αφορά
θέµατα διασυνοριακού ελέγχου. Η συγκεκριµένη συµφωνία
αφορά ζητήµατα αντιµετώπισης του κοινού εγκλήµατος. Όπως
ξέρετε, µε την προώθηση της οικονοµικής συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν µειωθεί οι εσωτερικοί έλεγχοι
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στα σύνορα. Αυτό το εκµεταλλεύεται το κοινό έγκληµα. Προηγείται ως συνήθως. Κι ερχόµαστε µε αυτή τη συµφωνία να συµφωνήσουµε µε τη γειτονική χώρα ζητήµατα κοινών ελέγχων.
Κάποια άρθρα από αυτή τη συµφωνία θα υλοποιηθούν –αναφέροµαι στα άρθρα 5 και 6, δηλαδή στη διασυνοριακή παρακολούθηση και τη διασυνοριακή καταδίωξη- µετά την είσοδο της
Βουλγαρίας ως πλήρες µέλος της Συµφωνίας Σένγκεν.
Η χώρα µας υποστηρίζει, όπως είναι γνωστό, την είσοδο στη
Συµφωνία Σένγκεν και της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, των
δύο βαλκανικών χωρών που είναι υπό πλήρη ένταξη. Εποµένως
δεν είναι προς άµεση υλοποίηση αυτά τα δύο άρθρα. Τα υπόλοιπα άρθρα είναι προς άµεση υλοποίηση.
Η καθυστέρηση από το 2010 µέχρι τώρα έγινε λόγω των συνεχών εναλλαγών κυβερνήσεων και εναλλαγής διαφόρων χειριστών. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια στην εξωτερική πολιτική της
χώρας. Είναι θέµα αξιοπιστίας, είναι θέµα σοβαρότητος. Ερχόµαστε τώρα ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους που προανέφερα
και ζητούµε από το Σώµα την κύρωση της διµερούς αυτής συµφωνίας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την τροπολογία, την οποία έχω καταθέσει, αυτή αφορά την επέκταση µιας ρύθµισης, η οποία επιτρέπει
την κατάταξη των δοκίµων αστυνοµικών, οι οποίοι έπαθαν όχι εν
υπηρεσία, αλλά στη διάρκεια της φοίτησής τους, ώστε να µπορέσουν να καταταχθούν σε υπηρεσία γραφείου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ανθρωπιστικό το θέµα. Αφορά ελάχιστα άτοµα. Η
ρύθµιση αυτή υπάρχει µέχρι και το 2007 και εµείς ζητούµε την
επέκταση και για το 2005 και το 2006. Το συγκεκριµένο θέµα
αφορά και κάποιον αθλητή των Παραολυµπιακών Αγώνων, ο
οποίος έδωσε τη µάχη του αυτές τις ηµέρες στο Ρίο.
Αυτά σ’ ό,τι µε αφορούν. Οι υπόλοιπες τροπολογίες αφορούν
τον κ. Βερναρδάκη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας ότι
η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της
δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά
ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και
επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι 19 Σεπτεµβρίου 2016, ζητεί, κατόπιν οµόφωνης
απόφασής της, τρίµηνη παράταση της προθεσµίας λειτουργίας
της.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το Σώµα συµφώνησε οµοφώνως.
Όπως φαίνεται, έχει πολλή δουλειά η επιτροπή.
Προχωρούµε στο θέµα των τροπολογιών.
Ο κ. Βερναρδάκης έχει τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Είναι τρεις τροπολογίες. Κατ’ αρχάς, είναι η τροπολογία
664/49, η οποία αναφέρεται στην κατ’ εξαίρεση ανακατανοµή
των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ έτους
1998, οι οποίοι διορίζονται αυτές τις ηµέρες. Για λόγους που
έχουν να κάνουν µε ορισµένες οργανικές θέσεις, οι οποίες είχαν
προβλεφθεί, αλλά είτε αλλάζουν είτε µεταφέρονται στο ίδιο
Υπουργείο, να δίνεται η δυνατότητα ανακατανοµής, προφανώς
µε τη συναίνεση του ίδιου του εργαζόµενου και κατόπιν αιτήσεως
του Υπουργού προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
για να προχωρήσει σε αυτή την ανακατανοµή, µε βάση προφανώς τις ανάγκες της υπηρεσίας. Αυτή είναι η µε αριθµό 664/49
τροπολογία.
Η τροπολογία 665/50 αφορά τις αποσπάσεις των εµπειρογνωµόνων της ελληνικής Κυβέρνησης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πρόκειται για εναρµόνιση της ευρωπαϊκής
οδηγίας, που έχει γίνει σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα έχει µείνει
η τελευταία που πρέπει να ρυθµίσει αυτή την εκκρεµότητα. Το
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παλαιό καθεστώς όριζε διάρκεια απόσπασης δύο συν δύο έτη
και η ευρωπαϊκή οδηγία αναφέρεται στη δυνατότητα απόσπασης
δύο συν τέσσερα έτη, έως τέσσερα.
Η τρίτη τροπολογία, η µε αριθµό 669/52, αποσύρεται, για να
τη φέρουµε λιγάκι καλύτερα νοµοτεχνικά στο πρώτο νοµοσχέδιο
που θα έχουµε, το επόµενο, ίσως και εντός της ηµέρας, µε το
Υπουργείο Εργασίας. Αφορά τις ατοµικές συµβάσεις στην καθαριότητα του δηµοσίου και των ΟΤΑ. Το ζήτηµα άπτεται πολλών
διαφορετικών µορφών εργασιακών σχέσεων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Υπάρχει προθεσµία, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Υπάρχει προθεσµία, η οποία θα ληφθεί υπ’ όψιν. Το ξέρω. Το έχουµε υπ’ όψιν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Υπάρχει κάποιο κατεπείγον; Αφού
είναι µέχρι το τέλος του 2016.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είναι µέχρι το
τέλος του 2016, αλλά υπάρχουν συµβάσεις, οι οποίες λήγουν έχει δίκιο ο κ. Κεγκέρογλου- και τις οποίες, όµως, θα τις προβλέψουµε.
Είναι και µία πρακτική καλής νοµοθέτησης. Θα µπορούσαµε
να το κάνουµε µε νοµοτεχνική βελτίωση, έτσι ώστε να ενταχθούν
διάφορες ειδικότητες και άλλες επιµέρους και σε άλλες υπηρεσίες, αλλά αυτό θα υπερέβαινε πια τη νοµοτεχνική βελτίωση µίας
συγκεκριµένης διατύπωσης. Γι’ αυτό διαλέγουµε να το αποσύρουµε στη σηµερινή του διατύπωση και να το φέρουµε σε δύοτρεις µέρες, στο πρώτο νοµοσχέδιο που θα έρθει, για να λυθεί
το θέµα µε έναν διαφανή και οριζόντιο τρόπο για όλους τους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, ευρισκόµενη στο
Βερολίνο, ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Τόσκας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακριβώς επειδή υπάρχουν τροπολογίες, προτείνω να προστεθεί στον τίτλο του νοµοσχεδίου «και άλλες διατάξεις», για λόγους
τυπικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Οι εισηγητές θέλουν να τοποθετηθούν επί των τροπολογιών κατά σειρά; Ποιος
θα ήθελε τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Θα τοποθετούµασταν σε αυτή την
τροπολογία που απέσυρε ο κύριος Υπουργός. Βέβαια η παράκλησή µας είναι να µην τη φέρει ποτέ, έτσι όπως έχει σκοπό να
την φέρει, γιατί είναι απαράδεκτη και κατά παρέκκλιση, όπως η
ίδια αναφέρει. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παναγιώταρε, θέλετε τον λόγο;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Για τις τροπολογίες θα µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην τροπολογία 664/49, για την κατ’ εξαίρεση ανακατανοµή
των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισµού ΑΣΕΠ του έτους 1998,
ψηφίζουµε κατά. Θεωρούµε ότι εκτός από τη «βιτρίνα» και από
αυτό που φαίνεται, υπάρχουν οι διάφορες άλλες παρασκηνιακές
ενδεχοµένως καταστάσεις. Αλλού έχουν επιτύχει κάποιοι και
αλλού θα προσληφθούν. Ας φρόντιζαν το ΑΣΕΠ να είναι σωστό,
να είναι όλα τυπικά, να µην υπάρχουν αυτά τα µεγάλα κενά χρονικά διαστήµατα -γιατί έχουν γίνει πολλές αλλαγές- ώστε να είναι
καθ’ όλα νόµιµοι και σωστοί.
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Ακούσαµε για την τροπολογία 665/50 που αφορά τις αποσπάσεις, ότι είναι κοινοτική οδηγία και ότι από δύο συν δύο έτη οι
υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα απόσπασης για δύο συν τέσσερα έτη, επειδή το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή επειδή το
λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµαίνει ότι είναι αλάνθαστη και ολόσωστη! Βλέπουµε δηλαδή ότι θα εξυπηρετηθούν ακόµη καλύτερα
κάποιοι, µε το πρόσχηµα και τη δικαιολογία ότι είναι κοινοτική οδηγία.
Για την τροπολογία 666/51 έχουµε µία απορία και αν µας τη
λύσει ο κύριος Υπουργός, να ψηφίσουµε «Παρών» στη συγκεκριµένη τροπολογία. Γιατί µόνο για τα ακαδηµαϊκά έτη 2007-2008 έως
2010-2011; Μία περίπτωση που είναι πριν από το 2007 ή µία περίπτωση που είναι µετά το 2011, που είναι αντίστοιχη περίπτωση,
γιατί να µην έχει τα ίδια ωφελήµατα, που θα έχουν όσοι ήταν κατά
το 2007-2008, 2010-2011; Αυτή την απορία έχουµε. Εάν µας λύσετε αυτή την απορία, να ψηφίσουµε «Παρών». Αλλιώς θα ψηφίσουµε κατά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο για να απαντήσετε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Είναι και για τα προηγούµενα έτη; Εάν
είναι και για τα προηγούµενα έτη, να ψηφίσουµε «Παρών». Να το
διευκρινίσει ο κύριος Υπουργός, να δώσει µία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι
αφορά την τροπολογία την οποία έχω καταθέσει, την 666/51, ακριβώς προβλέπει την επέκταση της υπάρχουσας ρύθµισης που ήταν
από το 2007 και δώθε και για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006,
επειδή υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Όπως προανέφερα, για λόγους ανθρωπιστικούς προτείνουµε αυτή τη ρύθµιση.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Οπότε εµείς ψηφίζουµε «Παρών» στη
συγκεκριµένη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Παπαθεοδώρου έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, είπα προηγουµένως ότι καλό θα ήταν να ακούσουµε και το σχόλιό σας σε άλλες παρατηρήσεις, έτσι ώστε να
είναι γενικό και στο τέλος.
Επειδή σήµερα συζητάµε µία σύµβαση, η οποία έχει ως βασικό
αντικείµενο την αστυνοµική συνεργασία µεταξύ δύο χωρών αλλά
και την καλύτερη διασφάλιση και κατοχύρωση της δηµόσιας
ασφάλειας, κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να µην αρχίσω αυτό το
σχόλιο, µε µία µικρή τοποθέτηση γι’ αυτό που συνέβη χθες και θα
ήθελα και από την πλευρά σας να υπάρξει ένα σχόλιο.
Κύριε Υπουργέ, χθες είδαµε ένα βίντεο, το οποίο διακινήθηκε
σε γνωστό ιστότοπο, που έχει ως περιεχόµενο τη δράση πολιτοφυλακής αναρχικών στα Εξάρχεια. Καταλαβαίνετε ότι από µόνο
του το γεγονός, σηµαίνει κατάλυση της ελληνικής πολιτείας σε
έναν χώρο. Δεν µπορώ να διανοηθώ ότι η πολιτεία και το Υπουργείο σας δεν αντιδρά σε τέτοιου είδους φαινόµενα.
Αναρχικοί που βρίσκονται στον χώρο των Εξαρχείων, για τον
οποίο έχετε πει πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε τη διάθεση να µιλήσετε µε όλες τις συλλογικότητες που βρίσκονται στον
χώρο αυτό -φαντάζοµαι ότι δεν θα το κάνετε µε τη συγκεκριµένη
οµάδα- θεωρούν ότι µπορούν να δρουν ως πολιτοφυλακή, για να
καθαρίσουν τον χώρο από τους εµπόρους ναρκωτικών. Η απουσία
της ελληνικής πολιτείας είναι δεδοµένη. Γιατί αν ήταν εκεί η Αστυνοµία, θα έπρεπε να τους είχε συλλάβει, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα
ένα σχόλιο επ’ αυτού. Δεν πιστεύω ότι µπορεί οποιοσδήποτε
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να ανέχεται τέτοια φαινόµενα
και να µην έχουµε καµµία σύλληψη.
Το λέω αυτό, διότι τα φαινόµενα, κύριε Υπουργέ, πολλαπλασιάζονται. Είχαµε ίδιες πορείες µε όπλα, είχαµε παράλληλα στην πλατεία Εξαρχείων πορείες αναρχικών οι οποίοι απειλούσαν τους
κατοίκους και χθες είχαµε επιχείρηση πολιτοφυλακής. Γιατί το
ανέχεστε; Γιατί δεν υπάρχουν συλλήψεις; Γιατί δεν ξεκαθαρίζετε
ότι σε αυτόν τον χώρο, όχι µόνο δεν έχετε διάλογο µε οποιαδή-
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ποτε συλλογικότητα, αλλά η δηµοκρατία είναι απέναντι; Παρακαλώ θα ήθελα ένα σχόλιό σας. Γιατί θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η
κατάσταση, όχι προφορικά από εσάς. Πρέπει να ξεκαθαριστεί µε
συγκεκριµένες εντολές που θα δώσετε στην Ελληνική Αστυνοµία.
Το ζήτηµα είναι πολιτικής βούλησης, όχι επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνοµίας. Αυτή την έχει και την αναγνωρίζουµε.
Ως προς τις τροπολογίες:
Συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε, µε την τροπολογία σχετικά µε τη
διεύρυνση της περιόδου για τα ακαδηµαϊκά έτη 2005-2006, γιατί
γίνεται και για εξαιρετικούς ανθρωπιστικούς λόγους.
Οι άλλες δύο τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός
ότι έχουν βάση, δεν θα µπορούσαν να συζητηθούν έξω από τη συζήτηση κύρωσης της σύµβασης; Γιατί δεν έχουν αυτόν τον χαρακτήρα τον επείγοντα. Κατά την άποψή µας, λοιπόν, παρά το
γεγονός ότι βλέπουµε θετικά στοιχεία και ως προς την κατανοµή
του προσωπικού, η κριτική, κύριε Υπουργέ, κύριε Βερναρδάκη,
είναι η ίδια. Γιατί δεν το φέρατε όταν ψηφίζαµε τον νόµο; Γιατί δεν
είχατε προλάβει τότε, να πείτε για την κατανοµή εντός Υπουργείου, που είναι µία πράξη που θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να συνοδεύεται όχι µόνο από τη δική σας απόφαση αλλά και από το
οργανόγραµµα του Υπουργείου, έτσι ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν οι άνθρωποι αυτοί σε κατάλληλες θέσεις; Ξέρετε γιατί
το λέω αυτό; Γιατί όταν συζητούσαµε το νοµοσχέδιο που είχατε
εισηγηθεί, σας είχαµε πει από πολλά κόµµατα να βάλετε µια διάταξη, έτσι ώστε ο Υπουργός να έχει αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα, όµως, αυτό να αντιστοιχεί σε ένα οργανόγραµµα του
Υπουργείου σας.
Τέλος, νοµίζουµε ότι η πρακτική των τροπολογιών σε κυρώσεις
διεθνών συµβάσεων, καλό θα ήταν να κοπεί από την Κυβέρνηση,
γιατί απλούστατα εκθέτει τη χώρα µε τέτοιου είδους διαδικασίες,
όταν παράλληλα «τρέχουν» άλλα νοµοσχέδια. Πλην αυτής, στην
οποία αναφέρθηκα, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να
είναι τόσο πολύ επείγον, ώστε να κρεµάµε τις συγκεκριµένες τροπολογίες στην κύρωση των συνθηκών ή των συµφωνιών αυτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Γεωργαντά, θέλετε κάτι να προσθέσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Εάν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να µιλήσω επί των άλλων τροπολογιών.
Πράγµατι αυτό το φαινόµενο που έχει επιλέξει η σηµερινή Κυβέρνηση, και στην οποία, δυστυχώς, το Προεδρείο συναινεί, δηλαδή να έρχονται τροπολογίες σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων,
είναι τελείως απαράδεκτο. Υπάρχει ένα ενδεικτικό νούµερο που
νοµίζω ότι τα λέει όλα. Το αναφέρω για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι τι ακριβώς συµβαίνει:
Την περίοδο 2013-2014, σε ενενήντα τρεις κυρώσεις συµβάσεων ήρθαν δώδεκα τροπολογίες. Από τον Σεπτέµβριο του 2015
µέχρι σήµερα, σε τριάντα τρεις κυρώσεις συµβάσεων ήρθαν
εξήντα τροπολογίες. Εµείς δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε
αυτή την επιλογή της Κυβέρνησης και αυτή την ανοχή από το Προεδρείο σε µία τέτοια νοµοθέτηση.
Νοµίζουµε ότι αυτό πρέπει να σταµατήσει. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος, για τον οποίο και στις υπόλοιπες σηµερινές τροπολογίες αυτές που συζητούνται, θα είναι αρνητική η ψήφος µας και
η στάση µας, καθώς πρέπει κάποτε να µπει ένα φρένο σε αυτό.
Μόνο αν είναι κάτι κατεπείγον, που πραγµατικά έχει προθεσµία
και το οποίο γίνεται κατανοητό από το Σώµα, θα συναινέσει η Νέα
Δηµοκρατία στη διαδικασία ψηφίσεως τροπολογιών σε κυρώσεις
συµφωνιών.
Να πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε την τροπολογία η οποία απεσύρθη. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανένα υπόβαθρο
ούτε νοµικό ούτε πολιτικό, για να µπορέσει ο Υπουργός να φέρει
στη Βουλή µια τέτοια απαράδεκτη τροπολογία. Δεν πρέπει να τη
φέρει ποτέ.
Δεν µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα γενιά οµήρων υπαλλήλων
συµβασιούχων. Δεν µπορεί κατά παρέκκλιση κάθε διατάξεως του
Συντάγµατος και κάθε διατάξεως των σχετικών νόµων και χωρίς
να λαµβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες των φορέων και χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν το δηµοσιονοµικό κόστος όλων αυτών των πρωτοβουλιών, να δηµιουργεί µια νέα γενιά οµήρων εργαζοµένων της
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Κυβέρνησης.
Νοµίζουµε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταµατήσει.
Τη σκοπιµότητα µπορούµε να την καταλάβουµε. Όµως δεν µπορούµε να καταλάβουµε το θράσος πραγµατικά αυτής της Κυβέρνησης, που επιλέγει αυτόν τον δρόµο που είναι κόντρα σε κάθε
ηθική και νοµική αξία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργαντά.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Επειδή αυτή η πρακτική σε σχέση µε τις
τροπολογίες που έρχονται στις κυρώσεις συµφωνιών δεν θα αλλάξει, αφού και οι προηγούµενες κυβερνήσεις το ίδιο έκαναν, θα
ήθελα να µιλήσω σχετικά µε το θέµα της απόσυρσης της τροπολογίας για τους ΟΤΑ.
Δεν µπορούµε να καταλάβουµε τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία
λέει να µην έρθει ποτέ ξανά και µιλάει για τις ανάγκες των φορέων.
Τι γίνεται, όµως, µε τις ανάγκες αυτού του κόσµου; Αυτούς ποιος
τους πήρε; Οι φορείς δεν τους πήραν µε συµβάσεις;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Μέχρι 31-12-2016, ισχύουν οι συµβάσεις τους, κύριε Κατσώτη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι πήραν να τους κάνουν αυτοί οι φορείς; Δεν τους πήραν για να ικανοποιήσουν ανάγκες που υπάρχουν στους φορείς; Όµως θέλετε να σας πω τι κάνουν; Στο όνοµα
των αλλαγών των εργασιακών σχέσεων, υλοποιούν όλο αυτό το
νοµοθετικό πλαίσιο που υλοποιήσατε και εσείς και οι προηγούµενοι και διατηρεί σήµερα η Κυβέρνηση, µε ελαστικές µορφές απασχόλησης, ώστε να µην υπάρχει πλήρης και σταθερή δουλειά, να
µην υπάρχουν πλήρη δικαιώµατα, αλλά οµηρία και υποταγή των
εργαζοµένων, έτσι ώστε να είναι «καλά» παιδιά, για να µπορέσουν
να ανανεωθούν οι συµβάσεις τους.
Αυτές οι συµβάσεις θα πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου, πλήρους και σταθερής δουλειάς µε πλήρη δικαιώµατα, διότι όλοι
αυτοί οι εργαζόµενοι είναι αναγκαίοι. Βέβαια και αυτοί που είναι
άνεργοι σήµερα πρέπει να δουλέψουν, αλλά είναι και αναγκαίοι.
Εµείς λέµε ότι πρέπει να καλυφθούν σύντοµα αυτές οι ανάγκες,
για να λυθεί οριστικά το θέµα αυτών των εργαζοµένων και να µην
είναι όµηροι.
Όσον αφορά τώρα το θέµα των επιτυχόντων του διαγωνισµού
του ΑΣΕΠ του 1998, οι ευθύνες των προηγούµενων είναι µεγάλες.
Από το ’98 µέχρι τώρα, αυτοί οι άνθρωποι είναι στο «περίµενε».
Είχαν περάσει στον διαγωνισµό και τόσα χρόνια είναι απ’ έξω. Ε,
λοιπόν, δεν µπορεί τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι να µη δικαιώνονται.
Όσον αφορά την ανακατανοµή τους, είχαµε επιφύλαξη, γιατί
λέµε ότι πρέπει να είναι µε τη συναίνεσή τους, µε βάση τις προσδοκίες τους και εκεί που έχουν ήδη δηλώσει και να µην πάνε σε
θέση άλλη από την εµπειρία που έχουν, αλλά και ενάντια στη θέλησή τους. Γι’ αυτό είπαµε «ΠΑΡΩΝ» γι’ αυτούς τους εργαζόµενους.
Αν, πράγµατι λοιπόν, είναι µε βάση τη συναίνεσή τους, βεβαίως
και θα ψηφίσουµε αυτή την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Κατσώτη.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Φωτήλας.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε µου να εκφράσω
εκ µέρους του Ποταµιού τη συµπαράστασή µου στους πληγέντες
κατοίκους σε όλη τη χώρα από τις πληµµύρες και τις φωτιές. Οι
αγρότες της δυτικής Ελλάδας έχουν υποστεί σηµαντική ζηµιά
στην καλλιέργεια της σταφίδας από τις πληµµύρες και έχουν
ανάγκη άµεσης συνδροµής της πολιτείας.
Ειδική αναφορά θέλω να κάνω και στους κατοίκους της Θάσου,
για την ανυπολόγιστη καταστροφή που υπέστησαν από τη φωτιά
που ξέσπασε στην περιοχή τους.
Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων της Πυροσβεστικής για να περιορίσουν την έκταση της ζηµιάς, αξίζουν τα συγχαρητήριά µας. Όµως σε καµµία περίπτωση δεν µειώνουν τις
ευθύνες της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, που εξαντλούσε επί µήνες τις προσπάθειές του σε επικοινωνιακές κυρίως
ενέργειες, αντί να σχεδιάσει µαζί µε τις τοπικές κοινωνίες οργανωµένους τρόπους πολιτικής προστασίας.
Ακούσαµε, επίσης, και την απίστευτη δικαιολογία του ίδιου του

15343

Πρωθυπουργού που είπε, πως τοπικός Βουλευτής της Πλειοψηφίας έπαιρνε σε λάθος Υπουργείο στην αγωνία του να βρει τον κ.
Τόσκα, για να τρέξει προς βοήθεια στην περιοχή. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας θέλει να µας πει ότι ο Βουλευτής έπαιρνε, για παράδειγµα,
στο Υπουργείο Τουρισµού, για να ζητήσει βοήθεια για τη φωτιά;
Τι άλλο θα ακούσουµε!
Όσον αφορά τις τροπολογίες, έχουµε πει πολλές φορές και
εµείς –το είπαν και εκπρόσωποι άλλων κοµµάτων, το γνωρίζετε και
εσείς πολύ καλά- πως ο Κανονισµός της Βουλής δεν επιτρέπει κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς συµφωνίας, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι σε σωστή ή λάθος κατεύθυνση. Μάλιστα σας
έχουµε υποδείξει τρόπους σύννοµους µε την κοινοβουλευτική
τάξη, αλλά φαίνεται πως για την Κυβέρνηση της πρώτης και δεύτερης φοράς Αριστεράς, έχει γίνει συνήθεια η καταπάτηση της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ως πότε όµως; Ως πότε εµείς θα
µπορούµε να συναινούµε σ’ αυτές τις διαδικασίες;
Επί της ουσίας αναγνωρίζουµε πως η υπ’ αριθµόν 666/51 τροπολογία έχει πράγµατι ανθρωπιστικό χαρακτήρα και γι’ αυτό θα
την υπερψηφίσουµε.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες, σας καλούµε να τις αποσύρετε
όλες και να τις φέρετε σε αυτοτελή ή συναφή νοµοθετήµατα,
όπως ο νόµος ορίζει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Η κ. Μεγαλοοικονόµου έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θεωρώ ότι η τροπολογία για τους δόκιµους αστυνοµικούς που υποφέρουν από σωµατική ανικανότητα, η οποία δεν
οφείλεται στην υπηρεσία τους είναι ορθή και πρέπει να επεκταθεί
αυτή η ευεργετική διάταξη στους αστυνοµικούς ή στους αστυφύλακες για τα έτη 2005-2007. Οπότε αυτή η τροπολογία γίνεται
δεκτή από το κόµµα µας και πρέπει να εφαρµοστεί. Θεωρώ ότι
είναι δίκαιο και ανθρωπιστικό και γι’ αυτούς, προκειµένου η σωµατική τους ανικανότητα να µην τους εµποδίσει να συνεχίσουν την
υπηρεσία τους. Να επεκταθεί η ευεργετική διάταξη και γι’ αυτά τα
άτοµα και να εναρµονιστεί µε την προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ως προς την τροπολογία για τους επιτυχόντες στο ΑΣΕΠ για το
έτος 1998, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών έχει τη δυνατότητα να ανακατανείµει τις θέσεις. Έχουµε κάποια αντίρρηση στο
πώς θα ανακατανεµηθούν οι θέσεις. Πρέπει αυτό να εξυπηρετεί
τις σωστές θέσεις που πρέπει να λάβουν. Όπως έχει πει ο Υπουργός, θα πάνε στις θέσεις που επρόκειτο να στελεχωθούν, δηλαδή
οι θέσεις που είχαν επιλεγεί και είχε γίνει ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ.
Δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις που δεν θα ήταν αντίστοιχες της βαθµίδας που έπρεπε να έχουν.
Ως προς την τρίτη τροπολογία σχετικά µε την εναρµόνιση, συµφωνούµε.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι συµφωνούµε και
µε τη δεύτερη τροπολογία. Δηλαδή, συµφωνούµε και µε τις τρεις
τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Φάµελλος έχει τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο για
να παρέµβω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στη διαδικασία
και θα ήθελα τον χρόνο για δύο λεπτά. Αν θέλουν και οι συνάδελφοι, στη συνέχεια µπορούν να τοποθετηθούν.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά το ζήτηµα των τροπολογιών επί της
διαδικασίας των κυρώσεων, εγώ θα ήθελα να συµφωνήσω µε τους
συναδέλφους ότι εφόσον έχουµε µπει σε µία διαδικασία κανονικής
νοµοθέτησης και έχουµε ξεπεράσει τα θέµατα της αξιολόγησης
και όλων των εκβιασµών –αν θέλετε- που ασκήθηκαν στη χώρα
µας και πίεσαν όλους µας πάρα πολύ, πρέπει και εµείς –και αυτό
είναι µία κοινή δέσµευση και δήλωση και των συναδέλφων της Κυβέρνησης, όπως πιστεύω- να προχωρήσουµε σε µία διαδικασία
που θα περιορίζουµε τις τροπολογίες στη διαδικασία των κυρώσεων. Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να γίνεται καµµία µεγέθυνση της
συζήτησης επ’ αυτού.
Όµως, όσον αφορά το ζήτηµα της περίεργης –θα έλεγα εγώ-
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και έντονης αντίδρασης του εισηγητού της Νέας Δηµοκρατίας επί
της προσωρινά αποσυρθείσας τροπολογίας, για την οποία έχουµε
δηλώσει ότι θα επανέλθει, µας έκανε πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση. Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο επιλέξατε σήµερα
να σηκώσετε τους τόνους, εφόσον θα επανέλθει το ζήτηµα.
Όµως, θα ήθελα να πω το εξής: Η προστασία της εργασίας είναι
µία αρχή, για την οποία νοµίζω ότι η Κυβέρνησή µας έχει αποδείξει
ότι είναι κεντρική και πρωτεύουσα. Προφανώς και µε τον συνάδελφο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος θα συµφωνήσω ότι αυτές
οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι µόνιµες, αορίστου διάρκειας,
διότι κανείς δεν πρέπει να µπαίνει στον εκβιασµό όσον αφορά την
εργασία του που είναι βασικό δικαίωµα αλλά είναι και ανάγκη του
δηµόσιου χώρου.
Όµως, η έντονη αντίδραση στο να συζητήσουµε το θέµα των
συµβασιούχων κατ’ εµέ, κύριε συνάδελφε, σηµαίνει ότι προτιµάτε
τους εργολάβους καθαριότητας και προσπαθείτε σε κάθε στιγµή
αυτό να το δείχνετε.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να σας το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Μόνο
µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, µόνο µε τη χρήση διαφανών κριτηρίων, µόνο µε τη θέσπιση, αν θέλετε, κανόνων διαφάνειας και ισονοµίας των πολιτών και των υποψήφιων εργαζοµένων θα
συνεχίσουµε να ενισχύουµε τον χώρο της εργασίας, διότι δεν θέλουµε το δηµόσιο να σπαταλά πόρους και να υποτιµά τον εργαζόµενο έναντι εργολάβων µε τους οποίους πιθανά είχατε
καλύτερες σχέσεις. Είναι διαφορετική η προσέγγιση που έχουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, όµως, επαναλαµβάνουµε ότι δεν θα βάλουµε από το παράθυρο κανένα ρουσφετολογικό σύστηµα, διότι έτσι και αλλιώς η
πρόταση η οποία θα έρθει και ξέρω ότι ετοιµάζει το Υπουργείο και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- δεν αφορά εργαζόµενους που
η Κυβέρνηση αυτή πήρε, αλλά ένα ευρύ φάσµα εργαζοµένων µε
διαδικασία κριτηρίων και τήρηση των κανόνων του ΑΣΕΠ σε όλους
τους φορείς και σε πάρα πολλούς φορείς της αυτοδιοίκησης, που
προφανώς δεν ελέγχει το κυβερνών κόµµα και δεν θέλαµε ποτέ,
γιατί δεν έχουµε αυτή τη σχέση ελέγχου µε την αυτοδιοίκηση, σεβόµαστε την αυτονοµία της. Θα έρθει να συζητηθεί αυτή η πρόταση σε επόµενη διαδικασία.
Άρα, µακριά από µας οτιδήποτε ρουσφετολογικό. Θυµίζουν το
παρελθόν σας τέτοιοι όροι, τους ξέρετε καλά, τους χρησιµοποιήσατε. Σας τους χαρίζουµε. Εµείς είµαστε µε τη µεριά της προστασίας της εργασίας, µε κριτήρια και µε ισονοµία των πολιτών.
Αυτό θα επανέλθει στην Ελλάδα, αυτό επανέρχεται µε τη δική µας
Κυβέρνηση. Θα έρθει, όµως, τροπολογία, θα το συζητήσουµε.
Μην αγχώνεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε τον
λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μετά τον κ. Θεοχαρόπουλο.
Ορίστε, κύριε Θεοχαρόπουλε, σας ακούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, δεν µπορώ παρά να στηλιτεύσω και εγώ αυτή τη διαδικασία -και θα το κάνουµε κάθε φορά- του θέµατος των τροπολογιών, ιδίως στις κυρώσεις συµβάσεων.
Ακούσαµε πριν τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
να αναφέρει ότι πραγµατικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα εδώ
πέρα και πρέπει να αλλάξει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν είπα τεράστιο. Είπα ότι είναι ένα
πρόβληµα το οποίο θα λύσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, δεν είστε έναν µήνα,
δεν είστε δύο µήνες. Είκοσι µήνες κυβερνάτε, ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες, και το συγκεκριµένο θέµα έχει χειροτερεύσει. Δεν
έχει παραµείνει ίδιο, έχει χειροτερεύσει και πραγµατικά δεν τιµά
κανέναν εδώ µέσα να το συζητάµε σε κάθε κύρωση. Όσοι µας
ακούν έχουν κουραστεί. Πρέπει κάτι να γίνει άµεσα και να ληφθούν πρωτοβουλίες.
Για τις συγκεκριµένες τροπολογίες οι οποίες έχουν έρθει σήµερα. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά στην τροπολογία 664, επειδή
κάθε φορά διαβάζω ότι υπάρχει το θέµα της κινητικότητας, θα
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ήθελα να καλωσορίσω άλλη µια φορά την Κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ στον κόσµο της κινητικότητας. Το λέω αυτό µετά λόγου γνώσεως. Την πολεµήσατε την κινητικότητα στην Αντιπολίτευση. Την
πολεµήσατε τα έτη 2012-2013. Κάνατε καταλήψεις και λέγατε τότε
ότι θα απολυθούν. Τότε δεν είχαν απολυθεί.
Η κινητικότητα διασφαλίζει ότι µπορούµε να έχουµε σε όλες τις
υπηρεσίες τον κατάλληλο αριθµό ατόµων. Δεν µιλώ για τις απολύσεις, οι οποίες δεν λύνουν κανένα πρόβληµα και µε τέτοιο ποσοστό ανεργίας θα πρέπει να σταµατήσει και κάθε συζήτηση.
Όµως, το θέµα της κινητικότητας το πολεµήσατε.
Σήµερα, λοιπόν, φέρνετε µια διάταξη, την τροπολογία 664, σε
έναν κόσµο που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά. Είναι αλήθεια για
τους επιτυχόντες του 1998. Θα αποφασίζει ο Υπουργός για την
ανακατανοµή τους. Βεβαίως, ο διοριστέος -και σωστά- θα αποδεχθεί τη νέα θέση διορισµού, αλλά διατηρεί το δικαίωµα διορισµού του στην αρχική θέση, όπως προβλέπεται, κατόπιν έκδοσης
σχετικής απόφασης κατανοµής του Υπουργού.
Δύο ερωτήµατα λοιπόν: Πρώτον, η διατήρηση του δικαιώµατος
διορισµού στην αρχική θέση εξαρτάται πάλι από απόφαση του
Υπουργού, σύµφωνα µε αυτά που διαβάζουµε. Δηλαδή, υπάρχει
περίπτωση να µην κάνει αποδεκτό το αίτηµα ο Υπουργός; Το
ρωτάω για διευκρίνιση, για να καταλάβουµε αν αυτό το σύστηµα
είναι εθελοντικό ή υποχρεωτικό.
Το δεύτερο είναι το εξής: Κινδυνεύει αυτό το δικαίωµα από άλλη
διάταξη της τροπολογίας, σύµφωνα µε την οποία απαιτείται απόφαση κατανοµής και για τις περιπτώσεις όπου το ΑΣΕΠ διαθέτει
µε απόφασή του επόµενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο;
Όσον αφορά στην τροπολογία 665 και το ζήτηµα των εµπειρογνωµόνων, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι πολλοί εµπειρογνώµονες οι
οποίοι ήδη θητεύουν είναι άξιοι να παραµείνουν στη θέση τους,
όπως και άλλοι µπορεί να είναι πολύ καλύτεροι και να ανοίξουν
αυτή τη διαδικασία. Αναφέρεται µέσα στην αιτιολογική έκθεση ότι
θα κινδύνευε η διαρκής και ενεργή συµµετοχή από τη µη παράταση της θητείας των εµπειρογνωµόνων. Αναφέρεστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θέλω να πω ακριβώς τι αναφέρει στην
παράγραφο 5, ότι κατ’ εξαίρεση και µε αίτηµα της ενδιαφερόµενης Γενικής Διεύθυνσης και όταν αυτό δικαιολογείται από το συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί να επιτρέψει µια ή περισσότερες
παρατάσεις απόσπασης για ανώτατο διάστηµα δύο πρόσφατων
ετών από τέλος της τετραετίας. Διότι εδώ πάτε πάνω από το τέλος
της τετραετίας για δύο έτη. Συνεπώς, θα πρέπει αυτό το θέµα, επιτέλους, να το αντιµετωπίσουµε και συνολικά.
Όσον αφορά στην τροπολογία 666, βεβαίως, είναι θετική και ανθρωπιστικού περιεχοµένου και, όπως είπαµε προηγουµένως και
µε τον εισηγητή, εµείς θα τη στηρίξουµε.
Τέλος, για την τροπολογία 669 που αποσύρατε, υπάρχει ένα
συγκεκριµένο πρόβληµα εδώ, ανθρώπων που δουλεύουν και λήγει
η θητεία τους και πρέπει να επιλυθεί. Εµείς, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, έχουµε φέρει συγκεκριµένη ρύθµιση για να λυθεί αυτό το θέµα µόνο για αυτούς τους
ΟΤΑ, γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς το επεκτείνετε στα νοµικά
πρόσωπα και τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουµε, θέλετε να το επεκτείνετε και σε άλλες ειδικότητες. Να λυθεί το συγκεκριµένο πρόβληµα, το οποίο έχουµε ζητήσει γι’ αυτούς τους ανθρώπους και
να µην µπουν άλλα ζητήµατα, που θα κάνουν πολύ πιο δύσκολη
την επίλυση αυτού καθαυτού του προβλήµατος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Βρούτση έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω για δύο
λεπτά µόνο.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συµφωνήσω κι εγώ ότι δεν είναι η παρούσα στιγµή και η ώρα που θα συζητήσουµε για τη συγκεκριµένη
τροπολογία, η οποία αποσύρθηκε. Θέλω να πω, όµως, επειδή τοποθετήθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µερικά
πράγµατα.
Πρώτον, να θυµίσω ότι σε λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ως Κυβέρνηση, θα
κλείσει δύο χρόνια. Μετά από αυτά τα δύο χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
θεωρώ υποκριτικό ως προκλητικό, γιατί πλέον µιλάµε µε πραγµατικά γεγονότα, να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ταυτίζεται µε το συµφέρον των
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εργαζοµένων. Πλέον αποδείχτηκε πλήρως, σε όλες τις εκφάνσεις,
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι µε τους εργαζόµενους, αλλά χρησιµοποιεί
τους εργαζόµενους. Τους χρησιµοποίησε πριν από δύο χρόνια,
στη µεγάλη πολιτική εξαπάτηση, για να αντλήσει ψήφους, µε το
περίφηµο 751 του κατώτατου µισθού προς όλους τους εργαζόµενους και µε κάτι χειρότερο, το οποίο έχει ξεχαστεί.
Την περίοδο εκείνη ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν, µε τα κορυφαία στελέχη, από την πλατεία Συντάγµατος, ότι δεν θα υπάρχουν ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Έλεγε παντού ότι θα υπάρχει πλήρης
απασχόληση και πως κάθε εργαζόµενος θα είναι σε πλήρη απασχόληση. Και δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ, επικαλείται την «ΕΡΓΑΝΗ», δηµιούργηµά µου ως Υπουργού, που τότε την έλεγε
«µονταζιέρα», η οποία απέδειξε ότι για πρώτη φορά τα δύο τελευταία χρόνια στην ιστορία της αγοράς εργασίας, το 2015 και το
2016, δηλαδή τα χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε η µεγαλύτερη, η πιο αρνητική ανατροπή στην αγορά εργασίας, εναντίον
των εργαζοµένων. Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης πέρασαν
την πλήρη απασχόληση.
Και να ξεκαθαρίσω κάτι, κανείς δεν είναι αντίθετος µε την
καλή…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ποιανού δηµιούργηµα ήταν αυτό, οι
ευέλικτες µορφές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δυο λεπτά, για να το ξεκαθαρίσουµε.
Ακούω ένσταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευέλικτες µορφές. Είναι ένα πραγµατικό γεγονός. Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης υπάρχουν και συνυπάρχουν µέσα σε κάθε αναπτυσσόµενη
κοινωνία. Όµως, το µέτρο µέσα στο οποίο µπορεί να κινηθεί µια
κοινωνία στην αγορά εργασίας είναι προσδιορισµένο. Εσείς καταρρίψατε κάθε ρεκόρ. Οι ευέλικτες µορφές ξεπέρασαν τις σταθερές µορφές απασχόλησης. Αυτό είναι το ρεκόρ του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάω τώρα στην ουσία. Κύριε Πρόεδρε, είµαστε υπέρ του ΑΣΕΠ.
Λογικές που καταστρατηγούν τον ΑΣΕΠ και έρχονται µε λογική
κοµµατικής πελατείας, µας έβρισκαν, µας βρίσκουν και θα µας
βρίσκουν αντίθετους. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα περιµένω
να έλθει η διάταξη που είπε ο Υπουργός, την οποία θα αντιµετωπίσουµε σαν διάταξη που θα είναι µέσα σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Προσέξτε, ακούω ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας πιθανόν να έλθει η κατάργηση του µεταβατικού ευνοϊκού πλαισίου για δικηγόρους, γιατρούς, µηχανικούς, ελεύθερους
επαγγελµατίες, που δεσµεύτηκε ο ίδιος Πρωθυπουργός, για τις
ασφαλιστικές εισφορές. Προσέξτε, λοιπόν, κύριοι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ µην πέσετε στην παγίδα να φέρετε τέτοια διάταξη στη
Βουλή. Θα εκτεθείτε για ακόµα µία φορά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Βρούτση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, τι θέλετε κύριε Κεγκέρογλου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα ήθελα µια µονόλεπτη τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για ποιο θέµα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για την τροπολογία 669.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, όπως είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, καταθέσαµε τροπολογία την
προηγούµενη εβδοµάδα που αφορούσε αποκλειστικά το θέµα των
υπηρεσιών καθαριότητας των δήµων και των συµβάσεων που λήγουν.
Δυστυχώς, δεν έγινε δεκτή αυτή η τροπολογία µας και ήλθε µια
υπουργική, η οποία διεύρυνε αυτήν τη δυνατότητα σε όλα τα νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, τα κρατικά ιδιωτικού δικαίου, και έβαλε την υπηρεσία ηλεκτροφωτισµού µέσα κ.λπ..
Το συγκεκριµένο πρόβληµα αφορά την καθαριότητα των δήµων
και πρέπει να λυθεί. Πρέπει να διαγράψετε τα άλλα νοµικά πρόσωπα και τις άλλες ειδικότητες και να περάσει η τροπολογία σήµερα. Διαγράψτε τα µε νοµοτεχνική βελτίωση να περάσει.
Το άλλο που θα φέρετε, πιθανόν να αφορά τη νέα αντίληψη που
έχετε για τη δηµιουργία νέας γενιάς συµβασιούχων, που πρέπει
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να πάνε στα δικαστήρια, για να διεκδικήσουν τη µονιµότητά τους
ή για να εφαρµοστεί για άλλη µια φορά η επιλογή και η πολιτική
Παυλόπουλου στο θέµα αυτό. Είναι έτερον εκάτερον, όµως.
Εµείς θέλουµε σήµερα να διαγραφούν τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα και οι ειδικότητες ηλεκτροφωτισµού και να µείνει η διάταξη
για την καθαριότητα, γιατί θα βρεθούν οι δήµοι χωρίς υπηρεσίες
καθαριότητας. Ιδιαίτερα σε εµάς στο Ηράκλειο την Παρασκευή θα
συζητηθούν τα ασφαλιστικά µέτρα. Αν, λοιπόν, εκληφθεί αρνητικά
από τη µεριά της πολιτείας -δεν ξέρω και κατά πόσο τα δικαστήρια
ακούνε τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς- θα ήθελα µία
ξεκάθαρη δική σας δήλωση για το θέµα αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός κ. Τόσκας τώρα και µετά ο
κ. Βερναρδάκης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θέλω να πω δυο λόγια, κύριε
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό σε αυτό το Σώµα ότι προσπαθούµε να συµµαζέψουµε καταστάσεις και προβλήµατα τα
οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και αρκετά χρόνια.
Φέρνουµε σήµερα τη συµφωνία της ελληνοβουλγαρικής αστυνοµικής συνεργασίας η οποία είχε υπογραφεί το 2010 και στη συνέχεια είχε µπει στα αζήτητα. Τη φέρνουµε, γιατί υπάρχει
αναγκαιότητα. Ειδικά αυτή τη στιγµή υπάρχει µεγαλύτερη αναγκαιότητα. Το πρώτο είναι αυτό.
Δεύτερον, το θέµα της τροπολογίας 666 για τους αστυνοµικούς, την οποία κατέθεσα, πάλι είναι ανθρωπιστικό θέµα. Υπάρχει
απόλυτη αναγκαιότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ότι µερικοί εθελοτυφλούν ή υποκριτικά αναφέρονται σε χώρους πράγµατι προβληµατικούς -και ξέρω ότι δεν είναι η ώρα του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, αλλά πρέπει να απαντήσω- όπως αναφέρθηκαν πριν από
τον κ. Παπαθεοδώρου τα Εξάρχεια, θέλω να πω ότι δεν βλέπουν
τις ενέργειες οι οποίες γίνονται τώρα και ξεχνούν τις ενέργειες οι
οποίες δεν έγιναν ποτέ.
Βέβαια, στο θέµα της Θάσου φάνηκε πόσο αποτελεσµατική
ήταν και η Κυβέρνηση και οι µηχανισµοί του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Πολεµικής Αεροπορίας και όλων όσων ενεπλάκησαν
εκεί πέρα. Τώρα, τα υπόλοιπα ψέµατα και οι ειρωνείες ο λαός µας
ξέρει ότι έχουν κοντά ποδάρια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βερναρδάκης.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω δύο-τρεις διευκρινίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες.
Στην τροπολογία για τους εµπειρογνώµονες εναρµονίζουµε τη
δυνατότητα, που είπατε, κύριε Θεοχαρόπουλε, µέχρι της παράτασης. Ως προς την κοινοβουλευτική διαδικασία, ναι, είναι επείγουσα
διαδικασία, διότι λήγουν οι αποσπάσεις. Είναι κάτι αυτονόητο.
Είναι κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει. Η ελληνική Κυβέρνηση, η
ελληνική πλευρά, η ελληνική νοµοθεσία έχει καθυστερήσει να ενσωµατώσει αυτήν τη δυνατότητα. Δεν σηµαίνει ότι υποχρεωτικά
είναι οι ίδιοι, ότι θα µένουν οι ίδιοι. Είναι η θεσµική δυνατότητα.
Δεύτερον, σε σχέση µε την ανακατανοµή του ΑΣΕΠ. Για να
εξηγούµαστε, η κατανοµή που είχε γίνει το 1998 δεν υπάρχει,
έχουν καταργηθεί εκείνοι οι φορείς που δυνητικά θα µπορούσαν.
Ήταν νοµαρχίες, ήταν άλλα πράγµατα. Εµείς κάναµε την κατανοµή τώρα µε βάση τις ανάγκες που έδωσαν οι υπηρεσίες, αλλά
βεβαίως εδώ έχουν προκύψει ορισµένες τεχνητές αδυναµίες. Και
βεβαίως, ακριβώς επειδή βρισκόµαστε σε δυνατότητες αλλαγής
οργανογραµµάτων κ.ο.κ., λέµε: «γιατί ο Αναπληρωτής Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης;» Γιατί αυτός κάνει την κατανοµή,
αυτός υπογράφει θεσµικά την κατανοµή, κατόπιν αιτήσεως του
αρµόδιου Υπουργείου, στο οποίο έχει πάει. Μπορεί, δηλαδή, να
έχει πάει σε ένα κέντρο υγείας άλφα, το οποίο όµως ενδέχεται
να έγινε µε τη συναίνεση του εργαζόµενου. Και αυτό το υπο-
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γραµµίζω, διότι εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε κινητικότητα, που
είναι άσχετο θέµα, αλλά επειδή το θέτετε, το αναφέρω. Εδώ
έχουµε να κάνουµε µε κατανοµή ανθρώπων, την οποία εµείς την
κάναµε, διότι δεν υπήρχαν οι θέσεις τους. Οι θέσεις τους προέκυψαν από αίτηµα δικό µας να µας δώσουν οι υπηρεσίες τις
επείγουσες ανάγκες στο Υπουργείο Υγείας γενικά, στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Εποµένως, αν υπάρχουν δυνατότητες ανακατανοµής, θα πρέπει να µην περιµένουµε το νοµοσχέδιο της κινητικότητας και τη
διαδικασία. Μπορεί να γίνει τώρα, που γίνεται η κατανοµή. Προφανώς, µε τη συναίνεση του εργαζόµενου, µε τη δήλωσή του,
γιατί µπορεί να υπάρχουν και προσωπικά προβλήµατα και µεγάλα οικογενειακά ζητήµατα και, προφανώς, µε την εισήγηση
που θα κάνει ο αρµόδιος Υπουργός στον αρµόδιο Υπουργό για
την κατανοµή. Αυτή είναι η διαδικασία και τίποτα άλλο.
Έρχοµαι και στο τελευταίο ζήτηµα, το οποίο είναι και το πιο
σοβαρό και το πιο πολιτικό. Κοιτάξτε, θράσος έχει η Νέα Δηµοκρατία. Έχει δηµιουργήσει -τις έχω µετρήσει τον τελευταίο
καιρό- σαράντα πέντε τουλάχιστον ειδών διαφορετικές εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο, από µιας ηµέρας έως οκτάµηνα, έως
δεκάµηνα, έως ό,τι θέλετε. Αυτή η εργασιακή γαλέρα στο δηµόσιο θα τελειώσει είτε είναι στους δήµους, µε τα δικά τους συµφέροντα και τις δικές τους διαδικασίες είτε είναι στον σκληρό
πυρήνα της κεντρικής Κυβέρνησης.
Όµως, ακριβώς επειδή υπάρχει µια πολυπλοκότητα στις εργασιακές σχέσεις και πρέπει να ρυθµιστούν διάφορα θεσµικά ζητήµατα, η γενική νοµοθέτηση δεν είναι εύκολη και γι’ αυτό
χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να διορθώνουµε εργασιακές πραγµατικότητες που προκύπτουν από οµάδες εργαζοµένων, το προλεταριάτο παρεµπιπτόντως. Γιατί τις µαγκιές αυτές δεν τις
κάνατε στα στελέχη της διοίκησης, τις κάνατε σε αυτούς που
µπορούσατε να τις κάνετε: Στις καθαρίστριες, στους ηλεκτροφωτισµούς, στους ανυψωτές εργατικών µηχανηµάτων, εκεί που
µπορούσατε, εκεί που σας έπαιρνε, εκεί που δεν είχαν λόγο πουθενά. Αυτή η εργασιακή γαλέρα, λοιπόν, θα τελειώσει!
Η Κυβέρνηση θα νοµοθετήσει ενιαία σχέση εργασίας, µε κανόνες και προφανώς θα σεβαστεί τις δυνατότητες που έχουν οι
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ειδικότερα, σε σχέση µε τους
προϋπολογισµούς τους και την αντοχή τους. Μην ανησυχείτε καθόλου.
Άλλωστε, αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν σήµερα µέσα στο δηµόσιο -δεν είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα έρθουν- και µε κάποιον
τρόπο έχουν επιλεγεί κι όχι από µια κυβέρνηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Με δίµηνα και οκτάµηνα, κύριε
Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Με οκτάµηνα,
βεβαίως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Με δίµηνα!
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τα δίµηνα είναι
άλλη ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν υπάρχουν δίµηνα;
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα περιµένετε
να δείτε τη διάταξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν υπάρχουν δίµηνα στις παρατάσεις; Είναι νόµιµο αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Γεωργαντά!
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η διάταξη
αυτή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Χωρίς καµµία αξιολόγηση των
δήµων; Δεν κατάλαβα! Το µήνα; Να είναι µε τον µήνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γεωργαντά,
παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Μα, µιλάει για «µαγκιές» δικές µας.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Γεωργαντά, φωνάζετε για ζητήµατα που δεν γνωρίζετε και εκτίθεστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Δεν αγνοώ καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Γεωργαντά, φωνάζετε για ζητήµατα που αγνοείτε, δεν γνωρίζετε και
εκτίθεστε. Δεν γνωρίζετε τη διάταξη η οποία θα έρθει και εκτίθεστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Εδώ είναι η εγκύκλιός σας.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Οι εργασιακές
γαλέρες, κύριε Γεωργαντά, θα τελειώσουν. Αυτό να το καταλάβετε και είναι µια σαφής δήλωση και δέσµευση της Κυβέρνησης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μετά τον Υπουργό
ο Κανονισµός λέει ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση, εκτός εάν
υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ανέφερε τη λέξη «µαγκιά» ως προς
τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας και τη δική µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σύµφωνοι. Εάν
υπάρχει προσωπικό…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Παρακαλώ να µιλήσω και να ακούσει την απάντησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, εάν
υπάρχει προσωπικό θέµα, θα σας δώσω τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Το ύφος και το περιεχόµενο της τοποθέτησης από τον κύριο Υπουργό δεν ήταν πολιτικό, µε προτάσεις και εκφράσεις, οι οποίες µε θίγουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εφόσον είναι επί
προσωπικού, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, επειδή είµαστε νοήµονες, η «µαγκιά» αφορούσε τη Νέα Δηµοκρατία και την πολιτική των κυβερνήσεων. Δεν αφορούσε
εσάς. Σας το λέω αυτό, διότι εφ’ όσον γνωρίζουµε γράµµατα, να
καταλαβαίνουµε τι είναι προσωπικό και τι δεν είναι. Από εδώ και
πέρα, δώστε του τον λόγο για προσωπικό. Εγώ δηλώνω ότι κάνω
µια πολιτική τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχει ολοκληρωθεί
η συζήτηση. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει θέµα, κύριε Γεωργαντά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Μου έχετε δώσει τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Επί προσωπικού,
όµως. Ο Υπουργός είπε ότι δεν το είπε για εσάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου είχατε δώσει
τον λόγο. Δεν θα τον πάρετε πίσω µετά την παρέµβαση του
Υπουργού. Εκπροσωπώ τη Νέα Δηµοκρατία σήµερα, ως εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, όχι παραπάνω, γιατί θα διαιωνίσουµε τη συζήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν δεν αποτελεί
παρεκτροπή το γεγονός ότι σε κάθε τροπολογία που φέρνει
ιδίως ο κ. Βερναρδάκης, έχει την ορολογία «κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης» -είναι ο συνήθης τρόπος νοµοθέτησης του συγκεκριµένου Υπουργείου και της Κυβερνήσεως- εάν δεν είναι παρεκτροπή το γεγονός ότι ενώ το άρθρο
103 του Συντάγµατος προβλέπει τι γίνεται µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ενώ το προεδρικό διάταγµα του 2004 προβλέπει
µε συνέπεια τι γίνεται µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου και
σήµερα έρχεται αυτή η Κυβέρνηση να εκµεταλλευτεί τον πόνο
των εργαζοµένων που ευελπιστούν σε νοµιµοποίηση, τότε τι
είναι; Εµείς δεν είπαµε να µην εφαρµοστεί ο ΑΣΕΠ. Παντού ό,τι
προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ, είτε για τις δίµηνες συµβάσεις είτε
για τις οκτάµηνες συµβάσεις.
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Αυτό που γίνεται µε αυτήν την Κυβέρνηση είναι ότι κατά παράβαση όλων αυτών των διατάξεων -και προκαλώ κάποιον να
µου πει µε βάση ποιες διατάξεις γίνονται αυτά, το λέει η ίδια η
διάταξη µέσα της- έρχεται να δηµιουργήσει µια στρατιά οµήρων
εργαζοµένων, αφήνοντας απ’ έξω άλλους που θα µπορούσαν
ίσως να διεκδικήσουν ίσως τις ίδιες θέσεις και χωρίς να γίνεται
καµµιά κοστολόγηση της επιβάρυνσης των ΟΤΑ.
Νοµίζω ότι αυτό όχι απλώς αποτελεί πολιτικό θράσος από την
πλευρά της Κυβέρνησης, αλλά µια πρακτική η οποία οδηγεί σε
πραγµατικά επικίνδυνα µονοπάτια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας
και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 664 και ειδικό 49 ως έχει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 664 µε ειδικό 49 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 665 και ειδικό 50 ως έχει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 665 µε ειδικό 50 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 666 και ειδικό 51 ως έχει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 666 µε ειδικό 51 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής και επί των άρθρων.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση στο σύνολο του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και
άλλες διατάξεις»
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας που
υπογράφηκε στη Σόφια, στις 9 Ιουνίου 2010, το κείµενο της
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως
εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Πρωτόκολλα ή άλλα έγγραφα που υιοθετούνται κατά το
άρθρο 16 παράγραφος 2 της κυρούµενης Συµφωνίας, εγκρίνονται µε Κοινή Πράξη των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Στην παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’54) µετά
το τελευταίο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισµού
Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998, που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 8/1997 προκήρυξη (ΦΕΚ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.
45) και οι οποίοι διορίστηκαν κατόπιν της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης
(ΦΕΚ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 3, όπως διορθώθηκε µε το
ΦΕΚ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 4), µε βάση τους πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. (Γ’ 650/11.7.2016 και Γ’683/18.7.2016) και διατέθηκαν προς διορισµό µε την υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
73/οικ.20325/27.7.2016 (Β’ 2357) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι
δυνατόν να ανακατανεµηθούν σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόµενο φορέα του ίδιου Υπουργείου µε απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν
αιτήµατος του οικείου Υπουργείου.»
Άρθρο τέταρτο
Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των κρατών-µελών αυτής ή άλλων χωρών
Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
1104/1980 (Α’298), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του
ν. 3320/ 2005 (Α’48), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται µέχρι δύο (2) έτη, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τέσσερα (4) έτη ακόµη.»
Άρθρο πέµπτο
1. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 319/1995
(Α’174), όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 4 παρ. 1 του π.δ. 80/2011
(Α’196) και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 του π.δ. 108/2012
(Α’191), ισχύουν από την 25η Ιουλίου 2012 χωρίς να παρέχεται δικαίωµα αναδροµικών αποδοχών ή οποιωνδήποτε άλλων συνταξιοδοτικών ή αποκαταστατικών συνεπειών.
2. Στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ.
319/1995 και της παρ. 3 του άρθρου 44 του π.δ. 352/1995 (Α’ 187),
όπως ισχύουν, υπάγονται αντίστοιχα και όσοι κατετάγησαν στη
Σχολή Αξιωµατικών και στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής
Αστυνοµίας κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2005 - 2006 έως και 2010 2011, χωρίς να παρέχεται δικαίωµα αναδροµικών αποδοχών ή
οποιωνδήποτε άλλων συνταξιοδοτικών ή αποκαταστατικών συνεπειών. Οι ενδιαφερόµενοι δικαιούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, παραπέµπονται ως ιδιώτες στις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνοµίας και επανακατατάσσονται στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφόσον κριθούν ικανοί για υπηρεσία γραφείου.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4058/2012 (Α’63)
καταργούνται.
Αθήνα,.....................................2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
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ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 11.48’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 15 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 9.30’ µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: α) Αφιέρωµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
της Δηµοκρατίας και την Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού, β) κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και γ) νοµοθετικό έργο:
συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, για
τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Παναγιώτη
Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

