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Αθήνα, σήµερα στις 10 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 17.28’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
1. «Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)».
2. «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που
αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)».
3. «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον
Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον
Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου,
τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό

Σώµα) Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)
και άλλες διατάξεις».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγονται 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 αυτών των συµφωνιών.
Προτείνω, λοιπόν, να γίνει ενιαία συζήτηση επί των ανωτέρω
συµβάσεων και να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί
των κυρώσεων για πέντε λεπτά.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν δώσω τον λόγο σε όσους συναδέλφους το επιθυµούν,
δηλαδή σε αυτούς που διαφώνησαν ή, τέλος πάντων, δήλωσαν
«παρών» στην αρµόδια επιτροπή, να υπενθυµίσω τις θέσεις των
κοµµάτων στην αρµόδια επιτροπή:
Σε ό,τι αφορά την πρώτη κύρωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ, η Νέα
Δηµοκρατία υπέρ, ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή δήλωσε
«παρών», η Δηµοκρατική Συµπαράταξη υπέρ, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα κατά, το Ποτάµι υπέρ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υπέρ, η
Ένωση Κεντρώων υπέρ.
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κύρωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ, η Νέα
Δηµοκρατία υπέρ, ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή κατά, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη υπέρ, το Κοµµουνιστικό Κόµµα κατά,
το Ποτάµι υπέρ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υπέρ, η Ένωση Κεντρώων υπέρ.
Σε ό,τι αφορά την τρίτη κύρωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ, η Νέα
Δηµοκρατία υπέρ, ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή κατά, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη υπέρ, το Κοµµουνιστικό Κόµµα κατά,
το Ποτάµι υπέρ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υπέρ και η Ένωση Κεντρώων υπέρ.
Πριν δώσουµε τον λόγο στους εισηγητές των κοµµάτων που
διαφώνησαν ή δήλωσαν «παρών» στις επιτροπές για τις συγκεκριµένες κυρώσεις, σας ανακοινώνω ότι εισηγητές έχουν οριστεί
από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ιωάννης Δέδες, από τη Νέα Δηµοκρατία ο
κ. Αθανάσιος Καββαδάς, ειδικοί αγορητές από τη Χρυσή Αυγή
σε ό,τι αφορά την πρώτη συµφωνία ο κ. Νικόλαος Κούζηλος και
για τις άλλες δύο συµφωνίες ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος, από τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα η κ. Λιάνα Κανέλλη, από το Ποτάµι ο κ. Γρηγόριος Ψαριανός, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ.
Κωνσταντίνος Κατσίκης και από την Ένωση Κεντρώων ο κ. Ιωάννης Σαρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
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τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για ακόµη
µια φορά, για να αναδείξω ένα ζήτηµα το οποίο δεν µας τιµά ως
Κοινοβούλιο.
Έρχεται ένα νοµοσχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει τρεις συνθήκες, στις οποίες συµφωνούµε η πλειοψηφία των κοµµάτων. Ταυτόχρονα, όµως, γεµίσαµε σήµερα µε ένα σωρό από τροπολογίες
διαφορετικού αντικειµένου και περιεχοµένου, οι περισσότερες
από τις οποίες δεν συνοδεύονται από τη δικαιολογητική βάση που
πρέπει να έχουν, από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και είναι και βουλευτικές.
Έχω πει κατ’ εξακολούθηση κάτι το οποίο, δυστυχώς, κύριε
Πρόεδρε, µας προσβάλλει ως Κοινοβούλιο, ειδικά σε τέτοιες περιόδους. Βουλευτικές τροπολογίες που ισοδυναµούν µε νοµοσχέδια ταυτίζονται µε πελατειακό κλείσιµο µατιού -κλείνουν το µάτι
σε κατηγορίες συµπολιτών µας- περνάνε ως νοµοσχέδιο ολόκληρο µέσα από βουλευτικές τροπολογίες, για να κάνουν τους καλούς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και αν δεν είναι το
παλαιότερο του παλαιότερου που υπάρχει σε επίπεδο πολιτικής
διαδικασίας!
Έρχονται τροπολογίες, οι οποίες αφορούν οικονοµικά θέµατα
χωρίς έκθεση λογιστηρίου κατ’ εξακολούθηση, σε µια περίοδο
που ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε µεγάλη δυσκολία, µόνο και
µόνο για να διορίζετε κοµµατικούς φίλους και ηµετέρους. Πώς το
δέχεστε;
Θα τα πούµε τώρα στην ανάλυση.
Θα παρακαλέσω πολύ, κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, να ξέρουµε αναλυτικά ποιες τροπολογίες θα γίνουν δεκτές
εκ µέρους της Κυβέρνησης, µία προς µία, είτε βουλευτικές είτε
της Κυβέρνησης, να ξέρουµε για τι θα συζητήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κυρία Βάκη,
τι θέλετε;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Είµαι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος. Μίλησε
ο συνάδελφος και πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, κυρία
Βάκη, είστε Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, αλλά ο κ. Βρούτσης
έθεσε ένα θέµα επί της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στον κ. Βρούτση; Θέλω να απαντήσω στον κ. Βρούτση και έχω κάθε δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα µε αφήσετε να
σας πω; Θα µε αφήσετε να εξηγήσω;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ζήτησε τον λόγο ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στο δεύτερο σκέλος
της συνεδρίασης εκ µέρους του Προεδρείου θα τοποθετηθούµε
για τις τροπολογίες. Πρότεινα στο Σώµα να ξεκινήσουµε µε τους
δύο εισηγητές στην ουσία που δήλωσαν τις αντιρρήσεις τους στην
επιτροπή επί των κυρώσεων και από εκεί και πέρα το δεύτερο κοµµάτι –αν µου επιτρέπεται ο όρος- της συζήτησης στη σηµερινή
µας συνεδρίαση θα αφορά τις τροπολογίες.
Εάν θέλετε, µπορούν να ανακοινώσουν οι Υπουργοί ποιες τροπολογίες κάνουν δεκτές, τις οποίες µπορώ να σας τις πω και εγώ.
Και µάλιστα η µία βουλευτική, εξ όσων γνωρίζω, έχει αποσυρθεί,
έτσι δεν είναι;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αν µας αφήσετε, θα τα πούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να λάβει τον λόγο και να πει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για όλες;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Για όλες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Καµµένο, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, θέλω
να σας πω ότι όσον αφορά τις τροπολογίες, από τους επισπεύδοντες Υπουργούς ζητήσαµε να επικοινωνήσουν µε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και µε την προϋπόθεση ότι οι Κοινοβουλευτικές
Οµάδες συµφωνούν, να τις κάνουµε δεκτές, διότι αφορούν θέµατα εργαζοµένων λόγω της λήξης του έτους που ρυθµίζουν θέµατα εντελώς τυπικά, πληρωµών. Δεν έχουν κανένα άλλο
επιπρόσθετο θέµα. Η ενηµέρωση που είχαµε από τους Υπουργούς
ήταν ότι οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες συναίνεσαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιοι συναίνεσαν;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πού ακούστηκε αυτό, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Διαφωνείτε; Διότι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως διαφωνούµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εµείς είχαµε πληροφόρηση από
τους Υπουργούς ότι µίλησαν µε τις Γραµµατείες, οι Γραµµατείες
επικοινώνησαν και είπαν ότι συναινούν, διότι είναι θέµατα που
αφορούν πληρωµή εργαζοµένων µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου.
Εάν εσείς αναλαµβάνετε την ευθύνη και θέλετε να τις αποσύρουµε, να µας το πείτε ξεκάθαρα, διότι οι Γραµµατείες των κοµµάτων µάς είπαν ότι συµφωνούν. Εµείς θα σας πω ποιες θα
δεχθούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Η Γραµµατεία της Νέας Δηµοκρατίας
δεν γνώριζε τίποτα!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η Γραµµατεία της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι συναινεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν γνώριζε τίποτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ωραία, καλώς, εντάξει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αυτό που λέτε πώς το αποδεικνύετε,
παρακαλώ; Τα πράγµατα έχουν χάσει το νόηµά τους εδώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα σας φέρω τον «ταχυδρόµο».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μην ψεύδεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, θα
παρακαλούσα να αναφερθείτε στις τροπολογίες που κάνετε δεκτές.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να πούµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε,
ποιες δεχόµαστε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αριθµούς!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιλάει ο Υπουργός
Εθνικής Αµύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
κύριε Βρούτση, δεν σας έδωσα τον λόγο. Καθίστε κάτω!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Βρούτση, θα σας απαντήσω.
Ο κ. Πολάκης…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Λες ψέµατα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Με τη Νέα Δηµοκρατία µιλήσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, για
να συνεννοούµαστε, να τελειώσει ο Υπουργός και αν επιθυµείτε
τον λόγο, θα µιλήσετε µετά τον Υπουργό, για να απαντήσετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Βρούτση, κύριε Εκπρόσωπε
της Νέας Δηµοκρατίας, επικοινώνησα µε τον κ. Πολάκη, ο οποίος
µε διαβεβαίωσε ότι επικοινώνησε. Έτσι ενηµερώθηκα από τον κ.
Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ
µίλησα µε τον κ. Κέλλα και τον ενηµέρωσα αναλυτικά για όλες τις
τροπολογίες. Δεν υπήρχε καµµία…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Και δεν πήρατε απάντηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ!
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Κύριε Υπουργέ…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θέλετε να αποσυρθούν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Βεβαίως, δεν τις ψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, πείτε
για τις τροπολογίες.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να πούµε, κατ’ αρχάς, ποιες δεχόµαστε.
Υπάρχουν δύο τροπολογίες, οι οποίες κατατέθηκαν από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας λόγω της συναρµοδιότητος των υπό
ψήφιση σχεδίων.
Η µία είναι η µε γενικό αριθµό 747 και ειδικό 65, η οποία αφορά
την τροποποίηση των διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Έχει κάποιες διατάξεις από τους στρατιωτικούς δικαστές
που ήταν θέµα ερωτήσεων πολλών συναδέλφων Βουλευτών. Τακτοποιείται ένα θέµα, για το οποίο πράγµατι ήταν λανθασµένη η
ρύθµιση που είχε γίνει και το βελτιώνουµε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Την κάνετε δεκτή;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η δεύτερη αφορά την τροποποίηση
του π.δ. 73/2006.
Είναι η µε γενικό αριθµό 748 και ειδικό 66, κυρία Κανέλλη, η
οποία πάλι αφορά την ενσωµάτωση του ΥΠΕΘΑ µέσα στη δοµή
του Υπουργείου. Και αυτό αποτελούσε µια τυπική ρύθµιση που
δεν είχε γίνει µέχρι τώρα, για να υπάρχει µια συνέχεια στο οργανόγραµµα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Δεν αφορά χρήµατα
και δαπάνες. Δεν αφορά κανένα. Είναι καθαρά θέµατα τυπικά.
Η τρίτη τροπολογία, η οποία κατετέθηκε από τον κ. Ξανθό, τον
κ. Πολάκη και τον κ. Τσακαλώτο, είναι η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 749 και ειδικό 67, που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Υγείας. Όπως µε ενηµέρωσε ο Υπουργός Υγείας και
ο Υφυπουργός, υπάρχει ένα θέµα που αφορά πληρωµές προσωπικού των νοσοκοµείων που δεν έχουν γίνει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
προµηθειών.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και προµηθειών. Θα τα εξηγήσει ο κύριος Υπουργός.
Επίσης, ενηµερώθηκα ότι, για να πληρωθούν οι άνθρωποι, θα
πρέπει να περάσουµε µία τροπολογία για να µπορέσουν να γίνουν
οι καταβολές των χρηµάτων. Του ζήτησα να επικοινωνήσει µε τα
κόµµατα και του είπα ότι αν τα κόµµατα δέχονται τη συζήτηση της
συγκεκριµένης τροπολογίας από τη µεριά του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, εµείς δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να προχωρήσουµε στη συζήτηση.
Ακούω τώρα ότι διαφωνείτε. Αν υπάρχουν διαφωνίες, να το ξαναβάλουµε κάτω το πράγµα να το δούµε. Αν, δηλαδή, αναλαµβάνει κάποιος την ευθύνη να µην πληρωθεί ο κόσµος και να µην
πληρωθούν οι προµηθευτές, ας το πει εδώ πέρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ,…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Κέλλα, σας παρακαλώ,
αφήστε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όσον αφορά τις βουλευτικές
τροπολογίες, οι δύο τροπολογίες είναι του κ. Μπαλτά, τις οποίες
έφερε ο κ. Μπαλτάς στην επιτροπή εδώ και τρεις µέρες. Τις συζητήσαµε, έγινε συζήτηση, ήταν ενηµερωµένη η Βουλή επ’ αυτών
των τροπολογιών. Ήταν ξεκάθαρο ότι αφορούσαν το ελληνικό φεστιβάλ και την πληρωµή του κόσµου εκεί όπου υπήρχαν συµβάσεις και για πρόσληψη στη θέση του γενικού διευθυντή. Νοµίζω
ότι επ’ αυτού έγινε εκτενής συζήτηση και δόθηκε η δυνατότητα
στα κόµµατα και να λάβουν γνώση και να µιλήσουν επ’ αυτών.
Η τροπολογία 744 του κ. Θηβαίου απεσύρθη.
Η τροπολογία 745 είναι µία τροπολογία που έφεραν οι συνάδελφοι κ. Δέδες και κ. Τζούφη και αφορά την παράταση χρηµατοδότησης κοινωνικών δοµών άµεσης αντιµετώπισης της φτώχειας.
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Έχει να κάνει πάλι µε εργαζοµένους που πρέπει να πληρωθούν.
Είναι οι κοινωνικές δοµές, οι οποίες θα πρέπει να τακτοποιηθούν
και να υπάρχει µια νοµιµοποίηση. Είπαµε ότι είµαστε διατεθειµένοι
να την κάνουµε δεκτή.
Οι άλλες δύο τροπολογίες των συναδέλφων κ. Δριτσέλη και κ.
Βάκη για την παράταση της εφαρµογής της κάρτας φιλάθλου έχει
ήδη αποσυρθεί.
Επίσης, εγώ ο ίδιος ζήτησα να αποσυρθεί και η άλλη τροπολογία που κατέθεσε ο Δηµήτρης ο Καµµένος, που αφορά το θέµα
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διότι πράγµατι πέντε σελίδες
δεν µπορεί να έρχονται τελευταία µέρα. Την αποσύρουµε την τροπολογία. Σας την δίνουµε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
την µελετήσετε και την επόµενη φορά να την περάσουµε την τροπολογία αυτή.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, καµµία τροπολογία σας διαβεβαιώ, κύριοι
συνάδελφοι, που να αφορά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
που πρέπει να εγκριθεί. Δεν υπάρχει καµµία που να αφορά µια σοβαρή αλλαγή, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί. Είναι κάποιες τακτοποιήσεις –πάντα γίνονται στο τέλος του χρόνου- ορισµένων
θεµάτων, ιδιαίτερα για να πληρωθούν εργαζόµενοι και να τακτοποιηθούν κάποιες λεπτοµέρειες που, δυστυχώς, χρήζουν νοµοθετικής ρυθµίσεως.
Αν από εκεί και πέρα υπάρχει από τη µεριά της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως αντίρρηση στο να πληρωθούν, εγώ δεν έχω καµµία
αντίρρηση να αποσυρθούν και αναλαµβάνει και την ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Πριν δώσουµε τον λόγο στους ειδικούς αγορητές, όπως είπα
στην αρχή, σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα των κυρώσεων, θα δώσουµε τον λόγο και στον κ. Πολάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω τον λόγο για να υποστηρίξετε την
τροπολογία σας για να κλείσουµε τον κύκλο των παρεµβάσεων
των Υπουργών σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, που έκανε δεκτό –και θα εξηγήσω και θα πω αναλυτικάτο περιεχόµενο της τροπολογίας.
Επικοινώνησα εγώ ο ίδιος µε όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες
εχθές και νοµίζω ότι και εσείς ο ίδιος µπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Δεν υπήρξε σοβαρή αντίρρηση από καµµία µεριά για το
περιεχόµενο των τροπολογιών που τώρα θα ακούσετε και ποιο
είναι.
Είναι µία τροπολογία µε κάποια άρθρα. Το πρώτο είναι το εξής:
Φέτος, για πρώτη χρονιά µετά από πολλά χρόνια προκηρύξαµε
επτακόσιες εξήντα θέσεις µόνιµων γιατρών. Εξήντα µε εβδοµήντα
από αυτές αφορούν νοσοκοµεία µικρών νησιών και επαρχιακά νοσοκοµεία.
Όπως ξέρετε, κάθε κρίση στους γιατρούς είναι συγκριτική αξιολόγηση ανάµεσα σε υποψηφίους που την κάνει ένα συµβούλιο κρίσης. Αυτό το συµβούλιο κρίσης είναι τοπικό του κάθε
νοσοκοµείου. Αν θες να πάρεις έναν παθολόγο στη Νάξο, πρέπει
να φτιαχτεί ένα συµβούλιο κρίσης ΣΚΕΥΟΠΝΥ από πέντε άτοµα
µαζί µε τον διοικητή του νοσοκοµείου που υπηρετούν στο νοσοκοµείο της Νάξου.
Πολλά µικρά νοσοκοµεία, επαρχιακά, ορεινών περιοχών, µικρών
πόλεων και κυρίως νησιών δεν έχουν τον απαιτούµενο αριθµό των
διευθυντών για να συµπληρώσουν την κρίση. Αυτή τη στιγµή
έχουν κάνει οι άνθρωποι αίτηση, όλες οι άλλες κρίσεις από τις
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επτακόσιες προχωρούν και αυτές οι εβδοµήντα δεν µπορούν να
προχωρήσουν, γιατί τα συµβούλια κρίσης δεν µπορούν να συγκροτηθούν.
Η τροπολογία, λοιπόν, είναι ότι συµπληρώνουµε µε γιατρούς
από διπλανά νοσοκοµεία, δηλαδή της Νάξου, κύριε Βρούτση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Συµφωνούµε σε αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γι’
αυτό είπα και εγώ ότι συµφωνείτε. Μη σηκώνουµε, λοιπόν, επανάσταση! Δεν βολεύουµε κανέναν κολλητό, µην αγχώνεστε!
Ακούστε µε τώρα. Συµπληρώνεται από το Νοσοκοµείο της
Σύρου, λοιπόν, για να µπορέσει να γίνει η κρίση. Αυτό είναι το ένα.
Οι επόµενες τρεις-τέσσερις παράγραφοι αφορούν το εξής
πράγµα: Αυτή τη στιγµή τα νοσοκοµεία είναι φορτωµένα λεφτά.
Όταν λέω «φορτωµένα», εννοώ φορτωµένα και όχι από ληξιπρόθεσµα, αλλά από φετινές χρηµατοδοτήσεις.
Ανακοινώνω στο Σώµα, µε την ευκαιρία, ότι αυτή τη στιγµή µε
τα χρήµατα που µπαίνουν αύριο στους λογαριασµούς των νοσοκοµείων, από τα 1.156.000.000 που προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισµός θα έχουν δοθεί στα νοσοκοµεία τα 1.023.000.000 µε
αυτά που θα µπουν αύριο. Επίσης, έχουν δοθεί 193.000.000 στα
νοσοκοµεία του ΕΣΥ και άλλα 110.000.000 σε Ωνάσειο, Παπαγεωργίου, στρατιωτικά. Τα στρατιωτικά είχαν πόσο καιρό να δουν
χρήµατα από τον ΕΟΠΥΥ. Δίνονται µέχρι τις 20 Νοεµβρίου άλλα
200.000.000 από τον ΕΟΠΥΥ. Είναι φορτωµένα λεφτά τα νοσοκοµεία!
Τι έχουµε κληρονοµήσει; Κληρονοµήσαµε µια κατάσταση. Θα
µου πείτε «δεν την έχετε φτιάξει ακόµη». Αναλαµβάνουµε αυτή την
ευθύνη, αλλά ένα πράγµα που είναι σαράντα χρόνια δεν αλλάζει
από τη µια µέρα στην άλλη. Από το 2012 η Επιτροπή Προµηθειών
Υγείας µπλόκαρε κάποιους διαγωνισµούς, γιατί δεν έστελνε τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό που ψηφίζουµε σήµερα εµείς το έχετε
ψηφίσει και εσείς στο παρελθόν, γιατί µόνο έτσι µπορούσαν να
πληρώσουν τα νοσοκοµεία.
Τι λέµε, λοιπόν; Ότι για όσες δαπάνες δεν γίνονται µε συµβατικό
τρόπο, δηλαδή µέσα από διαγωνισµούς σε ισχύ, αλλά γίνονται
εξωσυµβατικά, µε παράταση διαγωνισµών ή µε πρόχειρους διαγωνισµούς ή µε µικροπροµήθειες, που πάντα ακολουθούνται οι
τιµές του παρατηρητηρίου, που τις έχουµε ελέγξει και τις έχουµε
χαµηλώσει και µε την τροπολογία του παράλληλου είναι πιο κάτω
από τα προηγούµενα, αυτές τις δαπάνες λοιπόν να µπορούµε να
τις πληρώσουµε να νοµιµοποιηθούν, γιατί θεωρητικά είναι παράνοµες δαπάνες, αλλιώς δεν θα λειτουργούσε νοσοκοµείο στη
χώρα. Το πάµε µέχρι τις 31-10-2016. Η προηγούµενη ρύθµιση
ίσχυε µέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.
Όλα τα νοσοκοµεία, λοιπόν, επειδή έχουν χρήµατα αυτή τη
στιγµή, έχουν αρχίσει και ενταλµατοποιούν Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο, που όµως δεν µπορούν να τα στείλουν στον Πάρεδρο,
αν δεν υπάρξει αυτή η νοµιµοποίηση.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε βάλει στόχο -και σε αυτό σας καλούµε να
βάλετε πλάτη- να είναι η πρώτη χρονιά από Μεταπολιτεύσεως που
από τα εκατόν σαράντα νοσοκοµεία τα εκατόν δέκα τουλάχιστον
θα κλείσουν χωρίς ληξιπρόθεσµα δηµιουργίας της φετινής χρονιάς. Για να γίνει αυτό, πρέπει τα νοσοκοµεία να µπορούν να πληρώσουν. Και έτσι µπορούν να πληρώσουν.
Τα δύο τελευταία άρθρα αφορούν το εξής: Μέσα σε αυτό υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβληµα µε τη Σάµο, όπου πάλι έχουν γίνει
µέχρι τις 31-12-2014 και αφορούν 3.000.000 ευρώ διαπιστωµένες
δαπάνες και τους έχουµε δώσει τα λεφτά από τα ληξιπρόθεσµα
και δεν µπορούν να πληρώσουν, επειδή και εκείνοι πήγαν δικαστικά και οι υπάλληλοι και κάποιος πήγε φυλακή και βγήκε και ξαναγύρισε και δεν κόβουν εντάλµατα, ορίζουµε µία διαδικασία, για
να µπορέσουν να πληρωθούν αυτά, διότι οι προµηθευτές που τους
τα χρωστούν από το 2012, το 2013 και το 2014 αρχίζουν να εκβιάζουν, παρόλο που πληρώνονται φέτος και σου λένε «άµα δεν µου
δώσεις τα παλιά, δεν θα σου φέρω τα καινούργια». Και τα έχουν
δώσει.
Και η τελευταία…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Είναι χωρίς δικαιολογητικά. Θα νοµιµοποιήσουµε δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όλα
έχουν δικαιολογητικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, κύριε
Κέλλα. Μετά, στην τοποθέτησή σας.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, πιο σύντοµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Οι τελευταίες δύο παράγραφοι αφορούν το θέµα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Το
ΚΕΕΛΠΝΟ από 1-7-2016 µπήκε στο δηµόσιο λογιστικό και ελέγχεται όπως όλοι οι οργανισµοί. Μπήκε µε άδεια του Γενικού Λογιστηρίου.
Το πρώτο εξάµηνο του ΚΕΕΛΠΝΟ, σαράντα µε πενήντα υπάλληλοι οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί µε το να παρακολουθούν τις
δοµές που έχει για τους οροθετικούς και για το προσφυγικό, κάνουν υπερωρίες και εφηµερίες. Με βάση όλα όσα έχουν γίνει, για
βεβαιωµένες –µε καταλόγους- υπερωρίες και εφηµερίες, αντί να
δηµοσιευτεί η απόφαση στο ΦΕΚ µέχρι τις 30 Ιουνίου, δηµοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου και δεν εγκρίνει ο επίτροπος δεδουλευµένες
και πραγµατοποιηµένες υπερωρίες και εφηµερίες αυτών των ανθρώπων. Αφορά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να
πληρωθούν. Από εκεί και µετά δεν υπάρχει θέµα. Είναι άλλη η διαδικασία του γενικού λογιστικού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εµείς διαφωνούµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το
ξέρω ότι µπορεί να διαφωνείτε, αλλά τι να κάνουµε τώρα;
Το τελευταίο κοµµάτι είναι το εξής: Επειδή έχουµε ανοίξει µία
πολύ µεγάλη δουλειά εκεί πέρα και έχουµε και πολύ µεγάλο πόλεµο, δίνουµε τη δυνατότητα στον κ. Ρόζενµπεργκ, τον καθηγητή
που ανέλαβε πρόεδρος, να πάρει τρεις ειδικούς συµβούλους, γιατί
έχει να υλοποιήσει και το πρόγραµµα των 23 εκατοµµυρίων ευρώ
από το ΑΜΘ για το προσφυγικό µε τις προσλήψεις οκτακοσίων
ατόµων, ενώ έχουν κάνει αίτηση έξι ή επτά χιλιάδες κόσµος. Επίσης, έχει να αναδιοργανώσει όλον τον οργανισµό του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Έχει να κάνει µία σειρά από πράγµατα και δεν φθάνουν µόνο οι
άνθρωποι που είναι στο διοικητικό συµβούλιο. Του επιτρέπουµε,
λοιπόν, µε τη σύµφωνη γνώµη της Κυβέρνησης, να πάρει τρεις
συµβούλους, για να µπορέσουν να τον βοηθήσουν σ’ αυτή τη δουλειά που κάνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν έχει κανέναν σύµβουλο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
έχει κανέναν. Εγώ του έχω δώσει έναν από τους δικούς µου για
να τον βοηθά. Για µία άλλη που πήρε ως γραµµατέα, του έκαναν
µήνυση «γιατί έρχεται εδώ», επειδή εκεί υπάρχει καθηµερινός πόλεµος, διότι όσο σκάβουµε, βρίσκουµε.
Αυτές είναι, λοιπόν, οι τροπολογίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Να περάσουµε στις τοποθετήσεις των ειδικών αγορητών επί
των κυρώσεων…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριοι συνάδελφοι,
τι ακριβώς θέλετε; Σηκώνετε όλοι τα χέρια.
Κύριε Κέλλα, εσείς τι θέλετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία λέει –διαβάζω επί λέξει για να την ακούσει όλη η Αίθουσα…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μα, δεν συζητάµε τις τροπολογίες, χριστιανέ
µου! Μία τοποθέτηση έκανε. Θα τη συζητήσουµε µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εξηγώ, κυρία Κανέλλη, γιατί δεν την ψηφίζουµε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κάντε ό,τι θέλετε, κύριε Κέλλα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Είναι να πληρωθούν χωρίς δικαιολογητικά.
Πώς θα συναινέσουµε, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κέλλα, σας παρακαλώ πολύ. Μπορούµε να συνεννοηθούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα; Ήδη έχουµε αποφασίσει πώς θα διεξάγουµε τη συζήτηση
σήµερα. Είπαµε ότι θα ξεκινήσουµε µε τις συµβάσεις για να το
κλείσουµε και αµέσως µετά θα περάσουµε στις τροπολογίες.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Γιατί τον διευκολύνετε τον κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οι Υπουργοί, ως
όφειλαν –και τους προτάξαµε- υποστήριξαν τις τροπολογίες που
κατέθεσαν. Άρα, λοιπόν, δίνουµε τώρα τον λόγο στους ειδικούς
αγορητές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων που είχαν αντίρρηση επί
των κυρώσεων, τελειώνουµε µε τις κυρώσεις και µετά όλοι –µα,
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όλοι- ή όσοι επιθυµούν θα έχουν τον λόγο να τοποθετηθούν και
να ρωτήσουν ό,τι θέλουν επί των τροπολογιών. Μα, αυτό αποφασίσαµε πριν από δέκα, δεκαπέντε λεπτά.
Θα δώσουµε τον λόγο στους ειδικούς αγορητές της Χρυσής
Αυγής. Για την πρώτη σύµβαση είναι ο κ. Κούζηλος και για τις
άλλες δύο κυρώσεις θα ακολουθήσει ο κ. Παναγιώταρος.
Ορίστε, κύριε Κούζηλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την κύρωση για την τροποποίηση σχετικά µε τη
Γαλλική Δηµοκρατία για το µη επανδρωµένο µαχητικό αεροσκάφος, δηλώνουµε «παρών», γιατί προσδίδει ένα µεγάλο κύρος στην
Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία.
Όµως, αυτό το «παρών» έρχεται µε κάποιους προβληµατισµούς
που έχουµε, όπως είναι το µέλλον της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας. Γνωρίζουµε τα χρόνια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία, όπως είναι η στελέχωσή της. Αυτή
τη στιγµή η ΕΑΒ έχει αναλάβει πολύ µεγάλες συµβάσεις. Περιµένουµε τη συζήτηση για το µέλλον της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στις 18 µε 22 θα γίνει η συζήτηση.
Το είπαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: …διότι στα χρόνια του µνηµονίου βλέπουµε να υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και στην αµυντική βιοµηχανία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κούζηλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος για τις επόµενες δύο κυρώσεις, όπως είπαµε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ τα συγχαρητήριά µου για την
εκλογή του συγκεκριµένου Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών.
Βλέπαµε όλους τους θιασώτες της παγκοσµιοποίησης να είναι
στεναχωρηµένοι και λυπηµένοι για τα τεκταινόµενα. Ευχόµεθα και
άλλοι λαοί να αναλάβουν τις τύχες της πατρίδας τους µε τον
τρόπο που ανέλαβαν οι Βρετανοί, οι Αµερικανοί, οι Αυστριακοί, οι
Έλληνες και κάποιοι άλλοι, λίαν συντόµως.
Όσο για το εν λόγω νοµοσχέδιο, για τις υπόλοιπες δύο κυρώσεις, είµαστε και στις δύο κυρώσεις αντίθετοι, θα ψηφίσουµε
«όχι». Πρόκειται για ΝΑΤΟϊκές κυρώσεις.
Επιτέλους, θα πρέπει να αρχίσουµε να βλέπουµε και να αναθεωρούµε τη σχέση µας µε το ΝΑΤΟ, µέσα στα νέα γεωπολιτικά
πλαίσια στα οποία βρίσκεται η πατρίδα µας και στον γεωπολιτικό
χώρο.
Σχετικά µε την κύρωση «ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ – AMSCC», το παρόν
σχέδιο νόµου αφορά µια από τις συνηθισµένες πλέον κυρώσεις
µνηµονίων κατανόησης συνεργασίας που έρχονται στη Βουλή
λόγω του ότι προβλέπεται συνταγµατικά, ενώ στην ουσία έχουν
ήδη υπογραφεί και εφαρµόζονται και ισχύουν. Ένα ακόµα τυπικό
ζήτηµα.
Εδώ έχουµε να κάνουµε µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας και τη συνεργασία µε το Υπουργείο Αµύνης των Βουλγάρων.
Τοποθετήθηκαν οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής στην αρµόδια
επιτροπή. Εξηγήσαµε τους λόγους όπου για µια ακόµα φορά επί
της ουσίας απεµπολούµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα και παραχωρούµε εξουσίες σε άλλους, οι οποίοι δεν είναι και γενικότερα
φιλικά προσκείµενοι στην πατρίδα µας διαχρονικά. Λέω για το ζήτηµα της Βουλγαρίας, κύριε Υπουργέ, όταν είχατε κάνει ένα σχόλιο στην επιτροπή.
Θα αναφερθώ τώρα στη δεύτερη κύρωση νόµου της τεχνικής
συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας,
που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας, αφ’ ενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του
Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του
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Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας
αφ’ ετέρου, σχετικά µε την επάνδρωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση
και υποστήριξη του στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα) Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS.
Η συγκεκριµένη κύρωση είναι στην ουσία και αυτή µια τυπική
υποχρέωση της πατρίδας µας, στο πλαίσιο της συµµαχίας, εν προκειµένω το ΝΑΤΟ, στην οποία ανήκει.
Το ζητούµενο και αυτό το οποίο επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί
και να προβληµατίσει, είναι να επαναπροσδιοριστεί συνολικά
πλέον η σχέση της πατρίδας µας µε το ΝΑΤΟ, πώς θα είναι σε
όφελος της πατρίδας µας ένα Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης µε το
Στρατηγείο και τις δοµές του, όταν έχουµε µέσα τους Τούρκους.
Η πατρίδα µας δέχεται κύµατα λαθροµεταναστών. Έχουµε
απειλές σε όλα τα επίπεδα. Πώς το στρατηγείο και το Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης λειτουργούν ή µπορεί να λειτουργήσουν στην
πράξη προς όφελος της πατρίδας µας; Είναι ερωτήµατα αναπάντητα, µε τα οποία βλέπουµε ότι κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί.
Το θέµα έχει και άλλες προεκτάσεις. Είναι ο κλοιός γύρω από
τη Ρωσία µε στρατιωτικές βάσεις στη Σουηδία, τη Φιλανδία, τη
Βαλτική ως και τη Γεωργία. Είναι µια προσπάθεια κλιµάκωσης της
έντασης στην Ευρώπη, αφού είναι βέβαιο ότι η Ρωσία δεν θα µείνει
µε σταυρωµένα τα χέρια σε έναν τέτοιο ΝΑΤΟϊκό σχεδιασµό, κάτι
που το δείχνει και στην πράξη.
Το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως στρατιωτικός βραχίονας, ως αιχµή του
δόρατος των αµερικανικών σχεδιασµών, τουλάχιστον των µέχρι
τώρα, ενάντια στη Ρωσία. Θα πρέπει να δούµε συνολικά τη σχέση
µας µε το ΝΑΤΟ, αλλά και σε κάθε περίπτωση τη στάση µας έναντι
αυτών των κυρώσεων.
Στην προκειµένη περίπτωση είµαστε εντελώς αρνητικοί στην κύρωση αυτή, που ναι µεν φαίνεται σαν µια τυπική υποχρέωση έναντι
στο ΝΑΤΟ, στην πράξη όµως έρχεται σε αντίθεση µε τα συµφέροντα της πατρίδας µας και τη γεωπολιτική της θέση.
Θα αναφερθώ εν τάχει και σε δύο τροπολογίες που υπάγονται
σε αυτές τις δύο κυρώσεις νόµου. Είναι η τροπολογία 747/65…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παναγιώταρε,
είπαµε ότι επί των τροπολογιών θα έχετε τη δυνατότητα, αξιοποιώντας και επιπλέον χρόνο, να τοποθετηθείτε στο δεύτερο µέρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εντάξει, θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Οπότε, είµαστε κατά στις δύο συγκεκριµένες κυρώσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο στην ειδική αγορήτρια από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, την κ.
Κανέλλη.
Έχετε τον λόγο, κυρία Κανέλλη, για πέντε λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θα συντοµεύσω, διευκρινίζοντας για µια
ακόµα φορά τις διαφωνίες µας για τις τροπολογίες. Δεν θέλω να
επανέλθω. Όµως, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει τροπολογία,
ακόµα και βουλευτική, και µεταξύ µας, κύριε Καµµένο, εσείς την
καταθέσατε, ο κ. Δηµήτριος Καµµένος…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Απεσύρθη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν έχει σηµασία αν απεσύρθη. Ακούστε µε!
Στην πραγµατικότητα, τι ώρα κατατέθηκε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Στις 15.20’.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Στις 15.20’ και τα κείµενα φτάσανε σε εµάς
στις 16.50’, για µια συνεδρίαση που αρχίζει στις 17.00’.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και γι’ αυτό απεσύρθη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ να µένουµε και
σε δέκα πράγµατα τα οποία είναι ουσιαστικά.
Δεύτερον, εδώ, µε αφορµή πολλές φορές τροπολογίες, υπάρχουν θέµατα που µπορεί να πρέπει να λυθούν και να έχουν και τη
µορφή του κατεπείγοντος. Επειδή δεν έχουν λεφτά, δεν σηµαίνει
ότι δεν είναι και σηµαντικά.
Γιατί σας άκουσα να υπερασπίζεστε ως σηµαντικές και άρα ευκολότερο να τις χώνουµε όπου να’ ναι. Δηλαδή ανάµεσα στα µη
επανδρωµένα πολεµικά σκάφη, µε το να βάλουµε τις δοµές, το
νοσοκοµείο της Σάµου και µαζί µε παπούτσια, κάλτσες, κορδόνια
και µια σειρά από άλλα πράγµατα, επειδή δεν συνεπάγονται έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Βουλής να
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έχουν και την οικονοµική υπόσταση και όφελος, τότε ευτελίζουµε.
Και επιτρέψτε µου -και θα συµφωνήσετε, αποκλείεται να µην συµφωνήσετε, lapsus linguae είναι- ότι η διαδικασία της Βουλής δεν
είναι λογιστηριακός έλεγχος πολιτικών πράξεων. Γιατί αν ήταν λογιστηριακός έλεγχος πολιτικών πράξεων τότε η κουβέντα της οικονοµίας δεν θα γινόταν σε πολιτικό επίπεδο. Ας τα βγάλουµε,
λοιπόν, αυτά από τις διαδικασίες για να µπορέσουµε να σταθούµε.
Να µείνω στις τρεις συµφωνίες. Θα είµαι συνοπτική γιατί τοποθετηθήκαµε πολύ αναλυτικά. Έχουµε πει «όχι», ούτως ή άλλως και
καταψηφίζουµε και τις τρεις, για να µην δυσκολέψουµε την καταγραφή της ψήφου.
Τρεις κουβέντες για την κάθε µία.
Σας είπαµε -ακούσαµε και τον Πρωθυπουργό χθες- ότι φτιάχνετε όλη αυτήν τη ναυτιλιακή –και µιλάω για τη συµφωνία διευθέτησης τεχνικής µε τη Βουλγαρία για το πολυεθνικό συντονιστικό
κέντρο στρατηγικών θαλασσίων µεταφορών- και η υπερδύναµης
Ελλάς τακτοποιεί τις µεταφορές αλλοτρίων συµφερόντων και στο
στρατιωτικό επίπεδο και σε συνεργασία µε τους ιδιωτικούς εφοπλιστικούς στόλους. Και τα πληρώνει από την τσέπη του ο ελληνικός λαός, γιατί αυτό το πολυεθνικό κέντρο, το λεγόµενο
ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ, είναι στην πραγµατικότητα έργο και υπηρεσία, την
οποία έχει στα χέρια του το ΓΕΕΘΑ και άρα το πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Πόσο πια να τους βοηθήσουµε; Πόσο πια να µεταφέρουν
τσάµπα, να διευθετούν τσάµπα, να τακτοποιούν τσάµπα οι εφοπλιστές και τα συµφέροντα, είτε είναι για ιµπεριαλιστική παρέµβαση, είτε είναι για µεταφορά στρατευµάτων, είτε είναι για
µεταφορά όπλων, είτε για µεταφορά HAMVY στον ISIS και εγώ δεν
ξέρω πουθενά αλλού; Εποµένως δεν µπορούµε να πούµε «ναι».
Και δεν είναι και η πρώτη που υπογράφουµε. Έχουµε υπογράψει
µε όλους, αλλά όταν λέµε µε όλους, µε όλους!
Πάµε τώρα στο µαχητικό αεροσκάφος. Εκεί τα έχουµε πει, οι
προτάσεις µας είναι δεδοµένες και ουσιαστικές. Μη επανδρωµένα
πολεµικά αεροσκάφη. Αυτή τη στιγµή η δεύτερη τροποποίηση που
έρχεται στη συµφωνία, ενισχύει τη δύσµοιρη «DASSO». Μα, την
ενισχύει! Θα σας πω κατά ποια µορφή την ενισχύει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Παλιότερα…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το ξέρω. Ακούστε µε καλά. Επιµένω, ακούστε µε. Όταν παραµένεις υπεργολάβος µεγάλων στρατιωτικών
συµπλεγµάτων και εταιρειών µε πολυεθνική δραστηριότητα, όπως
είναι η «DASSO», συρρικνώνοντας τη δική σου δυνατότητα, το έµψυχο δυναµικό, τις ανάγκες της χώρας, τις πραγµατικά αµυντικές
και όχι τις προερχόµενες από τη συµµετοχή µας σε oργανισµούς
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι το ΝΑΤΟ και από την Ευρωζώνη
µέχρι όπου δεν ξέρω αλλού, εκ των πραγµάτων αφήνεις όλο το
περιθώριο αύριο το πρωί να έρθουν να τις πάρουν κοψοχρονιά,
να κλείνουν τις συµφωνίες κοψοχρονιά.
Έχουµε µια σύµβαση από την οποία βγάζουµε –για να ακούει
και ο ελληνικός λαός- περίπου 15,5 εκατοµµύρια για την υπεργολαβία και η συµµετοχή µας είναι 20 εκατοµµύρια. Βάζουµε και από
την τσέπη µας για να είµαστε υπεργολάβοι! Ποιος κερδίζει πού να
πάρει και να σηκώσει; Με λογιστικούς όρους! Έχουµε συµµετοχή
στο πρόγραµµα 20 εκατοµµύρια κάθε χρόνο και έχουµε µια σύµβαση από την οποία κερδίζουµε κάθε χρόνο 15 εκατοµµύρια περίπου; Δηλαδή πληρώνουµε για να είµαστε υπεργολάβοι;
Εν πάση περιπτώσει, εµείς έχουµε τις θέσεις µας και τις έχουµε
πει επανειληµµένα. Εάν δεν αναπτύξουµε τις δικές µας δυνατότητες που έχουµε στο επίπεδο της πολεµικής βιοµηχανίας γενικότερα, εάν δεν µπορέσουµε να αναπροσαρµόσουµε τις αµυντικές
µας δαπάνες στις δικές µας ανάγκες, εάν δεν αξιοποιήσουµε επιστήµονες, πανεπιστήµια, τεχνικό προσωπικό, δεν πρόκειται να
δούµε άσπρη µέρα και θα καταλήξουµε να συµµετέχουµε και πληρώνοντας από πάνω µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, ακόµα και
µε την µη ανάπτυξη, ακόµα και µε την µη εξεύρεση θέσεων εργασίας. Δεν πήγαµε µπροστά, πίσω πήγαµε ως υπεργολάβοι των µεγάλων συµφερόντων.
Στο τέλος έχουµε το ΝΑΤΟ. Επειδή ακούστηκαν και διάφορα
πράγµατα εδώ µέσα -είναι η Αίθουσα που έχει ακουστεί παραπάνω
από µια φορά το «ευχαριστώ τους Αµερικάνους» και σε γκρίζα περίεργα πράγµατα- τώρα ξαφνικά την ίδια ώρα που λέµε πόσο χαι-
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ρόµαστε για τον Τραµπ -κάποιοι το είπαν ότι χαίρονται πάρα πολύ
για τον Τραµπ, τον καινούριο Πλανητάρχη- την ίδια ώρα να θέλουµε να αναθεωρήσουµε και το ΝΑΤΟ, ε, εντάξει, αυτό δίνει και
µία νότα πολιτικού –πώς να σας το πω;- σαρκασµού, για να πω το
λιγότερο και να είµαι και ευτυχής εδώ που το λέω, γιατί αποκτά
και µια ψυχαγωγική πολιτική διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Λες και το ΝΑΤΟ δεν είναι οι Αµερικάνοι, λες και το ΝΑΤΟ δεν
είναι στην Κύπρο, λες και το ΝΑΤΟ δεν είναι στο Αιγαίο, λες και
δεν ήταν εγγυήτριες δυνάµεις οι νατοϊκές δυνάµεις στην Κύπρο,
λες και δεν είχαµε εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και πάει λέγοντας. Οπότε θα έρθει ο Τραµπ και θα τα αλλάξει όλα, γιατί έχει γίνει
µια πολύ µεγάλη επανάσταση σε επίπεδο –τι να σας πω;- υποψηφίων εξευρέσεως πολιτικών θέσεων, τους οποίους θα διορίζει ο
ίδιος, ενδεχοµένως και ως ηγετίσκους, όπου γης, για να πολλαπλασιάζει τα άπειρα λεφτά του, γιατί είναι και καλός άνθρωπος
και δεν πρόκειται να πάρει και τον µισθό του -για να το διασκεδάσω.
Η συµφωνία µε το ΝΑΤΟ, όµως, εδώ έχει πρόβληµα. Και έχει
πρόβληµα, γιατί διευρύνει στην πραγµατικότητα και ανοίγει τη
συµµετοχή µας στους πιο επικίνδυνους καιρούς, στους πιο επικίνδυνους σχεδιασµούς, σε µια περιοχή που αυτήν τη στιγµή υπάρχουν τα αλληλοσυγκρουόµενα ιµπεριαλιστικά στρατηγικά και
κυρίως ενεργειακά συµφέροντα. Θα µας δείτε τώρα να έχουµε και
µεγάλη χαρά που έχουµε Έλληνα και δεν µας νοιάζει αν ο Έλληνας αύριο το πρωί -ελληνικής καταγωγής- ενδιαφερθεί για τα
ενεργειακά στην περιοχή. Θα πλακώσουν όλοι αυτοί εδώ και θα
µας βάλουν ευκολότερα θώκο.
Έχουµε προειδοποιήσει σε όλους τους τόνους. Θα µπει φωτιά
και σπίθα, θα βρεθούµε µπλεγµένοι σε αλλότρια συµφέροντα και
θα σύρουµε τον ελληνικό λαό και θα σύρετε τον ελληνικό λαό σε
διαδικασίες που δεν έχουν καµµία σχέση ούτε µε τη µοίρα του,
ούτε µε το µεροκάµατό του, ούτε µε το ψωµί του.
Αυτή η συµφωνία αφορά σε ένα σώµα ευρωπαϊκό -EUROCORP,
EUROCORPS, πείτε το όπως θέλετε, βγάλτε το σίγµα, βγάλτε του
πτώµατα, κάντε το σώµα- που άνοιξε τις πόρτες του το 2002. Δεν
είναι τυχαίο ότι αυτήν τη στιγµή το έχουµε φέρει εµείς εδώ το
ΝΑΤΟ. Και σας το έλεγα πριν ότι φτιάχνετε τις θαλάσσιες µεταφορές µε το ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ, αλλά δεν ελέγχει αυτό τα καράβια που
θα έπρεπε να ελέγξουν τους πρόσφυγες. Θα συµµετέχουµε σε
αυτό εδώ το Σώµα; Να φυλάµε τι; Να φυλάµε ποιους; Να παρεµβαίνουµε πού; Σε αυτούς που έκαναν τα πρώτα τους λεφτά στο
Νταρφούρ και σήµερα πλανηταρχεύουν; Πού;
Αυτό το ΝΑΤΟ έχει καταψηφιστεί άπειρες φορές, διότι έχουµε
φαινόµενα ανάπτυξης αντιπυραυλικής ή πυραυλικής, αν θέλετε,
νατοϊκής αλυσίδας απέναντι στους Ρώσους. Θα έχουµε µετεξελίξεις όλοι µαζί από κοινού, συµµαχίες προθύµων. Τις είδαµε µία
φορά, τις είδαµε δύο φορές, τις είδαµε τρεις φορές. Πού παρενέβη το ΝΑΤΟ και βελτιώθηκε η ζωή των ανθρώπων; Πού; Πείτε
µου ένα µέρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Κανέλλη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Καταψηφίζουµε και τις τρεις συµφωνίες και
πάνω απ’ όλα, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε τις διαδικασίες εκβιασµού και τοποθέτησης για επιδιόρθωση, είτε του λάθους που
κάποιος έκανε στην ηµεροµηνία και το έκανε το 30, 31 –σεβαστόείτε να φτάνει το τέλος του χρόνου και οι άνθρωποι που είναι
απλήρωτοι να έρχονται εδώ µε µια «τροπολογιούλα» για να πληρωθούν, είτε για να αλλάξουµε τον τρόπο σύνθεσης των στρατιωτικών δικαστηρίων –χονδρικά το λέω- µε µία τροπολογία εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε την κ. Κανέλλη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πάρω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να τοποθετηθείτε επί των κυρώσεων;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να
δώσω κάποιες διευκρινήσεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πόσο χρόνο θέλετε;
Πέντε λεπτά;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν
θέλω παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Θέλω να δώσω µια διευκρίνιση, να µην υπάρξει παρεξήγηση για
το θέµα του αεροσκάφους UAV. Κατ’ αρχάς, αυτό το πρόγραµµα
έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Σας ρώτησα να µου πείτε τι έχει γίνει µέχρι
τώρα. Περιµένω να µου πείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σας απαντώ λοιπόν. Το πρόγραµµα
αυτό έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια και τελευταία φορά πέταξε το 2012 για εκατόν πενήντα τρεις ώρες. Όµως, αυτή η συµφωνία ήταν στα ντουλάπια του Υπουργείου και δεν είχε έρθει ποτέ
στη Βουλή, όπως ήταν και οι άλλες τριάντα δύο που βρήκαµε και
φέρνουµε τρεις-τρεις, τέσσερις-τέσσερις στη Βουλή για να ψηφίσουµε. Θα σας πω τι έχει γίνει. Είχε γίνει εφάπαξ καταβολή 20 εκατοµµυρίων ευρώ για την Ελλάδα για µία φορά κι όχι για κάθε
χρόνο. Άρα, µιλάµε για µία καταβολή.
Δεύτερον, τι έκανε αυτό; Αυτή η ρύθµιση που φέρνουµε τώρα,
δηλαδή, ουσιαστικά την αποδοχή της σύµβασης, είναι λογιστική
ρύθµιση της αρχικής συµφωνίας, η οποία προέβλεπε συµµετοχή
της Ελλάδος κατά 4,96% και εν συνεχεία οι συµµέτοχοι εταίροι
σύµµαχοι ανέβασαν τη συµµετοχή τους και η συµµετοχή της Ελλάδος έπεσε στα 4,54% και από 421.000 ευρώ έγινε 455.000 ευρώ.
Αυτό το θέµα ρυθµίζουµε, γιατί είναι «κρεµασµένοι» όλοι οι αξιωµατικοί, οι οποίοι χειρίστηκαν το θέµα.
Τι κερδίζουµε από αυτό; Γιατί κι εγώ ρώτησα. Μου δίνετε µία
συµφωνία να φέρω στη Βουλή. Τι κέρδισε η Ελλάδα από αυτό το
πρόγραµµα; Το UCAN Neuron άρχισε το 2006. Για πρώτη φορά
πέταξε το 2012 και τέλειωσε το 2012. Τι κερδίσαµε; Κερδίσαµε τη
συµµετοχή µας µε ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες στην τεχνολογία του συγκεκριµένου αεροσκάφους, η οποία µας ανήκει.
Αυτήν τη στιγµή έχουµε ένα νέο αεροσκάφος, που είναι σε ανάπτυξη µεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, πέταξε για πρώτη φορά το ’13
και ενδέχεται στο πρόγραµµα να ενσωµατωθούν οι τεχνολογίες
του συγκεκριµένου, του Neuron, που έχει αναλάβει η Ελλάδα και
οι οποίες τις ανήκουν.
Δηλαδή, έρχεται πλέον η στιγµή, γι’ αυτό και το φέρνουµε προς
ψήφιση στη Βουλή. Και πρέπει να ψηφιστεί, ώστε αυτά τα οποία
κερδίσαµε από τα 20 εκατοµµύρια -τώρα αν είναι πολλά ή λίγα δεν
µπορώ να σας το πω, πιθανώς σε τέτοιες εποχές να µην τα ψηφίζαµε, αλλά αυτό έγινε το…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δηλαδή, πόσα θα βγάλουµε πουλώντας την
τενχογνωσία, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εάν λοιπόν η τεχνολογία
αυτή ενσωµατωθεί στο νέο αεροσκάφος που φτιάχνει η Γαλλία και
η Αγγλία και βγει στην παραγωγή, η Ελλάδα έχει δικαιώµατα και
πιστοποιούµε δικαιώµατα που προέκυψαν από τη συµµετοχή σε
αυτό το πρόγραµµα.
Αυτό έχει να κάνει µε τη σύµβαση αυτή και σας διαβεβαιώ και
δεσµεύοµαι ενώπιον της Βουλής ότι µέχρι τον Μάρτιο ό,τι υπάρχει
από σύµβαση και είναι στα ντουλάπια του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, θα έχει περάσει από τη Βουλή για να εγκριθεί ή να απορριφθεί. Δεν θα έχει µείνει καµµία σύµβαση η οποία θα έρθει αργότερα από έξι µήνες στη Βουλή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τώρα να περάσουµε στη συζήτηση για τις τροπολογίες. Προτείνω να έχουν, βεβαίως, τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και οι
εισηγητές και οι αγορητές…
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Περιµένετε, περιµέ-
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νετε.
Μπορούν λοιπόν να τοποθετηθούν και οι εισηγητές και οι αγορητές, αλλά και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από πέντε λεπτά
ο καθένας για τις τροπολογίες.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό τον κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, σας
ακούµε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Στην επιτροπή τοποθετηθήκαµε στις
τρεις κυρώσεις θετικά. Είπαµε ότι θα τις ψηφίσουµε και εξηγήσαµε γιατί. Επίσης, είπαµε ότι δεν θα ψηφίσουµε άσχετες τροπολογίες, ακόµα και αν είναι υπερεπείγουσες ή πολύ σηµαντικές, τη
στιγµή που είναι πάγια τακτική και αυτής της Κυβέρνησης –χειρότερα µάλιστα από όλες τις προηγούµενες- να τσοντάρει πολύ σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές ή ρουσφετολογικές ή δίκαιες
τροπολογίες παντός θέµατος και πάσης ευθύνης και παντός
Υπουργείου και πάσης φύσεως σε κυρώσεις συµφωνιών για µη
επανδρωµένο αεροσκάφος ή για αλεξίπτωτα ή για οτιδήποτε.
Τσοντάρουµε από παντού συνεχώς. Και είπαµε ότι επί της ουσίας
σε αυτές τις τροπολογίες δεν θα ψηφίσουµε ούτε υπέρ ούτε κατά,
θα ψηφίσουµε «παρών».
Όµως, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό. Διάβασα ότι οι τροπολογίες για το Φεστιβάλ Αθηνών ενσωµατώθηκαν στο νοµοσχέδιο για τις κυρώσεις. Είναι έτσι; Εάν είναι έτσι, επειδή έχουµε
σοβαρές αντιρρήσεις επί της ουσίας για την υπόθεση του Φεστιβάλ Αθηνών και για τις προσλήψεις και για τη θέση του γενικού
διευθυντή που µπορεί πλέον να είναι από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κ.λπ. που φωτογραφίζει µία διαδικασία –το είπα στην
επιτροπή- εφόσον ενσωµατώθηκαν στο σύνολο των τριών κυρώσεων, θα ψηφίσουµε «παρών» και στις κυρώσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι έτσι; Ενσωµατώθηκαν;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Αυτό θέλω να µας διευκρινίσει ο κύριος Υπουργός, αν ενσωµατώθηκαν στις κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας δύο τροπολογίες για το Φεστιβάλ Αθηνών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ψαριανέ,
επειδή το ρωτάτε και σας οφείλεται µία απάντηση και το Προεδρείο είναι σε θέση να απαντήσει, τουλάχιστον, για τις τροπολογίες που ανέφερε προηγουµένως ο Υπουργός, ότι δηλαδή η µε
γενικό αριθµό 747 και ειδικό αριθµό 65, η 748 µε ειδικό αριθµό 66,
η 749 µε ειδικό 67 που είναι οι υπουργικές…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Οι βουλευτικές για το Φεστιβάλ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, µισό λεπτό.
Αφήστε µε να τα πω και να ακουστούν όλα.
Αυτές, λοιπόν, οι τρεις υπουργικές µαζί µε την 745 µε ειδικό 53
που είναι βουλευτική, ενσωµατώνονται στο σχέδιο νόµου -όπως
είπατε και βάλατε το ερώτηµα-, στο τρίτο σχέδιο νόµου, να το πω
έτσι, στην τρίτη κύρωση. Εκεί θα ενσωµατωθούν ως άρθρα στο
νοµοσχέδιο, στο σύνολο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, έχετε τον
λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είναι πάγια τακτική, το προβλέπει ο
Κανονισµός της Βουλής, όταν µια τροπολογία γίνεται αποδεκτή
από την επιτροπή εν συνεχεία να µπαίνει ως άρθρο του νοµοσχεδίου. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τα κόµµατα να τις συζητούν
-και πολύ σωστά το λέτε. Μάλιστα, εγώ έχω προτείνει να γίνεται
ειδική συνεδρίαση κάθε εβδοµάδα που να φέρνουµε τροπολογίες
και βουλευτικές και υπουργικές και να τις συζητάµε, ως οφείλουµε, στο Κοινοβούλιο ανοικτά. Δυστυχώς, αυτή η διαδικασία δεν
προβλέπεται.
Όταν, λοιπόν, µια τροπολογία γίνεται δεκτή, µπαίνει ως άρθρο.
Ζητήσαµε από το Προεδρείο να µπουν στη µια συµφωνία, ώστε
να µπορεί να είναι διακριτή η ψήφος των συναδέλφων και των κοµµάτων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για τα διαδικαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρόβληµα που έχει δηµι-
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ουργηθεί είναι το εξής: Στη διαδικασία της επιτροπής έχουν µπει
δύο τροπολογίες, οι οποίες ήταν βουλευτικές, σε νοµοσχέδιο το
οποίο αποτελεί κύρωση και όπως γνωρίζουµε, στην Ολοµέλεια
όσον αφορά στην κύρωση συµφωνιών µιλούν µόνο όσοι ψηφίζουν
«κατά» ή «παρών», όχι όσοι ψηφίζουν θετικά.
Συνεπώς, µε αυτή τη διαδικασία που υπάρχει, αν κάποια στιγµή
έρθουν πέντε τροπολογίες και µπουν σε ένα νοµοσχέδιο, σε µία
κύρωση συµφωνίας στην επιτροπή, δεν θα µπορούµε να τοποθετηθούµε στην ουσία µέσα στην Ολοµέλεια. Υπάρχει ένα σοβαρό
πρόβληµα, που έχει δηµιουργηθεί µε αυτήν την τακτική. Πρόκειται
για κύρωση, κύριοι Υπουργοί, δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε
νοµοσχέδιο. Και αυτό παρακαλούµε να αντιµετωπιστεί ή να υπάρχει τοποθέτηση και επί αυτών των τροπολογιών, των δύο που
έχουν µπει ήδη στο νοµοσχέδιο και δεν θα µπουν σήµερα µετά
από αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κατανοητό, κύριε
Θεοδωρόπουλε.
Θα δώσουµε, όπως είπα, -και το συναποφασίσαµε- τον λόγο
στους εισηγητές, αγορητές και Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
όλων των κοινοβουλευτικών οµάδων, για να τοποθετηθούν επί των
τροπολογιών. Όποιος εξ αυτών επιθυµεί να τοποθετηθεί και για
τις τροπολογίες που συζητήσατε στην επιτροπή, έχει κάθε δικαίωµα, δεν του το στερούµε.
Για να µη χάνουµε χρόνο, ας ξεκινήσουµε τη διαδικασία. Επειδή
παράλληλα µε τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας είναι σε εξέλιξη και
η Διάσκεψη των Προέδρων, να δώσουµε τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από την Χρυσή Αυγή, διότι θέλει να ανέλθει
στην Διάσκεψη των Προέδρων.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά επί των τροπολογιών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όσον αφορά στην πρώτη τροπολογία,
στην οποία τίθενται ζητήµατα εµψύχου δυναµικού του Δικαστικού
Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων, δηλαδή, θέµατα κατανοµής θέσεων, διαδικαστικά κ.λπ., εµείς τοποθετούµαστε µε το «παρών»,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι επικροτούµε τη διαδικασία, όχι µόνο
αυτή των τροπολογιών της τελευταίας στιγµής, αλλά και τα νέα
κόλπα, τα νέα πράγµατα που εισάγει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, το ότι δηλαδή φέρνετε τροπολογίες στην επιτροπή και
χωρίς καµµία συνεννόηση τις ενσωµατώνετε στην κύρωση, στο
σχέδιο νόµου, κάτι το οποίο σας επισηµάνθηκε κι από άλλους Βουλευτές, οι οποίοι είχαν απόλυτο δίκιο.
Αυτά είναι κολπάκια, τα οποία δηµιουργούν µια κατάσταση διαφορετική στην Ολοµέλεια, ενώ µιλάµε για µια κύρωση όπου παίρνουν τον λόγο µόνον αυτοί οι οποίοι έχουν ψηφίσει «παρών» ή
«όχι». Έτσι, στην Ολοµέλεια στερείτε το δικαίωµα λόγου από άλλους Βουλευτές οι οποίοι µπορεί να υπερψήφισαν το σχέδιο
νόµου, τις κυρώσεις αυτές και δεν έχουν δικαίωµα λόγου τώρα.
Κι εσείς ενσωµατώνετε ό,τι θέλετε.
Αυτά να τα ξεχάσετε, αγαπητοί Υπουργοί.
Έρχοµαι στη δεύτερη τροπολογία, η οποία ρυθµίζει θέµατα
στελέχωσης Διευθύνσεων του Υπουργείου Άµυνας. Με την προτεινόµενη ρύθµιση εντάσσεται η Μονάδα Υποστήριξης Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στην Διεύθυνση Τεχνολογικής
Υποστήριξης. Η Μονάδα Υποστήριξης διαρθρώνεται σε διάφορα
γραφεία. Πιστεύω ότι πρόκειται για µια γραφειοκρατική ανασύνταξη υπηρεσιών του Υπουργείου Άµυνας, για την οποία προβλέπονται αποσπάσεις, τοποθετήσεις αξιωµατικών, υπαξιωµατικών,
αλλά και οπλιτών από τα τρία Όπλα. Δηλαδή, στην πράξη πρόκειται για άλλη µια υπόθεση βολέµατος «ηµετέρων», βολέµατος ανθρώπων σε θέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην τροπολογία
αναφέρεται αριθµός εκατόν τριάντα οπλιτών που απαιτούνται για
όλα αυτά.
Εµείς ψηφίζουµε «όχι».
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρακαλώ, να ολοκληρώσω πρώτα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Για τους οπλίτες µόνο να σας πω,
για να µην υπάρχει παρεξήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θέλετε να κάνετε δι-
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ευκρίνιση;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ναι, µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά, επιτρέπετε; Ενδεχοµένως, να διευκολύνει την τοποθέτησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εντάξει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ακούστε. Κάναµε µία οµάδα η οποία
εξετάζει τα βιογραφικά των υπό κατάταξη οπλιτών, σε περίπτωση
που οι οπλίτες αυτοί έχουν ειδικά προσόντα, δηλαδή, έχουν πτυχία, έχουν PHD, έχουνε άδειες χειριστού βαρέων µηχανηµάτων,
έχουν άδεια µάγειρα, έχουν κάποιες ειδικότητες που µπορεί να
χρησιµοποιηθούν για ειδικές υπηρεσίες του στρατεύµατος.
Ένας απόφοιτος πανεπιστηµίου -και σας λέω συγκεκριµένη περίπτωση- ήρθε και επί εννιά µήνες, µετά τη βασική του εκπαίδευση, προσέφερε και ήταν εξειδικευµένος µε δύο PHD στη
διαχείριση σκουπιδιών. Του ζητήσαµε να κάνει µελέτη. Έκανε µελέτη, το παιδί απολύθηκε και συνεχίζει να έρχεται στο Υπουργείο
και να προσφέρει εθελοντικά.
Θέλουµε, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο να πάρουµε ορισµένους
οπλίτες οι οποίοι έχουν προσόντα και να τους εντάξουµε σε ειδικές υπηρεσίες όπως η ΜΟΜΚΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κατανοητό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Άρα να επαναπροσδιορίσω τη ψήφο µου.
Η ψήφος µου είναι και πάλι αρνητική. Διότι, προηγουµένως, είπατε
αναληθώς ότι επικοινωνήσατε µε τα κόµµατα για τις τροπολογίες,
µεταξύ των οποίων είναι και αυτή η οποία συζητάµε. Εσείς είπατε
ότι µιλήσατε µε τις γραµµατείες των κοµµάτων. Εσείς το είπατε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν είπα τέτοιο πράγµα. Ο κ. Πολάκης το είπε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ
το είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έστω, λοιπόν, επειδή βιάζεται και ο κ. Πολάκης να ακούσει τα δικά του. Στην τρίτη τροπολογία, τη δικιά
σας, κύριε Πολάκη, ρυθµίζονται θέµατα δηµόσιας υγείας, θέµατα
δαπανών και προµηθειών -λέτε ότι θέλετε να συµµαζέψετε τα
πράγµατα- και φυσικά προσλήψεων ειδικών συµβούλων και συνεργατών.
Κύριε Πολάκη, δεν λύνονται τα πράγµατα αυτά µε τροπολογίες
της τελευταίας στιγµής. Φέρτε ό,τι έχετε στην επιτροπή, αιτιολογήστε, κάντε, να διαβουλευτούµε, να πούµε, τηλεφωνήστε, ενηµερώστε για την τροπολογία της τελευταίας στιγµής και τα
πράγµατα να οδεύουν σωστά κοινοβουλευτικά, εφόσον θέλετε να
είστε κοινοβουλευτικοί. Λέµε «όχι» και σε αυτή την τροπολογία.
Σε ό,τι αφορά τα συγχαρητήρια για την εκλογή Τραµπ, επειδή
ακούστηκαν πολλά, θέλω να πω το εξής. Σίγουρα, το ΝΑΤΟ και οι
Ηνωµένες Πολιτείες είναι µία αµφιµονοσήµαντος αντιστοιχία. Να
κάνω µια παρένθεση. Μου κάνει εντύπωση η τελευταία δήλωση
του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος υπερθεµάτισε στο ΝΑΤΟ,
απαντώντας σε ερώτηση Τούρκου δηµοσιογράφου, στη συνάντηση που είχε µε τον Υπουργό Άµυνας της Πολωνίας. Και βλέπω
έναν διαγκωνισµό µεταξύ των Υπουργών της αριστερής, λεγοµένης, Κυβέρνησης µε ακροδεξιό δεκανίκι, του ποιος θα φανεί πιο
αµερικανόφιλος και πιο ΝΑΤΟϊκός από τον άλλο.
Όσον αφορά τον Τραµπ, εµείς κι εγώ προσωπικά, πιστεύουµε
ότι το καπιταλιστικό σύστηµα, το διεθνές σύστηµα της καταπίεσης
και της παγκοσµιοποίησης, σίγουρα είναι µία λερναία ύδρα, είναι
πολυπλόκαµο, και δεν λύνεται µε την εκλογή ενός Προέδρου, ό,τι
λόγια ωραία και να πει, ό,τι προγράµµατα ωραία και να έχει.
Παρ’ όλα αυτά, πιστεύουµε ότι είναι ένα θετικό βήµα. Πιστεύουµε ότι είναι θετική η νίκη του Τραµπ στις Ηνωµένες Πολιτείες και πολύ πιο θετική είναι η ήττα της Χίλαρι Κλίντον. Είναι µία
νίκη η οποία επιτεύχθηκε ενάντια στις παγκόσµιες δυνάµεις του
οικονοµικού κατεστηµένου, αλλά και ενάντια στις δυνάµεις του
µιντιακού κατεστηµένου και του διεθνούς και του εγχώριου, του
ελληνικού. Η νίκη, λοιπόν, του Τραµπ, ίσως να σηµαίνει ότι η ώρα
των εθνικών κρατών ενάντια στην παγκοσµιοποίηση έρχεται.
Η Χρυσή Αυγή έχει σαφή θέση πάνω στο ζήτηµα και δεν έχει τη
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θέση που έχει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όπου ο µεν Πρόεδρος,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στήριζε αναφανδόν, κακώς, την Χίλαρι
Κλίντον και ο δε Αντιπρόεδρος στήριζε τον Τραµπ. Πολύ δε περισσότερο, από πλευράς της Κυβέρνησης έγινε το ατόπηµα ο
Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, να στηρίζει τη Χίλαρι Κλίντον και να εµπλέκεται σε κοινοβουλευτικά µιας άλλης δύναµης.
Η Χρυσή Αυγή λέει: εθνική εξωτερική πολιτική, όχι στο ΝΑΤΟ,
όχι στους Αµερικανούς, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μπαίνουµε τώρα
στον κύκλο των παρεµβάσεων των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.
Κύριε Δέδε, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε να πείτε κάτι σχετικά
µε τις τροπολογίες;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, από τη µεριά µας
δεχόµαστε τις τροπολογίες, διότι ουσιαστικά εξυπηρετούν αυτή
τη στιγµή διαµέσου των Υπουργείων τα λαϊκά στρώµατα και υποθέσεις οι οποίες ουσιαστικά εκκρεµούν. Γι’ αυτό, λοιπόν, υπερψηφίζουµε τις τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε
Δέδε.
Το λόγο έχει ο κ. Καββαδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες που ήρθαν προχθές στην επιτροπή, δηλαδή τις τροπολογίες 742 και 743, και οι οποίες θα ερχόντουσαν
σήµερα στην Ολοµέλεια για να αποφασίσουµε επί αυτών. Εµείς
είµαστε υπέρ ως προς το να συζητηθούν οι δύο τροπολογίες εδώ
και να πάρουµε θέση, όπως είπαµε στην επιτροπή.
Όσον αφορά, όµως, τις άλλες τροπολογίες, έρχονται, κύριε
Πρόεδρε, την τελευταία στιγµή. Εγώ ενηµερώθηκα πριν από πέντε
λεπτά στον δρόµο καθώς ερχόµουν για αυτές τις τροπολογίες, και
για την τροπολογία του Υπουργού Υγείας αλλά και για εκείνη του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
Θα πάρει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας µετά
και θα αναλύσει περαιτέρω τις θέσεις µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε
Καββαδά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Θεοχαρόπουλε, είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ο ειδικός αγορητής
της παράταξής µας είναι στη Διάσκεψη των Προέδρων, θα τοποθετηθώ εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μήπως κάποιος από
τους ειδικούς αγορητές…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ειδικός αγορητής της παράταξής µας απουσιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφού δεν θα έρθει,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αυτή η διαδικασία -και δεν θα
σταµατήσουµε να το λέµε- σε κυρώσεις συµβάσεων να έρχονται
τροπολογίες και µάλιστα άσχετων Υπουργείων, από το Υπουργείο
που φέρνει τις συµβάσεις, όπως το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι µια διαδικασία που δεν τιµά
όλο το Κοινοβούλιο και τον τρόπο νοµοθέτησης.
Το Προεδρείο έχει πει βεβαίως ότι θα το κοιτάξει το ζήτηµα για
να βρει λύσεις στο συγκεκριµένο πρόβληµα, γιατί το συγκεκριµένο
φαινόµενο έχει αυξηθεί επικίνδυνα. Δεν µπορούµε να νοµοθετήσουµε όπως πρέπει, διότι ξαφνικά βλέπουµε τροπολογίες οι
οποίες δεν έχουν συζητηθεί στην επιτροπή και για τις οποίες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, δεν µπορεί να ανοίξει κατάλογος οµιλητών, για παράδειγµα, για να γίνει αναλυτική συζήτηση µέσα στην
Ολοµέλεια.
Βλέπουµε και σήµερα τροπολογίες οι οποίες ενσωµατώνονται
στα νοµοσχέδια και οι οποίες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, δεν
µπορούν να ξανασυζητηθούν. Είναι µια διαδικασία, η οποία δεν
βγάζει πουθενά. Δεν θα σταµατήσουµε, λοιπόν, να λέµε ότι αυτό
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πρέπει να σταµατήσει.
Όσον αφορά τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, επειδή ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας πριν από λίγο ανέφερε ότι έχει τη συναίνεση
να συζητηθούν οι τροπολογίες αυτές, η δική µας στάση είναι σταθερή: Σε καµµία κύρωση σύµβασης δεν πρέπει να συζητούνται
άσχετες τροπολογίες. Διότι η κύρωση σύµβασης είναι µια συγκεκριµένη διαδικασία και πρέπει να συζητείται µε συγκεκριµένο
τρόπο.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις συγκεκριµένες τροπολογίες
οι οποίες έχουν έρθει και αυτές που ενσωµατώθηκαν στην κύρωση
κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας. Σας το έχουµε πει πολλές φορές ότι η Κυβέρνηση κινδυνεύει να γίνει Κυβέρνηση κατά
παρέκκλιση. Βλέπω εδώ ξανά να αναγράφεται η φράση «κατά παρέκκλιση», χωρίς να δικαιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους
δεν γίνονται οι προσλήψεις µε άλλον τρόπο, µε έναν τρόπο ο
οποίος θα αφορούσε τη λίστα των στελεχών του δηµοσίου. Όλα
αυτά δεν εξηγούνται. Συζητούνται σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα,
δεν µπορούµε να προχωρήσουµε έτσι.
Ας συζητήσουµε, όµως, και για ορισµένες από τις σηµερινές
τροπολογίες. Η τροπολογία 747/65 του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, πράγµατι, είναι µια τροπολογία η οποία µπορεί να ευνοήσει
την εύρυθµη λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων.
Όσον αφορά την τροπολογία 748/66 έχουµε ορισµένες απορίες. Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για µια τροπολογία η οποία περιλαµβάνει την τροποποίηση διατάξεων ουσιαστικά προεδρικού
διατάγµατος. Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί µε ποιον ακριβώς
τρόπο η διοικητική υπαγωγή µιας µονάδας υποστήριξης του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη δοµή των γενικών διευθύνσεων
θα επιλύσει ζητήµατα υπηρεσιακών δυσλειτουργιών ως προς την
κάλυψη αναγκών υποστήριξης, ασφάλειας και διοικητικής µέριµνας.
Θα πρέπει να διευκρινιστεί το σκεπτικό της διάρθρωσης της εν
λόγω µονάδας στις επιµέρους οργανικές οντότητες. Να εξηγηθεί
πώς θα διασφαλιστεί ότι η κάλυψη των προβλεπόµενων θέσεων
µέσω της µεταφοράς από τα οικεία γενικά επιτελεία θα γίνει µε
διαφάνεια. Γιατί η εν λόγω τροποποίηση έρχεται µε τροπολογία
και όχι µέσω έκδοσης τροποποίησης προεδρικού διατάγµατος;
Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ήθελαν χρόνο για να συζητηθούν
και σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα εµπεριείχε συνολική αναδιάρθρωση διαφόρων µονάδων. Δεν µπορεί να γίνεται αυτή η συζήτηση έτσι αποσπασµατικά. Σας είπα µερικές µόνο από τις εύλογες
–θεωρώ- απορίες οι οποίες δηµιουργούνται από µία τροπολογία
η οποία κατατέθηκε πριν από λίγο.
Η τροπολογία 745/63 –νοµίζω ότι είναι βουλευτική, αλλά έχει
γίνει αποδεκτή- αφορά την παράταση χρηµατοδότησης των κοινωνικών δοµών άµεσης αντιµετώπισης της φτώχειας από εθνικούς
πόρους. Ξέρετε ότι έχουµε κάνει πολλές ερωτήσεις και πολλές
παρεµβάσεις για το συγκεκριµένο θέµα, πρέπει να επιλυθεί. Αυτό
το οποίο θα ήθελα εδώ να εγκαλέσω την Κυβέρνηση είναι γιατί
δεν το έκανε νωρίτερα, γιατί δεν προχωράει όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα ώστε να το λύσει και να µην φτάνουµε σε µία τέτοια κατάσταση κάθε φορά.
Είναι ένα θέµα το οποίο επιτέλους πρέπει να σταµατήσει. Γιατί,
βεβαίως, η κάλυψη των ωφελούµενων από τις δοµές αυτές µεταξύ
της λήξης της πρώτης συγχρηµατοδοτούµενης περιόδου και της
έναρξης των ενταγµένων στη νέα περίοδο πρέπει να εξασφαλιστεί. Και βεβαίως αυτό δεν µπορεί να λύνεται κάθε φορά την τελευταία στιγµή και στο πόδι. Συνεπώς το συγκεκριµένο ζήτηµα
βεβαίως και πρέπει να επιλυθεί. Παρακαλώ, όµως, να γίνεται από
εδώ και πέρα εγκαίρως.
Να πάω τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, κύριε
Πολάκη. Πρώτα, πρώτα και αυτό είναι µία υπερτροπολογία. Περιέχει πολλά πράγµατα για να κατατίθεται σήµερα το µεσηµέρι και
να επιχειρείται η ρύθµιση πραγµάτων, µερικά από τα οποία πράγµατι µπορεί να είναι επείγοντα. Να σας πω τώρα, ότι σε σχέση µε
το 1, 2, 3 και 4 δεν θα µπω σε συγκεκριµένα πράγµατα. Θα πω ότι
ορισµένα πράγµατα τα οποία επιλύει για τις δαπάνες που πρέπει
να γίνουν, είναι εύλογα. Αυτά, όµως, πρέπει να αντιµετωπιστούν
συνολικά, σε ένα συνολικό πλαίσιο.
Είµαστε αντίθετοι, όµως –και θέλω να το τονίσω- στο 5, το οποίο
βέβαια καθορίζει και τη συνολική µας στάση στη συγκεκριµένη
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τροπολογία. Θεωρούµε απαράδεκτο να έρχονται µε τέτοιο τρόπο,
χωρίς καµµία συζήτηση, χωρίς καµµία συνολική αναδιάρθρωση,
η σύσταση τριών νέων θέσεων ειδικών συµβούλων, επιστηµονικών
συνεργατών και ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών
του Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Δεν αφορά, λοιπόν, όλη αυτή η τροπολογία µόνο ζητήµατα δαπανών. Αφορά και τέτοια συγκεκριµένα ζητήµατα τα οποία δεν
αποτελούν συστατικό µιας συνολικής αναδιάρθρωσης για να
δούµε τι, πού και σε ποιες θέσεις χρειάζονται. Βέβαια, δηµιουργεί
ετήσια επιπρόσθετη δαπάνη της τάξεως των 76.000 ευρώ.
Σας καλώ, λοιπόν να αποσύρετε το συγκεκριµένο -πέραν του
γεγονότος ότι είναι άσχετη µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και
αυτό αφορά όλες τις τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται µε τέτοιον τρόπο σε αυτήν τη διαδικασία- γιατί αλλιώς οδηγείτε στην
καταψήφιση ολόκληρης της τροπολογίας.
Βεβαίως, στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε προηγουµένως
–γιατί ακούσαµε πράγµατα τα οποία αφορούν τις εξελίξεις σε διάφορες χώρες- θα µου επιτρέψετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να πω ότι εµείς, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, έχουµε σταθεί
από την αρχή και έχουµε πει ξεκάθαρα τη θέση µας και για τις
αµερικάνικες εκλογές και θεωρούµε ότι η προεκλογική ρητορεία
του νέου Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτείων, που είχε στοιχεία
µισαλλοδοξίας και ρατσισµού, δεν είναι ένδειξη µιας καλής πορείας.
Ελπίζουµε ως Πρόεδρος πλέον των Ηνωµένων Πολιτειών να
ασκήσει µία υπεύθυνη πολιτική, η οποία δεν θα έχει σχέση µε όσα
προεκλογικά έχει πει σε αυτό το θέµα. Βεβαίως η δική µας στάση
είναι ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτηµα. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι
έσπευσαν να χαιρετήσουν –και δεν µιλάω για τις Κυβερνήσεις,
µιλάω για τα κόµµατα- την εκλογή Τραµπ σε όλη την Ευρώπη,
αλλά και στη χώρα µας, υπερσυντηρητικές, ακροδεξιές δυνάµεις.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Υπουργοί, θέλω να τονίσω ότι
η δική µας στάση και αυτά που σας λέω αυτή τη στιγµή έχουν ένα
βασικό συστατικό στοιχείο, το να βρίσκουµε λύσεις για προβλήµατα. Αυτό γίνεται και αυτή τη στιγµή στη Διάσκεψη των Προέδρων για τη συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Βεβαίως, πρέπει επιτέλους αυτή µας τη στάση να µπορείτε
να τη λαµβάνετε υπ’ όψιν και όχι να νοµοθετείτε µε αυτόν τον
τρόπο όπως σήµερα.
Αυτό προσπαθήσαµε και για τη συγκρότηση των ανεξάρτητων
αρχών, χωρίς τη στείρα άρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και χωρίς
τους αιφνιδιασµούς και ουσιαστικά τους ακροβατισµούς της Κυβέρνησης στο συγκεκριµένο θέµα. Ελπίζουµε επιτέλους σήµερα
να συγκροτηθεί Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ΣΥΡΙΖΑ
και Νέα Δηµοκρατία να σταµατήσουν αυτά τα µικροκοµµατικά παιχνίδια τα οποία έχουν οδηγήσει εδώ, για να ασχοληθούµε επιτέλους µε τα σοβαρά προβλήµατα, όπως είναι οι ανάγκες στον
τοµέα υγείας ή άλλες στο θέµα της φτώχειας. Είναι προβλήµατα
που απασχολούν τους πολίτες αυτή τη στιγµή, οι οποίοι πρέπει να
βρουν λύσεις στα αδιέξοδα τα οποία αντιµετωπίζουν.
Σας ευχαριστώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεοχαρόπουλο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση σε αυτό που είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι να τελειώσουν,
να κάνουµε έναν πρώτο κύκλο. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρέµβετε. Τώρα δεν γίνεται για κάθε έναν που τοποθετείται να µιλάει
κι ένας Υπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα πέντε µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το
Πρότυπο Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Βάκη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εύλογη η
δυσαρέσκεια περί τροπολογιών σε κυρώσεις συµβάσεων. Πλην
όµως είναι και αρκούντος υποκριτική εκ µέρους σας και εκ µέρους
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, δεδοµένων παρόµοιων κοινοβουλευτικών πρακτικών επί διακυβερνήσεώς σας. Μη σας θυµίσω
–θα ειπωθεί για νιοστή φορά εδώ µέσα- παραµονές Δεκαπενταύγουστου του 2014 όταν σε νοµοσχέδιο για τα δάση είχατε καταθέσει εκατό τροπολογίες εκ των οποίων οι ογδόντα επτά είχαν
γίνει δεκτές εν µία νυκτί.
Εγώ θα συµφωνήσω ότι πρόκειται περί κακής νοµοθετικής πρακτικής. Όµως, εν προκειµένω, δικαιολογείται και από τον κατεπείγοντα χαρακτήρα επ’ ωφελεία του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά
και ανθρώπων, εργαζοµένων, που αυτή τη στιγµή είναι σε καθεστώς οµηρείας.
Θα αναφερθώ σε παραδείγµατα. Όσον αφορά την τροπολογία
του Υπουργείου Υγείας, που εισάγεται: πρέπει ή δεν πρέπει να
συγκροτηθούν συµβούλια προσλήψεων και κρίσεων αυτήν τη
στιγµή; Ή µήπως θα πρέπει να αφήσουµε κάποια νοσοκοµεία
χωρίς γιατρούς όταν δεν υπάρχουν ειδικότητες της κρινόµενης
θέσης;
Θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να ανακουφιστούν αυτήν τη στιγµή
τα νοσοκοµεία εφόσον, όπως είπε και ο Υπουργός, είναι φορτωµένα µε λεφτά και να αποπληρωθούν κάποιες ληξιπρόθεσµες
οφειλές; Ή θέλετε να τα αφήσουµε σε καθεστώς ασφυξίας;
Οι εργαζόµενοι στο ΚΕΕΛΠΝΟ είναι απλήρωτοι από ένα λάθος
εδώ και έναν περίπου χρόνο. Να συνεχίσουµε να τους αφήνουµε
απλήρωτους;
Επίσης, στον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα πρέπει να παρασχεθεί
βοήθεια, είναι επιφορτισµένος µε πάρα πολλά καθήκοντα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ναι, αλλά επειγόντως;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Ειδικά
για το ΚΕΕΛΠΝΟ, εν πάση περιπτώσει, κύριε Κέλλα, ας την αφήσουµε αυτήν τη συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Επειδή είναι για το ΚΕΕΛΠΝΟ ακριβώς...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Βάκη, θα σας
παρακαλούσα να µην αναφέρεστε προσωπικά σε Βουλευτές.
Πείτε την άποψή σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Πάω στη βουλευτική τροπολογία του κ. Δέδε
και της κ. Τζούφη.
Πρόκειται για την απρόσκοπτη συνέχιση για δύο ακόµη µήνες
των δοµών άµεσης αντιµετώπισης της φτώχειας µέχρι να αρχίσουν οι λειτουργίες των νέων δοµών του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτούς
τους δύο µήνες θα πρέπει να κλείσουν οι δοµές αντιµετώπισης
της φτώχειας; Να πετάξουµε στον καιάδα τους φτωχούς; Τι να κάνουµε ακριβώς;
Τελειώνω µε τις περίφηµες τροπολογίες, που εγκαλείτε κιόλας
ότι είναι ρουσφετολογικές, «φωτογραφικές», για το Φεστιβάλ Αθηνών.
Το αντίθετο ισχύει, συνάδελφοι. Τη διαφάνεια, τη δηµοκρατία
και την αξιοκρατία θεραπεύουν. Γιατί; Η πρώτη αφορά, βέβαια,
εργαζόµενους. Είναι τριάντα περίπου άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη
στιγµή βρίσκονται σε καθεστώς επισφάλειας και εργασιακής οµηρίας διότι λήγει η σύµβασή τους την 1η Νοεµβρίου και µέχρι να
υπάρξει κανονισµός και να γίνουν οι εξετάσεις µέσω ΑΣΕΠ δεν
µπορούν να κάνουν τίποτα.
Η δεύτερη είναι για τον γενικό διευθυντή. Μέχρι τώρα ο γενικός
διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών διοριζόταν από το διοικητικό
συµβούλιο. Τώρα θα γίνεται µε ανοικτή προκήρυξη. Αυτό είναι διαφάνεια και αξιοκρατία. Δεν έχει να κάνει µε ρουσφετολογικές ρυθµίσεις.
Είναι, λοιπόν, επείγουσες τροπολογίες, επ’ ωφελεία του δηµοσίου συµφέροντος και χρήζουν άµεσης ψήφισης, προκειµένου να
λύσουν και προβλήµατα, όπως µε εργαζόµενους ανθρώπους ή
απλήρωτους και ως εκ τούτου τις υπερψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ευχαριστούµε την κ. Βάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Κανέλλη, ειδική αγορήτρια από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αποφύγω τον πειρασµό να φτιάξουµε βιντεάκι εδώ µέσα –
όποιος θέλει ας το κάνει στο tweet του, να στέλνει τα εύσηµα στον
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πλανητάρχη. Δεν αντέχεται αυτό. Ας σοβαρευτούµε λιγάκι, σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Ας αποφύγουµε στο Βήµα της Βουλής τις
χαιρετούρες προς κάποιον που έκανε εκλογές. Έλεος, δηλαδή.
Χάνουµε και τη σοβαρότητά µας και δεν νοµίζω να µη συµφωνεί η
πλειονότητα εδώ.
Θα αρχίσω από την τροπολογία µε γενικό αριθµό 749 και ειδικό
67 του κ. Πολάκη, διευκρινίζοντας ότι όντως ο κ. Πολάκης ήρθε
στα γραφεία και το άφησε. Να διευκρινίσω, όµως, και µία λεπτοµέρεια, για να µη µένουν σκιές, όταν κουβεντιάζει κανείς τέτοια
πράγµατα. Υπάρχει µία διαφορά, ότι απ’ αυτό που καταθέσατε
µέχρι αυτό που φέρατε σήµερα έχετε κάνει αναρρύθµιση του άρθρου 1 µε το άρθρο 3. Το λέω, για να είµαι σαφής σε όσα προλάβαµε να δούµε και να καταλάβουµε.
Θα µείνω, λοιπόν, στην ουσία του πράγµατος. Επικαλείστε επείγοντα ζητήµατα. Εµείς θα ψηφίσουµε «παρών», σας το λέω από
την αρχή, αλλά πρέπει να µας ακούσετε και λίγο. Επικαλείστε επείγοντα ζητήµατα. Από πού προκύπτει αυτό, αφού αφορούν εκκρεµότητες; Αυτές οι εκκρεµότητες, όπως για παράδειγµα τα
χρωστούµενα των νοσοκοµείων –πρωτοβάθµια φροντίδα υγείαςαφορούν προηγούµενα χρόνια.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μόνο
για τη Σάµο είναι από προηγούµενα χρόνια, όλα τα άλλα είναι φετινά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ακούστε µε. Ακόµη κι αν είναι µόνο για τη
Σάµο, δεν θέλω να κάνω καυγά, θέλω να κάνω κουβέντα και να
ακουστώ. Μήπως δεν θα µπορούσατε ως Κυβέρνηση να τα φέρετε, να τα οριστικοποιήσετε σε προηγούµενα σχετικά νοµοσχέδια; Μπορούσατε. Άρα αυτή η έννοια του κατεπείγοντος µε την
πολιτική έννοια του όρου «χρόνος» δεν είναι κατεπείγον.
Σας λέω κάτι άλλο. Αν φέρνατε, κατά τη γνώµη µας, πραγµατικά
κατεπείγοντα θέµατα στην υγεία, δηλαδή αν φέρνατε πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού, µονιµοποίηση επικουρικών γιατρών και
άλλων εργαζοµένων, σας λέµε ότι θα το ψηφίζαµε και µε τα δύο
χέρια. Τώρα φέρνετε µε αυτόν τον τρόπο ένα είδος εγκρίσεως
από εµάς δαπανών, την οποία µας την ζητάτε εκ των υστέρων,
όπως γίνεται για τη Σάµο. Σε άλλες λείπουν παραστατικά, σε
άλλες µπορεί να υπάρχουν ή µπορεί να µην υπάρχουν παραστατικά, αν και εφόσον έχουν υπάρξει πιστώσεις και ταµειακά διαθέσιµα. Δηλαδή, διαδικασίες υπό αίρεση τις τακτοποιούµε, αλλά
είµαστε κάθετα αντίθετοι µε αυτή τη διαδικασία.
Εµείς πιστεύουµε ότι έτσι για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
τίθεται προϋπόθεση ότι υπάρχουν και οι αντίστοιχες πιστώσεις
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Υπάρχει το ερώτηµα:
Οι δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχουν πιστώσεις είναι αναγκαίες
ή όχι; Γι’ αυτό δεν πρέπει να έρχονται µόνο ως τροπολογίες έτσι.
Αν είναι νόµιµες οι δαπάνες, γιατί έρχονται για νοµιµοποίηση;
Γιατί, δηλαδή, να µην έχουν τηρηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες
και να µη µπαίνουµε σε τροπολογίες και να µην το κουβεντιάζουµε; Δεν λέµε ότι είναι καµµία καινούργια πρακτική, είναι συνέχιση µιας παλιάς νοσηρής πρακτικής. Εάν ήσασταν Αντιπολίτευση,
εάν αλλάζαµε θέσεις, εδώ θα ήσασταν και θα λέγατε αυτά που
λέω εγώ τώρα στην προηγούµενη Κυβέρνηση. Στην ίδια θέση θα
ήσασταν. Δεν υπάρχει περίπτωση να µην ήσασταν. Τώρα αλλάξατε θέση και αυτό φαίνεται λογικό, φαίνεται αναγκαίο, φαίνεται
σπουδαίο. Εγώ να µην το επισηµάνω ότι υπάρχει µία διάσταση;
Δεν µπορεί να µη γίνει αυτό.
Έχω για το ΚΕΕΛΠΝΟ τα εξής ζητήµατα: Ο Πρόεδρος του
ΚΕΕΛΠΝΟ -εµάς δεν µας ενδιαφέρει ποιο θα είναι το πρόσωποµε βάση τα προσωπικά του κριτήρια θα κάνει τις προσλήψεις; Αν
λείπει αναγκαίο προσωπικό, γιατί δεν κάνετε έναν διαγωνισµό να
του βρείτε δύο-τρεις ανθρώπους να τον βοηθούν, που να είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης; Βρείτε. Κάντε έναν διαγωνισµό, µαζέψτε τέσσερις-πέντε ανθρώπους, όσους χρειάζεται
ο εκάστοτε πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ για να βοηθιέται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ χρόνο, κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν είµαστε αντίθετοι στο να πληρωθούν τα χρέη των µονάδων
υγείας και πολύ περισσότερο τα χρωστούµενα από τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, τα οποία θεωρούµε ότι
είναι και το πραγµατικά µοναδικό επείγον της τροπολογίας. Σ’
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αυτήν την τροπολογία αυτό είναι το πραγµατικά επείγον, δεν είναι
κανένα άλλο. Όµως, δεν µπορείτε να µας βάζετε σε τέτοια διλήµµατα κάθε φορά µε τις διαδικασίες. Ψηφίζουµε «παρών» και τελείωσε.
Πάω στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 748 και ειδικό 66. Σας λέω ένα «παρών», δεν θέλω να µπω σε παραπανίσιες
διαδικασίες, κύριε Βίτσα, για να ελέγχω εσωτερικά µέσα στο
Υπουργείο, µετακινήσεις και διαδικασίες που θέλετε.
Πάω στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 747 και ειδικό 65 που αφορά τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Θα σας πω κι εδώ
«παρών», επισηµαίνοντας τα εξής: Από τη στελέχωση της εισαγγελίας, τη σύνθεση των στρατοδικείων, µε βαθµό Α’ -αυτό ζητάτεξέρετε τι καταλαβαίνω; Καταλαβαίνω ότι σας έχουν περισσέψει
στρατοδίκες µε βαθµό Α’ και θα τους βάλετε να στελεχώσουν την
εισαγγελία. Αν δείτε τον νόµο, µπορεί ο πρόεδρος να είναι µε
βαθµό Β’ και ο εισαγγελέας µε βαθµό Α’.
Θα σας προκύψουν τέτοια, σας προειδοποιώ!
Εγώ θα σας πω «παρών». Αλλά, έτσι όπως το κάνατε και φέρνετε την τροπολογία, φαίνεται να έχετε περίσσευµα από στρατοδίκες Α’, δεν έχετε τι να τους κάνετε και θα τους βάζετε και στην
εισαγγελία ως αντιεισαγγελείς. Και θα έχετε προϊστάµενο µε Β’
και αντιεισαγγελέα µε Α’ Βαθµό.
Θα ήθελα να κάνω µία επισήµανση που πρέπει να της ρίξετε µία
µατιά για το µέλλον, πριν βρεθείτε µπροστά σε ακυρότητες: Παρακάµπτετε την επίδοση για διευκόλυνση πρακτική -και όχι µόνοτων οπλιτών µέσω φρούραρχου. Λέτε «µπορεί να µην είναι ο
φρούραρχος και µπορεί να µην είναι ο διοικητής, αλλά ο άµεσος
προϊστάµενος του φαντάρου, του οπλίτη».
Μιλάµε µεταξύ µας τώρα. Είστε και άντρες και έχετε πάει στον
στρατό. Ποιος είναι ο «άµεσος προϊστάµενος του οπλίτη»; Ο λοχαγός του; Αυτός που λείπει και είναι στη θέση του; Ο επιλοχίας
του;
Σας πέρασε ποτέ από το µυαλό ότι εάν παρακαµφθεί ο φρούραρχος και ο διοικητής, µπορεί να βρεθείτε σε ακυρότητες της
επίδοσης; Το παίρνει ο λοχαγός, λέει «τι είναι αυτό το χαρτί;», το
πετάει και άντε γειά! Γιατί το κάνετε αυτό στην επίδοση, για να µιλήσουµε µε στενούς νοµικούς όρους;
Θα σας πούµε, λοιπόν, «παρών». Δεν πρόκειται να σας δυσκολέψουµε λόγω της δυσκολίας της κακοβουλευτικής διαδικασίας
εδώ.
Σχετικά µε τις βουλευτικές τροπολογίες, έχουµε µια βουλευτική
που αφορά στις κοινωνικές δοµές. Θεωρητικά και πρακτικά, γιατί
να έχει κάποιος αντίρρηση;
Συνάδελφοι, ειλικρινά, µας έχετε ακούσει τόσες φορές. Έχουµε
την άποψη ότι η άσκηση προνοιακής και γενικά κοινωνικής πολιτικής πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και όχι των δήµων. Άρα
χρειάζεστε κρατική χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία και λειτουργία όλων εκείνων των δοµών και υπηρεσιών που πρέπει να
είναι στην ευθύνη του κράτους.
Τι ερχόµαστε και κάνουµε εµείς τώρα; Περιµένουµε το επόµενο
ΕΣΠΑ, έχει µείνει ουρά δύο µηνών, να περισώσουµε κάποιους ανθρώπους από αυτούς τους δύο µήνες, µέχρι να έρθει το καινούργιο ΕΣΠΑ να οριστικοποιηθούν οι δοµές.
Ακόµα και αυτές τις τελευταίες κρατικής δοµής δυνατότητες
που είχαν τις πήγατε στους δήµους. Οι δήµοι λειτουργούν ανταποδοτικά µε ευέλικτη χρηµατοδότηση. Είναι κόντρα στην ιδεολογική µας τοποθέτηση. Εσείς θέλετε ευέλικτη χρηµατοδότηση.
Ερχόµαστε τώρα στο πρακτέο, για να δείτε ότι τα πράγµατα
είναι ώρες ώρες πολύ παράξενα: Μοριοδοτούνται βέβαια-το συζήτησα και µε συνάδελφό σας που το ξέρει πολύ καλά το θέµαµας ζητάτε να το παρατείνουµε δύο µήνες µέχρι να φτιαχτεί το
νέο ΕΣΠΑ και οι καινούργιες δοµές.
Εάν, όµως, φτιαχτούν και έρθουν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ, θα
κοπεί µαχαίρι αυτόµατα. Αυτοί που δουλεύουν στην παρατεινόµενη σύµβαση τι θα απογίνουν; Θα µοριοδοτηθούν.
Προσέξτε τι κάνουµε τώρα: Παρατείνουµε κάποιους, που δεν
είναι σίγουροι. Θα µοριοδοτηθούν, δεν θα πιάσουν όλοι δουλειά.
Θα πάµε στις καινούργιες διαδικασίες, θα περιµένουµε το καινούργιο ΕΣΠΑ. Υπάρχει ευελιξία παντού: ευελιξία στη δουλειά,
ευελιξία στη µοριοδότηση, ευελιξία στα λεφτά.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, και εδώ «παρών».

1618

Σχετικά µε τις δύο τελευταίες τροπολογίες θα είµαι πολύ σύντοµη: Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 742 και ειδικό αριθµό 60,
εµείς είχαµε ψηφίσει εναντίον της οργανωτικής δοµής του «Φεστιβάλ Αθηνών». Είµαστε και εναντίον της ύπαρξης µάνατζερ-διευθυντή. Η ειδική θέση µάνατζερ µετατρέπει αυτή τη λειτουργία
σε επιχειρηµατική δραστηριότητα και συντελεί στην εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για εµάς και
για το πολιτιστικό έργο.
Είναι πολύτιµο πράγµα ο πολιτισµός και δεν µπορεί να είναι στα
χέρια των εµπόρων και των επιχειρηµατιών και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως τέτοιος. Στην πράξη, ο διευθυντής µε τις οικονοµικές του αποφάσεις στην πραγµατικότητα υποσκελίζει ή
ακυρώνει το διοικητικό συµβούλιο.
Δεν κατανοούµε, λοιπόν, την απόφασή σας εδώ µε την τροπολογία να προβλέπεται απόσπαση. Περισσεύουν στελέχη από το
δηµόσιο και θέλετε να αποσπάσετε;
Οι δηµόσιες υπηρεσίες ειδικά αυτού του είδους στενάζουν από
έλλειψη προσωπικού. Δεν σας πέρασε από το µυαλό ότι τα στελέχη του δηµοσίου, όταν θα µπουν, θα περάσουν σε σχέση ανταγωνισµού µε στελέχη του ιδιωτικού στον τοµέα του επιχειρηµατοποιηµένου πολιτισµού και έτσι θα ευνοήσετε περισσότερο την
επιχειρηµατική αξιοποίηση των ικανοτήτων του δηµοσίου υπαλλήλου, προκειµένου να αποσπαστεί στο Φεστιβάλ;
Προκηρύξτε θέσεις! Βάλτε σε πέντε θέσεις ανθρώπους που θα
ασχοληθούν µε τον πολιτισµό.
Κόψτε τις αποσπάσεις. Γι’ αυτό κατηγορείστε ενδιαµέσως. Θα
σας πούµε «όχι» σ’ αυτό, γιατί δεν σώζει τα πράγµατα, δεν σώζει
το Φεστιβάλ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Κανέλλη, συντοµεύετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω µε το τελευταίο.
Δεν υπάρχει οργανόγραµµα από το 1998 για να προσληφθεί µόνιµο προσωπικό. Οι επόµενοι για το Φεστιβάλ Αθηνών είναι. Πέρασαν τόσα χρόνια. Ας φέρνατε ένα καινούργιο οργανόγραµµα.
Λέτε ότι θέλετε να διευκολύνετε αυτούς τους ανθρώπους. Τους
βαστάτε οµήρους στην πραγµατικότητα, διότι αυτοί µέχρι το 2017
θα είναι υπό την αίρεση να πληρωθούν και µετά το τέλος του 2017
θα δηµιουργηθεί. Υπάρχει, δηλαδή, µια οµηρία και αυτών που
προηγούνται και αυτών που θα έλθουν. Θα σας πούµε «όχι» και σ’
αυτήν.
Είναι λάθος η σύλληψη της προσέγγισης του πολιτισµού και,
υπό το πρόσχηµα να φανούµε τάχα µου δήθεν φιλάνθρωποι, να
δώσουµε τα λεφτά που οφείλονται σε ανθρώπους, δεν µπορούµε
να κάνουµε συνεχώς υποχωρήσεις. Δεν θα αποκτήσουµε ποτέ
ούτε φεστιβάλ ούτε πολιτισµό, που να συνεπάγεται πραγµατικά
φεστιβάλ και πολιτισµό για όλους τους Έλληνες σε επίπεδο λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την κ.
Κανέλλη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι,
ο κ. Αµυράς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω αντίστροφα. Μέσω Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής θα έλθω στις τροπολογίες.
Θα πούµε, απαντώντας, βέβαια, και στους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ότι ο Τραµπ δεν είναι το φτωχαδάκι, η φτωχολογιά που
σήκωσε κεφάλι κατά του κατεστηµένου. Μα, θα τρελαθούµε τώρα;
Ο Τραµπ; Ο δισεκατοµµυριούχος, που επί δεκαετίες υπερηφανεύεται ότι φοροαποφεύγει στην πατρίδα του και δεν έχει πληρώσει ούτε ένα δολάριο φόρου; Ο Ντόναλτ; Ο Μίστερ Καλλιστεία
Universe; Είναι αστεία πράγµατα αυτά.
Πιο συστηµικός από τον Τραµπ είναι δύσκολο να βρεθεί. Το ότι
ξέρει τα µίντια και τα έπαιξε όπως τα έπαιξε σηµαίνει, επίσης, ότι
δεν είναι τόσο αγαθοβιόλης ή µονοκόµµατος, όπως τον περιµέναµε.
Είδατε ότι χαιρέτησαν την εκλογή του αµέσως ποιοι; Η κ. Λεπέν,
ο κ. Φάρατζ, ο κ. Μιχαλολιάκος,ο κ. Καµµένος, ο συγκυβερνήτης
σας, αµέσως ήταν οι πρώτοι που χάρηκαν. Όλοι αυτοί, λοιπόν, οι
ακραίοι κύκλοι δρουν σε βάρος της χώρας µας µε το να προπαγανδίζουν και να ζητούν το Grexit. Οι πρώτοι που πανηγύριζαν για
το ενδεχόµενο Grexit ήταν η κ. Λεπέν και ο κ. Φάρατζ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η χώρα, λοιπόν, παραµένει ο πιο αδύναµος κρίκος, διότι είναι η
µοναδική χώρα της Ευρωζώνης που έχει µνηµόνιο, δυστυχώς, και
πολύ φοβάµαι ότι το αµερικανικό ιππικό δεν θα έλθει να µας σώσει
για το χρέος τελικά, αλλά η επικράτηση Τραµπ ανοίγει την πόρτα
στις λαϊκίστικες ακροδεξιές δυνάµεις στην Ευρώπη να µας χορέψουν στο ταψί.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των τροπολογιών και της νοµοθέτησης. Είναι πραγµατικά εντυπωσιακό να ακούς την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της κυβερνώσας παράταξης να λέει: «Ναι,
κάνουµε κακή νοµοθέτηση, αλλά τα ίδια έκαναν και οι προηγούµενοι».
Θα πρότεινα στην αγαπητή συνάδελφο να µην επιστρέφει στις
παραµονές του Δεκαπενταύγουστου. Είπε ότι παραµονές Δεκαπενταύγουστου του 2014 έφερε η τότε Κυβέρνηση ένα δασικό νοµοσχέδιο µε εκατό τροπολογίες. Εγώ θα πω, λοιπόν, ότι
παραµονές Δεκαπενταύγουστου του 2015 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ µας έφερε το µνηµόνιο, το µνηµόνιο Τσίπρα-Καµµένου, το
οποίο ήλθε µε διαδικασίες «ψεκάστε, σκουπίστε , τελειώσατε» σε
µία συνεδρίαση, µε µία ψήφο. Περιµέναµε ένα νοµοσχέδιο, ένα
άρθρο για το σκίσιµο του µνηµονίου και έγινε ακριβώς το αντίθετο.
Άρα το να επικαλείστε πόσο κακοί νοµοθέτες ήταν οι προηγούµενοι, δεν σας κάνει εσάς καλύτερους. Είναι σαν τη µείωση των
συντάξεων, που λέτε ότι «οι προηγούµενοι µείωσαν δώδεκα φορές
τις συντάξεις, εµείς µόνο µία, τη δέκατη τρίτη». Με αυτόν τον
τρόπο, δηλαδή, αποδέχεστε τις προηγούµενες δώδεκα µειώσεις
συντάξεων και λέτε ότι δεν µας έφτασαν, θέλουµε κι άλλη µία. Γι’
αυτό, λοιπόν, θα έλεγα να είµαστε πιο προσεκτικοί όταν χειριζόµαστε τέτοια θέµατα.
Έρχοµαι στις τροπολογίες, λοιπόν, και στέκοµαι στους αγαπητούς Υπουργούς.
Κύριοι Υπουργοί, µας είπατε κάποια πράγµατα σοβαρά, ότι «ναι,
υπάρχουν επείγουσες ανάγκες, τρέχουν οι προθεσµίες».
Εδώ έχω να σας πω το εξής: Πρώτον, πού είστε εσείς δύο χρόνια τώρα να χτυπήσετε το τέρας του δηµοσίου, τη γραφειοκρατία
που µας περιγράψατε, που οδηγεί τα νοσοκοµεία σε µια δυσκολία
να σβήσουν τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και οφειλές; Πού βρισκόσαστε δύο χρόνια τώρα; Δεν νοµοθετείτε; Δεν κυβερνάτε; Και
µας φέρνετε µέσα από την κύρωση διεθνών συµφωνιών τροπολογίες ουσίας, στις οποίες οι διαδικασίες συζήτησης είναι περιορισµένες;
Δηλαδή όπως φαίνεται, το «µη επανδρωµένο αεροσκάφος» για
το οποίο συζητάµε στις κυρώσεις των διεθνών συµφωνιών «επανδρώθηκε» µε έναν γενικό διευθυντή του Ελληνικού Φεστιβάλ και
τρεις συµβούλους του προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ. Αυτά είναι επείγουσες ανάγκες του κράτους;
Για παράδειγµα, για το ΚΕΕΛΠΝΟ µάς λέτε –και θα σας πω επίσης και για τις κοινωνικές δοµές- ότι πρέπει να πληρωθούν τις υπερωρίες τους οι άνθρωποι. Σε εµάς το λέτε; Βεβαίως, να τις
πληρωθούν. Γιατί αυτό το µελόδραµα; Εσείς είστε υπεύθυνοι,
εσείς κυβερνάτε, εσείς οφείλετε να λύσετε αυτά τα νοµικά, γραφειοκρατικά εµπόδια, έτσι ώστε να µην ερχόµαστε κάθε φορά εδώ
να δίνουµε παρατάσεις.
Για παράδειγµα, είναι η τέταρτη φορά –εάν περάσει η βουλευτική τροπολογία για τις κοινωνικές δοµές- που δίνεται παράταση
-και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ- στο ίδιο ζήτηµα. Η τέταρτη
φορά!
Θα σας ρωτήσω, λοιπόν, εγώ µέχρι πότε θα φθάσουµε µε τις
παρατάσεις; Πότε θα λυθεί το ζήτηµα; Ναι, πρέπει να γίνουν γρήγορα -ή εν πάση περιπτώσει µέχρι τις 31-12-2016- οι προσλήψεις
µέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τους δήµους. Ενηµερώστε µας
για αυτό. Πώς προχωρούν; Έχετε επικοινωνία µαζί τους; Για ποιον
λόγο φθάσαµε στην τέταρτη παράταση; Μπορείτε να µας αποκλείσετε ότι δεν θα έχουµε πέµπτη παράταση;
Θέλω να επανέλθω, επίσης, στην τροπολογία που αφορά το φεστιβάλ. Αυτή η τροπολογία έχει ενσωµατωθεί σε δύο άρθρα, τα
άρθρα 2 και 3 της τρίτης κύρωσης. Μας αναγκάζετε να ψηφίσουµε
«παρών» σε αυτή την κύρωση, διότι εµείς διαφωνούµε µε το περιεχόµενο αυτών των τροπολογιών για το Ελληνικό Φεστιβάλ και
έτσι συµπαρασύρει η αρνητική είσοδος, κατά τη δική µας άποψη,
αυτών των τροπολογιών στα άρθρα της κύρωσης και την υπόλοιπη κύρωση.
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Άρα, κύριε Πρόεδρε, στην τρίτη κύρωση, στο τρίτο κείµενο ψηφίζουµε «παρών». Στα πρώτα δύο θα ψηφίσουµε «ναι».
Όµως, επανέρχοµαι στο γενικότερο και λέω ότι δεν µπορεί να
γίνεται αυτό. Δεν µπορεί αυτή η κακή νοµοθέτηση να επαναλαµβάνεται διαρκώς και διαρκώς. Σε κάθε κύρωση διεθνούς συµφωνίας στην οποία είµαστε παρόντες το Προεδρείο διαµαρτύρεται
είτε έµµεσα είτε άµεσα, οι παριστάµενοι Υπουργοί, οι επισπεύδοντες Υπουργοί µάς λένε διαρκώς «είναι επείγουσες οι ανάγκες και
δεν θα ξαναγίνει, δεν θα το ξανακάνουµε, γιατί έχετε δίκιο» και να
που βρισκόµαστε µπροστά στο ίδιο φαινόµενο ξανά και ξανά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω –και θα ήταν ευχής έργο
πραγµατικά- όσον αφορά το ΚΕΕΛΠΝΟ να παίρνατε πίσω το σκέλος της τροπολογίας για τον διορισµό -κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων- τριών θέσεων συµβούλων. Πόσο
επείγουσα ανάγκη είναι αυτή και γιατί να µη γίνει µε ανοιχτή διαδικασία; Γιατί να αποφασίσει ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ µε τα
δικά του κριτήρια ποιους θα προσλάβει; Γιατί όχι ανοιχτές διαδικασίες στην ελληνική κοινωνία; Γιατί κάθε Έλληνας άνεργος ή εργαζόµενος να µην µπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ: Για τον σύµβουλο που θέλουµε να πάρουµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι, για τον σύµβουλο που θέλετε να πάρετε, κύριε Μάρδα, να τον πάρετε µε ανοιχτές διαδικασίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ: Ούτε στην Αφρική δεν γίνεται αυτό…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι, είδα και στην Ελλάδα πώς τα κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε τον οµιλητή.
Κύριε Αµυρά, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Οι διαδικασίες είναι ανοιχτές. Μην είστε
φοβικοί και θεωρείτε ότι πρέπει να παίρνετε µόνο δικούς σας. Να
πάρετε ανέργους της ελληνικής κοινωνίας µε τα πτυχία που τα
έχουν ένα σωρό σε ένα τσουβάλι να κάθονται και να δώσετε ένα
στίγµα στην ελληνική κοινωνία ότι ναι, εµπιστεύεστε τους νέους
µέσα από διαφανείς διαδικασίες. Αυτά έχω να πω.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς ψηφίζουµε, λοιπόν, «παρών» στην κύρωση του τρίτου κειµένου και «ναι» στα πρώτα δύο.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, σας λέµε ότι είναι σαν
να µην υπάρχουν για εµάς, λέµε «παρών». Κακώς που τις φέρνετε
µε αυτόν τον τρόπο, γιατί κάποιες θα τις ψηφίζαµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµυρά.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Κατσίκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παραχωρώ τη
θέση µου στον κ. Καρρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα, κανένα ζήτηµα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης
Κεντρώων κ. Καρράς.
Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Να ευχαριστήσω τον κ. Κατσίκη για την ευγένεια που είχε.
Όµως, τίθενται πάρα πολλά ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε, σε
σχέση µε έναν ορυµαγδό τροπολογιών. Δεν θα αναφερθώ στα τετριµµένα ότι σε µία κύρωση διεθνούς σύµβασης δεν µπορεί να έρχονται τροπολογίες. Το έχει πει κατά κόρον τουλάχιστον η
Αντιπολίτευση, αλλά είναι σε ώτα µη ακουόντων πλέον.
Θα σταθώ, όµως, στις τροπολογίες αυτές καθαυτές που µε
έχουν προβληµατίσει.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, µε τις δύο τροπολογίες του κ. Μπαλτά,
ο οποίος θα πρέπει να θυµίσω ότι µέχρι πριν από λίγες ηµέρες
ήταν ο αρµόδιος Υπουργός Πολιτισµού. Και θα πρέπει να πω ότι
µέχρι πριν από έναν χρόνο στην ίδια Αίθουσα είχε φέρει και άλλες
διατάξεις για το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου προβλεπόταν και διαδικασία ορισµού διευθυντή. Μάλιστα τότε ήµουν αντίθετος, γιατί το
είχε βάλει µε χρονική διάρκεια πέντε ετών. Και µάλιστα θυµάµαι –
δυστυχώς, φαίνεται ότι έχω καλή µνήµη, κύριε Πρόεδρε- ότι µας
είχε πει ότι επικειµένου του καλοκαιριού και του Φεστιβάλ Αθηνών
πρέπει να διορίσουµε µε πενταετή θητεία νέο διευθυντή. Δεν το
κατάλαβα. Αφού επέκειτο το φεστιβάλ του 2016, εµείς θα φροντί-
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ζαµε για το 2020; Περίεργα πράγµατα!
Σήµερα έρχεται ο κ. Μπαλτάς και µας φέρνει δύο τροπολογίες,
οι οποίες ήταν της αρµοδιότητός του µέχρι την περασµένη εβδοµάδα. Την προτεραία του ανασχηµατισµού θα µπορούσε να τις
έχει φέρει.
Τι µας λένε οι τροπολογίες αυτές; Ότι δεν έχει καταρτιστεί εσωτερικός κανονισµός από το 1997, που υπάρχει ο νόµος του Φεστιβάλ Αθηνών. Γι’ αυτό έχει ευθύνη και ο κ. Μπαλτάς στο διάστηµα
της θητείας του. Και κατόπιν αυτού ζητάει µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου
2017 να συναφθούν συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, γιατί
δεν προλαβαίνει.
Παράλληλα, µας ζητάει να τροποποιήσουµε τις προηγούµενες
εισηγήσεις του για να προσληφθεί νέος γενικός διευθυντής για
τρία χρόνια. Είχαµε ψηφίσει και για καλλιτεχνικό διευθυντή. Είναι
γνωστή η ταλαιπωρία. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ.
Θέλω να κάνω µία ερώτηση και θα την κάνω ευθέως: Η Κυβέρνηση δέχεται τις δύο αυτές τροπολογίες. Τις δέχεται µία εβδοµάδα µετά την ορκωµοσία νέου Υπουργού Πολιτισµού.
Τι συµβαίνει, κύριε Πρόεδρε; Συµβαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι
ίσως ακυρώνεται ο διορισµός του νέου Υπουργού Πολιτισµού; Εµµέσως δείχνεται µία αντίδραση ως προς τον διορισµό αυτόν; Ή η
Κυβέρνηση τελικά δεν µπορεί να νοµοθετήσει και αναγκάζεται να
καταφεύγει στη βοήθεια βουλευτών, όπως συµβαίνει και µε την
τροπολογία της κ. Τζούφη; Η τροπολογία αυτή, βέβαια, κατά το
περιεχόµενό της προσωπικά εµένα δεν µπορεί να µε βρει αντίθετο,
διότι είναι ζητήµατα για τη φτώχεια τα οποία τα γνωρίζουµε, τα
έχουµε αντιµετωπίσει, τα έχουµε ακούσει, έχουµε δέκτες και παραπόνων και ενηµέρωσης. Αυτό το ζήτηµα, όµως, το οποίο θα
έπρεπε να έχει ρυθµιστεί ήδη και περαιτέρω να δεσµεύει πόρους
του ΕΣΠΑ για επόµενο διάστηµα µε προβληµατίζει –σέβοµαι την
προσπάθεια της κ. Τζούφη και των συναδέλφων- γιατί έρχεται σαν
τροπολογία βουλευτική. Γιατί δεν την φέρνει ο αρµόδιος Υπουργός, για να µπορέσουµε να έχουµε και διάλογο πάνω σε αυτό,
κύριε Πρόεδρε;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Όσον αφορά την τροπολογία για τα θέµατα υγείας δεν µπορώ
να πω πολλά, γιατί θα πρέπει να αναλώσω τουλάχιστον µισή ώρα
σε αυτό το σηµείο, να ρωτάω γιατί δεν έχουν τακτοποιηθεί εκκρεµείς λογαριασµοί από το 2010, από το 2012. Το πρώτο άρθρο λέει
«από την κατάθεση στη Βουλή του ν. 3867/2010 µέχρι 31-102016». Μας λέει, λοιπόν, ότι υπάρχουν εκκρεµότητες. Να αναζητήσω, λοιπόν, ευθύνες στους προηγούµενους; Να αναζητήσω
ευθύνες στην παρούσα Κυβέρνηση; Δεν µπορώ να τοποθετηθώ,
κύριε Πρόεδρε, σε τέτοια ασάφεια.
Να πω, όµως, και κάτι άλλο; Θα το πω. Δαπάνες, λέει η παράγραφος 3, η οποία µας ζητάνε να τροποποιηθεί, οι οποίες δεν
έχουν εξοφληθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. Σηµαίνει ότι δεν
ήταν νόµιµες οι δαπάνες; Σηµαίνει ότι δεν µπορούσαν να περάσουν τον προληπτικό ή τον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου; Βεβαίως η τροπολογία αυτή καθαυτή έχει και µία εκβιαστική χροιά για τον λόγο ότι µας αναγκάζει να την ψηφίσουµε,
ενώ είµαστε κάθετα αντίθετοι, διότι δεν θέλουµε να διαταραχθεί
η λειτουργία των νοσοκοµείων και υπάρχει ευαισθησία στο θέµα
της υγείας. Αυτή, λοιπόν, είναι η τοποθέτησή µας.
Όσον αφορά τα επόµενα ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε, τις δύο
τροπολογίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, δεν θα µιλήσω.
Συµφωνώ µε την κ. Κανέλλη για το θέµα των επιδόσεων. Ενδεχοµένως θα µπορούσε εδώ να αλλάξει. Αν έχει την καλοσύνη ο κ. Βίτσας, ας το προσέξει αυτό. Εκεί που καθιστάτε τον αµέσως
προϊστάµενο δέκτη της επιδόσεως, για να µην έχετε τις ακυρότητες που λέει η κ. Κανέλλη, συµπληρώστε να µπορεί να γίνεται «παράλληλη επίδοση», ούτως ώστε να µένει ο διοικητής και ο
φρούραρχος.Ξέρετε ότι τα στρατιωτικά δικαστήρια εφαρµόζουν
αυστηρά τη δικονοµία. Θα έχετε προβλήµατα.
Εκείνο, βέβαια, που µε βρίσκει αντίθετο είναι η τροποποίηση µε
νόµο του προεδρικού διατάγµατος του οργανογράµµατος των γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Πρόεδρε; Διαβάζω στην έκθεση των
συνεπειών ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τακτοποιηθεί το
θέµα. Μα, πιο εύκολη διαδικασία από την τροποποίηση ενός προ-
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εδρικού διατάγµατος δεν υπάρχει. Στείλτε το στο Ε’ Τµήµα του
Συµβουλίου Επικρατείας, βάλτε µια επείγουσα ένδειξη και σε τρεις
µέρες θα το έχετε πίσω. Γιατί υπάρχει λόγος να γίνει µε κείµενο
νόµου και όχι µε κανονιστική πράξη αυτή η τροποποίηση;
Δεν το εξηγείτε, κύριε Υπουργέ. Δεν το εξηγείτε ούτε στην αιτιολογική έκθεση και στο δικό µου µυαλό µένουν πολλά ερωτηµατικά για τον λόγο. Δεν έχω µοµφή, ξεκαθαρίζω τη θέση µου, αλλά
από την προϊστορία αυτών των γραµµατειών, διευθύνσεων, εξοπλιστικών προγραµµάτων που έρχονται από το βαθύ παρελθόν
κάποιοι άνθρωποι -δεν έχει σηµασία- έχουν βρεθεί και βρίσκονται
και στη φυλακή. Δεν τους δικαιολογώ. Καλά κάνει η δικαιοσύνη
και τους τιµωρεί. Έτσι πρέπει, διότι καταχρώνται δηµόσιο χρήµα,
επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό και είναι και ένας αντίχτυπος σήµερα των µνηµονίων στα οποία βρισκόµαστε, είναι και ένας αντίχτυπος των εξοπλιστικών προγραµµάτων.
Γιατί, όµως, όλη αυτή η σπουδή, όταν έτσι δεν µας δίδετε τη
δυνατότητα να συζητήσουµε στις επιτροπές ρυθµίσεις µε τη
µορφή προηγούµενα να έχουµε µια ενηµέρωση της διαβούλευσης; Διότι, καλώς ή κακώς, γίνεται και µια διαβούλευση πριν κατατεθεί το νοµοσχέδιο στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ερχόµεθα, λοιπόν, σήµερα το απόγευµα, παίρνουµε ένα πακέτο
από εκεί, λείπουν οι µισές, αναγκάζοµαι να στείλω και τον επιµελητή της Βουλής να µου φέρει τις επόµενες και κάθοµαι και σκέφτοµαι: Τι επιδιώκει η Κυβέρνηση; Δεν θα έχω απάντηση, αλλά
δυστυχώς θα µένουν στο µυαλό µου αρνητικές σκέψεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Καρρά.
Ο κ. Κατσίκης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να επισηµάνω ότι το δύσκολο και επίπονο κοινοβουλευτικό έργο
προηγείται των αιτιάσεων οι οποίες εκφράζονται επί τη βάσει τυπολατριών, διότι όταν και εφόσον αυτό το ίδιο το νοµοθετικό έργο
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, καλώς προηγείται και πρέπει
να προηγείται.
Βέβαια, επειδή δεν ήµουν, δεν υπήρξα ποτέ και δεν θα γίνω τυπολάτρης, αφήνω τα πράγµατα να µπορώ να τα βλέπω και να τα
εστιάζω στην ουσία, δεν θα µπω, κύριε Πρόεδρε, στη λογική να
εκφράσω άποψη για το ποιος είναι ο Τραµπ, ποια θα είναι η πολιτική που θα ασκηθεί, επιτυγχάνοντας δύο πράγµατα: Πρώτον, να
µην ξεφύγω από τη διαδικασία του Κανονισµού της Βουλής, πέραν
του ότι κάποιοι το έκαναν, αλλά κατακρίνουν αυτή καθαυτή τη διαδικασία των τροπολογιών και δεύτερον, διότι δεν θέλω να κάνω
κακό στη χώρα µου, έστω και ως ο ελάχιστος, νέος Βουλευτής
που υπηρετεί το Κοινοβούλιο, εκφράζοντας κριτική δηµόσια για
έναν άνθρωπο ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο όχι µόνο για
τη χώρα του, αλλά και για τις άλλες χώρες στο πλαίσιο άσκησης
εξωτερικής πολιτικής, άµυνας και διπλωµατίας. Ευχαριστώ για την
ανοχή σας στον πρόλογο µου.
Έρχοµαι στην ουσία των θεµάτων, για να πω ότι οι τροπολογίες
742 και 743 συζητήθηκαν στην αρµόδια Επιτροπή Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου ήµουν εισηγητής και εκφράσαµε την
άποψή µας, αποδεχόµενοι αυτές ως προς το περιεχόµενό τους,
αλλά και το εκπρόθεσµο µε το οποίο υπεβλήθησαν, διότι πιστεύω
ότι η χώρα παράγει και πρέπει να συνεχίσει να παράγει πολιτισµό
και η εύρυθµη λειτουργία του Ελληνικού Φεστιβάλ θα πρέπει να
συνεχίσει να είναι και εύρυθµη και απρόσκοπτη.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 745, θέλω να σηµειώσω ότι οι
δοµές της φτώχειας, όπως και εγώ, υπηρετώντας παλαιότερα την
αυτοδιοίκηση, βίωσα τον σηµαντικό χαρακτήρα τους απέναντι στις
τοπικές κοινωνίες -την αυτοδιοίκηση η οποία µπορούσε να κρίνει
όχι µόνο εκ των γνώσεων που έχει για αυτούς που αποτελούν την
τοπική κοινωνία, αλλά ιδιαίτερα και µέσα από εξονυχιστικό και ενδελεχή έλεγχο που γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που λιµοκτονούν και το επόµενο βήµα είναι η αυτοκτονία- και τι σηµαίνει
να µπορείς να αποτρέπεις ανθρώπους κόντρα σε ανάλγητες κοινωνικές πολιτικές, τακτικές του παρελθόντος να ψάχνουν στους
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κάδους και στα απορρίµµατα εκείνα τα οποία πιστεύουν ότι συντελούν στην επιβίωση τους.
Βεβαίως, έχει και κατεπείγουσα µορφή. Δεν το συγχέω καθόλου
µε το αν θα έπρεπε ή όχι να τεθεί ως θέµα. Το υπερψηφίζουµε.
Επισηµαίνω ότι αυτές οι δοµές της φτώχειας συνεχίζουν να έχουν
εκείνες τις δαπάνες µε αναλογική εφαρµογή των όρων και των κανόνων όπως και προηγουµένως. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 748, µιλάµε για
την τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος 73/2006. Εντάσσει
τη Μονάδα Υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ στη διοικητική δοµή των γενικών διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ. Πιο συγκεκριµένα, η εισαγόµενη
ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να ενταχθεί η Μονάδα
Υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ στο διοικητικό κορµό της Διεύθυνσης
Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης και να καθοριστεί η
διοικητική της υπαγωγή και η διάρθρωσή της, ώστε να επιλυθούν
ζητήµατα υπηρεσιακών δυσλειτουργιών τα οποία σχετίζονται.
Αυτή η εξέλιξη σηµαίνει βελτίωση σ’ αυτόν τον τοµέα του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Επισηµαίνω, βεβαίως, ότι δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό και τάσσοµαι υπέρ της ψηφίσεώς της.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 747 που αφορά
την τροποποίηση διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
µε τις διατάξεις αυτής της τροπολογίας αποκαθίστανται οργανικές, λειτουργικές δυσχέρειες που έχουν ανακύψει από τη µέχρι
σήµερα εφαρµογή του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Αξιοποιείται το έµψυχο δυναµικό του δικαστικού σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα σε στρατοδίκες Α’ να
µετέχουν στη σύνθεση των στρατοδικείων και µ’ αυτόν τον τρόπο
πιστεύουµε ότι εξασφαλίζεται η ορθολογικότερη αξιοποίηση των
στρατιωτικών δικαστών Α’ στην παραγωγή δικαιοδοτικού έργου.
Επίσης από την προτεινόµενη ρύθµιση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός της γενικής Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, µε την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 749, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υγείας, νοµίζω ότι είναι
περιττό να πω κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που είπε ο Υπουργός κ.
Πολάκης στην εισήγησή του, την τόσο συγκροτηµένη, ακριβή και
µεστή περιεχοµένου.
Όµως, πραγµατικά, για να λειτουργήσει το σύστηµα υγείας,
είναι απαραίτητες οι προσλήψεις, οι οποίες ήδη έχουν αναγγελθεί.
Και επειδή, οι προσλήψεις δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Άρα
τα συµβούλια προσλήψεων είναι η προϋπόθεση, το απαραίτητο.
Μ’ αυτήν την τροπολογία, λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει και να επισπευσθεί.
Αναφερόµενος στο δεύτερο άρθρο της διάταξης, θα ήθελα να
πω ότι τη νοµιµοποίηση των δαπανών πραγµατοποίησαν οι διοικήσεις των υγειονοµικών περιφερειών και τα νοσοκοµεία. Για την
κάλυψη των αναγκών µέχρι 31-12-2016 είναι δυνατή η αποζηµίωση
µ’ αυτήν την τροπολογία των παρόχων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης πιστώσεων, βεβαίως,
να το προβλέπει ο προϋπολογισµός.
Τα άρθρα 4 και 5, της παρούσας τροπολογίας τα οποία είναι
συναφή άρθρα, προβλέπουν την πληρωµή των υπαλλήλων. Είναι
εργαζόµενοι στο ΚΕΕΛΠΝΟ –όµως και όπου αλλού και να ήταντη στιγµή που η πολιτεία, το κράτος, τους τα οφείλει, πρέπει να
τους τα αποδώσει.
Επίσης, η διοίκηση του ίδιου φορέα πρέπει να στελεχωθεί, για
να µπορεί όλος ο φορέας να έχει µία λειτουργία υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Κατσίκη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννης Βρούτσης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακό πως εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ
και της Κοινοβουλευτικής του Εκπροσώπου πριν από λίγο έγινε η
ωµή παραδοχή ότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί µε κακό τρόπο. Αυτό
είπε λίγο πριν και χρησιµοποίησε ως άλλοθι το παρελθόν.
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Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής καινούργιο στη διαδικασία. Δεν µιλάµε πλέον για κακή νοµοθέτηση. Έχετε προχωρήσει ένα σκαλοπάτι ακόµα παραπέρα. Μιλάµε για την κάκιστη νοµοθέτηση και θα
εξηγήσω τι εννοώ.
Κακή νοµοθέτηση ήταν µέχρι τώρα το περιβάλλον µέσα στο
οποίο µαζί µε το νοµοσχέδιο -ακόµα και αν αυτό ήταν κυρώσεις,
όπως σήµερα- φέρνατε τροπολογίες επί τροπολογιών.
Κάκιστη νοµοθέτηση είναι σε κάθε νοµοσχέδιο να παρατηρείται
το φαινόµενο της πελατειακής αντίληψης, να εµφανίζεται δηλαδή
το φαινόµενο Βουλευτές να εισηγούνται σχεδόν ολόκληρα νοµοσχέδια, τα οποία ουσιαστικά κλείνουν το µάτι, όπως είπα και στην
πρώτη µου τοποθέτηση, σε συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών,
πελατειακό σύστηµα και επιπλέον, µέσα σε ένα τέτοιο δύσκολο
δηµοσιονοµικό περιβάλλον να µην έρχεται το απαραίτητο στοιχείο
που επιβάλλεται στην κοινοβουλευτική διαδικασία, η οικονοµική
τεκµηρίωση της Έκθεσης του Λογιστηρίου του Κράτους.
Όλα αυτά τα κάνετε σε κάθε κοινοβουλευτική συνεδρίαση, σε
κάθε νόµο, ό,τι και αν αφορά αυτό. Αυτό είναι κάκιστη νοµοθέτηση.
Και εξηγούµαι. Επειδή αναφέρθηκε ότι η Νέα Δηµοκρατία καταγγέλλει, θυµίζω ότι η πολιτική συµπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ όλο το
προηγούµενο διάστηµα ήταν στη λογική του «όχι σε όλα».
Εµείς σήµερα, ακόµα και σε αυτήν την κύρωση συµφωνούµε στην επιτροπή συµφωνήσαµε-, αλλά αναγκαζόµαστε το τρίτο κοµµάτι που αφορά την ενσωµάτωση δύο τροπολογιών -για τις οποίες
θα τεκµηριώσω- που είναι για το Φεστιβάλ Αθηνών, να µην το ψηφίσουµε. Δεν τις ψηφίζουµε και δεν µπορούµε να τις ψηφίσουµε,
αφού τις ενσωµατώσατε. Σας λέµε ότι τρεις τροπολογίες τις ψηφίζουµε -οι δύο που αφορούν το Υπουργείο Άµυνας-, δείχνοντας
την καλή µας πρόθεση, τη δική µας δηµιουργική συµβολή στον
κοινοβουλευτικό διάλογο, ακόµα ακόµα την πολύ κρίσιµη και σηµαντική τροπολογία για τις δοµές φτώχειας.
Υπάρχει, όµως, ένα ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
πρέπει να απαντηθεί από την κ. Φωτίου, η οποία λείπει.
Κύριε Πρόεδρε, αυτές οι δοµές φτώχειας όταν δηµιουργήθηκαν
έπαιξαν ένα σηµαντικότατο ρόλο, καθοριστικό στην αντιµετώπιση
των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Στήριξαν ανθρώπους που δεν
είχαν τίποτα πάνω τους. Και τους στήριξαν πραγµατικά. Υπήρχαν
οκτακόσια παιδιά µε αυταπάρνηση που έδωσαν τον ίδιο τους τον
εαυτό.
Σήµερα αναγκάζεστε, κατόπιν των πιέσεων κυρίως της Νέας
Δηµοκρατίας, αλλά και της κοινωνικής δυσαρέσκειας και οργής
που δηµιουργήθηκε, να νοµοθετήσετε το αυτονόητο, την παράταση. Όµως, πού να υπάρχει αυτό το ονοµαζόµενο πολιτικό φιλότιµο!
Το λέω αυτό διότι η συγκεκριµένη τροπολογία έπρεπε να έρθει
µε εισήγηση Υπουργού και όχι µε εισήγηση Βουλευτών. Αυτό δείχνει την κατεύθυνση της αντίληψης του Υπουργού για τους συγκεκριµένους οκτακόσιους ανθρώπους, που δούλευαν µε
αυταπάρνηση όλο αυτό το διάστηµα. Τους αγνοεί και τους θεωρεί
λίγο παρακάτω, έως πολύ παρακάτω. Και µάλιστα η κ. Φωτίου
τους πολέµησε µε λυσσαλέο τρόπο. Τους ταλαιπώρησε η κ. Φωτίου και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.
Εµείς την υπερψηφίζουµε. Είναι αποκατάσταση δικαιοσύνης.
Όµως, τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα και πρέπει να απαντηθούν.
Πάω, όµως, τώρα σε κάτι άλλο, κύριε Βίτσα. Με ελευθερία φέρνετε άσχετες διατάξεις. Εσείς ηγείστε, ως Κυβέρνηση, του Υπουργείου Άµυνας, αφού έφυγε πριν από λίγο ο Υπουργός Άµυνας, ο
κ. Καµµένος. Θέλω να του µεταφέρετε τα εξής: Με την ευκαιρία
που ενώπιον της Κυβέρνησης έχετε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, όµως και Βουλευτή του νοµού Κυκλάδων, διατυπώνω ένα
ερώτηµα προς εσάς και ζητώ να το µεταφέρετε στον κ. Καµµένο.
Δεν µου λέτε, κύριε Βίτσα, τον ονοµαζόµενο και περίφηµο «ΦΠΑ
των νησιών», του οποίου τώρα έρχεται το τρίτο κύµα, το τσουνάµι
εναντίον των νησιωτών στη Σίκινο, στη Φολέγανδρο, στη Θύρα,
στην Ανάφη, στη Θηρασιά, στην Κύθνο, σε όλα αυτά τα νησάκια,
που τα έχετε γυρίσει, κύριε Πολάκη, το καλοκαίρι µε το σκάφος,
για τα οποία ο κ. Καµµένος είπε τις λέξεις «εγκληµατικό» την επόµενη µέρα που το ψήφισε στη Βουλή και «αντισυνταγµατικό», γιατί
το συνεχίζει; Θα κάνετε το ίδιο και στη Σάµο και στη Χίο και στη
Μυτιλήνη και στα νησιά του ανατολικού τόξου του Αιγαίου; Τώρα

1621

έρχεται, στις 31 Δεκεµβρίου.
Ο κ. Καµµένος, ο προϊστάµενός σας Υπουργός, έλεγε έξω από
το Μαξίµου ότι θα παραιτηθεί για τον ΦΠΑ του Αιγαίου και των νησιωτών. Και σήµερα βλέπω να µην τοποθετείται καθόλου και να
φεύγει από την Αίθουσα, όταν πρόκειται για τέτοιου είδους ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Πάω τώρα στο ζήτηµα των υπολοίπων τροπολογιών. Φεστιβάλ
Αθηνών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολιτικό παράδοξο και είναι
και πολιτική πρωτοτυπία, Υπουργός δύο µέρες πριν, και σήµερα
απλός Βουλευτής να φέρνει τροπολογία, στην οποία να κάνει αυτό
που δεν έκανε ως Υπουργός. Αυτό δεν έχει ιστορικό πολιτικό προηγούµενο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και εξηγούµαι. Οι τροπολογίες για το Φεστιβάλ Αθηνών, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αφ’ ενός η µία που υποτίθεται ότι αφορά
δέκα εργαζόµενους, όπως είπε και η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Τριάντα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όσους αφορά. Δέκα είπε. Εγώ µένω
στον αριθµό.
Μπαίνει ένα ερώτηµα: Από πού τεκµαίρεται ότι θα αφορά δέκα
ή τριάντα, όταν εξουσιοδοτεί το διοικητικό συµβούλιο του Φεστιβάλ Αθηνών να κάνει ανεξέλεγκτα προσλήψεις; Δεν υπάρχει περιορισµός.
Είναι ένα παράθυρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που
είπα, των πελατειακών σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς έκθεση λογιστηρίου, κύριοι της Κυβέρνησης, µε ελευθεριότητα πλήρη του διοικητικού συµβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών, να κάνει όσες
προσλήψεις θέλει. Είµαστε κατά.
Και όσον αφορά το άλλο άκρον άωτον, τον διευθυντή του
Υπουργείου, για ακούστε. Μια φωτογραφική διάταξη, η οποία ουσιαστικά σηµατοδοτεί τι; Το αντάλλαγµα της δυσµένειας του κ.
Μπαλτά, τέως Υπουργού, ο οποίος απογοητευµένος ζήτησε από
την Κυβέρνηση να του εξαργυρώσει την αποµάκρυνσή του από
το Υπουργείο Πολιτισµού µε τη θέση του γενικού διευθυντή. Αυτό
συνέβη. Και φέρνουµε µια φωτογραφική διάταξη να βάλει έναν γενικό διευθυντή µε συγκεκριµένο τρόπο που έχει και ονοµατεπώνυµο. Δεν είναι της παρούσης να το πούµε, αλλά αυτό είναι µια
κοµµατική ανταλλαγή ισορροπιών και µεθόδευσης.
Και φτάνω στο τελευταίο, κύριε Υπουργέ της Υγείας. Κοιτάξτε,
θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί είναι σηµαντικό, επειδή το έθεσε µε
τη µορφή του διλήµµατος ο κ. Πολάκης. Κύριε Πολάκη, ξεκαθαρίζουµε πως οτιδήποτε αφορά δαπάνες µισθοδοσίας γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, είτε νοσοκοµείων είτε του ΚΕΕΛΠΝΟ, το
ψηφίζουµε 100%. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση στην ψήφιση νοµοσχεδίου που έχει µέσα τέτοιου είδους διατάξεις. Δεν µπορούµε,
όµως, να ψηφίσουµε διάταξη η οποία λέει χωρίς παραστατικά νοµιµοποίηση, γιατί είναι κάτι που µας ξεπερνάει.
Κυρίως, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πολάκη, να
µας δικαιολογήσετε τους τρεις φίλους και ηµέτερους, που πρέπει
να προσλάβει ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ. Δεν κατάλαβα! Με τους
προηγούµενους δηλαδή προέδρους του ΚΕΕΛΠΝΟ που δεν είχαν
συµβούλους τι συνέβαινε; Ήταν ψηλότερης νοητικής στάθµης και
ο δικός σας είναι χαµηλότερης και πρέπει να του δώσουµε και
τρεις βοηθούς µε 76.000 ευρώ από το υστέρηµα του ελληνικού
λαού, για να βολέψουµε τρεις φίλους του ΣΥΡΙΖΑ ή του κ. Καµµένου;
Την καταψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον κ. Σαρίδη.
Έπειτα θα µιλήσετε εσείς, κυρία Τζούφη για τη βουλευτική τροπολογία.
Ορίστε, κύριε Σαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση,
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καθώς διαπιστώνω ότι δεν έχουµε κατανοήσει όλοι εδώ µέσα στην
Αίθουσα τη σηµασία της λέξης «συναδελφικότητα».
Εδώ βρισκόµαστε συνέχεια σε έναν πόλεµο. Προσπαθούµε να
καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετείτε, γιατί νοµοθετείτε έτσι όπως νοµοθετείτε και συνέχεια µέσα στο µυαλό µας
µπαίνουν πονηρές σκέψεις και προσπαθούµε να καταλάβουµε τι
έχει στο πίσω µέρος του µυαλού της η Κυβέρνηση. Η προχειρότητα στη νοµοθετική διαδικασία αποτελεί απόδειξη ανευθυνότητας. Και όταν µια κυβέρνηση νοµοθετεί ανεύθυνα, τότε αυτό που
µπορεί να προκύψει θα είναι σαφώς η αδικία, η διόγκωση των προβληµάτων και η πρόκληση δυσλειτουργιών.
Όσον αφορά το θέµα των τροπολογιών, εµείς στην Ένωση Κεντρώων είµαστε θετικοί για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 747
και ειδικό 65 του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, καθώς θεωρούµε
ότι επιλύει κάποιες δυσλειτουργίες που παρουσίαζε η εφαρµογή
του άρθρου 171 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Υπερψηφίζουµε, µε την πεποίθηση ότι έτσι θα αρθούν εµπόδια στην ορθή
αξιοποίηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων του Δικαστικού Σώµατος.
Για την τροπολογία µε αριθµό, όµως, 748 και ειδικό 66, µε την
οποία τροποποιείται το προεδρικό διάταγµα 73/2006, ώστε να στελεχωθεί και να λειτουργήσει η µονάδα υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ακριβώς για τον λόγο που δεν
ακολουθήθηκε η τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος που
θεωρούµε ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολη η διαδικασία, εµείς δεν θα
αρκεστούµε στις εξηγήσεις του Υπουργού και θα τοποθετηθούµε
λέγοντας «παρών».
Όσον αφορά την τροπολογία της σεβαστής συναδέλφου κ.
Τζούφη, µε γενικό αριθµό 745 και ειδικό 63 για τις δοµές καταπολέµησης της φτώχειας, είµαστε θετικοί. Κατανοούµε και γι’ αυτό
υπερψηφίζουµε.
Ταυτόχρονα, όµως, δηλώνω πως αυτή τη στιγµή αυτά, τα οποία
ψηφίζουµε εδώ για την καταπολέµηση της φτώχειας, είναι µια σταγόνα στον ωκεανό και θα πρέπει εκεί να ρίξουµε το βάρος µας
στον επόµενο χρόνο ο οποίος αποµένει σε αυτή τη Βουλή.
Σχετικά µε τις δύο τροπολογίες για το Φεστιβάλ Αθηνών τοποθετήθηκε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Καταλαβαίνουµε
πως η έλλειψη προγραµµατισµού έχει γίνει σαφώς ρουτίνα σε όλα
τα στάδια άσκησης της διακυβέρνησης αυτού του τόπου.
Δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί ο κ. Μπαλτάς έφερε τώρα
τις δύο τροπολογίες αυτές και όχι όσο ήταν στη θέση του Υπουργού. Πιστεύουµε ότι παρακάµπτεται η έκφραση άποψης της σηµερινής Υπουργού. Για αυτό, για το θέµα των δύο τροπολογιών,
εµείς θα ψηφίσουµε «παρών».
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας µε γενικό
αριθµό 749 και ειδικό 67, να πούµε ότι αυτή η τροπολογία δοκιµάζει πραγµατικά µε εκβιαστικό τρόπο τα όριά µας. Είναι φανερό
πως επιλέγει ο Υπουργός να νοµοθετεί µε πολυθεµατικές τροπολογίες. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά µας εκβιάζει, γιατί µας
οδηγεί στο να σκεφτούµε αν θα πρέπει να ψηφίσουµε για κάποια
θετικά πράγµατα µια τροπολογία ή αν θα πρέπει ουσιαστικά να
τοποθετηθούµε αρνητικά για κάποια άλλα στα οποία δεν συµφωνούµε. Αυτό το κάνει συστηµατικά, ουσιαστικά, η Κυβέρνηση. Ανακατεύει την τράπουλα και µας φέρνει και εµάς σε πάρα πολύ
δύσκολη θέση.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, επειδή ακριβώς η συγκεκριµένη τροπολογία ρυθµίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τον
ιδιωτικό τοµέα, κάτι το οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγµή ο ιδιωτικός τοµέας για να προχωρήσει, η Ένωση Κεντρώων θα ψηφίσει
υπέρ της συγκεκριµένης τροπολογίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Να σας
ενηµερώσω ότι εξελέγη Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Να
το χαιρόµαστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Βγήκε καπνός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Βγήκε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ο Τραµπ τον έβγαλε; Σας κάνουµε και
πλάκα, γιατί ως τώρα έχουµε ακούσει για τον Τραµπ όσα δεν
έχουµε ακούσει για όλα τα άλλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Μπορείτε να πείτε και για αυτό λοιπόν τώρα, όσοι έχετε αποµεί-
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νει.
Κυρία Τζούφη, δύο λεπτά επαρκούν;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι, κυρία Πρόεδρε. Θα είµαι σύντοµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Έγινε αρκετή συζήτηση. Δεν θα µιλήσω καθόλου για τα γενικά. Απλώς, θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω κάποιες τοποθετήσεις και να κάνω µια προσπάθεια να δώσω κάποιες
απαντήσεις σε κάποιους συναδέλφους που έθεσαν κάποια ερωτήµατα.
Το πρώτο που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι νοµίζω ότι οι Βουλευτές υποχρεούνται, κυρίως όταν υπάρχουν φλέγοντα προβλήµατα, που απασχολούν την κοινωνία και τους εργαζόµενους, των
οποίων γίναµε δέκτες όλοι εµείς ως µέλη των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, να συµβάλουν στη νοµοθέτηση και στην επίλυση αυτών
των προβληµάτων. Αυτή είναι η έννοια της κατάθεσης εκ µέρους
µας αυτής της τροπολογίας, για την οποία ενηµερώσαµε όλες τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες και χαίροµαι που σήµερα φαίνεται ότι
οι περισσότεροι, παρ’ ότι διαφωνούν µε τον τρόπο νοµοθέτησης,
επί της ουσίας θα στηρίξουν αυτή την τροπολογία που είναι απολύτως απαραίτητη.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, για να διευκρινίσω κάποια πράγµατα,
να πω ότι ουσιαστικά πράγµατι βρισκόµαστε σε µια µεταβατική
φάση. Και εδώ οι ευθύνες της προηγούµενης κυβέρνησης, η
οποία είχε προβλέψει τη λειτουργία αυτών των δοµών µόνο µέχρι
τον Σεπτέµβριο του 2015, είναι πάρα πολύ µεγάλες.
Εµείς καταφέραµε, πράγµατι, νοµοθετώντας και επανανοµοθετώντας, µε εθνικούς όµως πόρους, να καλύψουµε αυτό το κενό.
Μέχρι αυτή τη στιγµή, και αυτή είναι η προσπάθεια και της συγκεκριµένης τροπολογίας, έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηµατοδότησης της λειτουργίας από εθνικούς πόρους –αυτό ζητάµε
να νοµοθετηθεί- µέχρι 31-12-2016, διότι βεβαίως υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το καινούργιο πλαίσιο.
Και εδώ υπάρχουν ευθύνες και των περιφερειών, διότι έχει εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση πολύ περισσότερων δοµών, περίπου
τετρακοσίων πενήντα από εκατόν εξήντα οκτώ που είναι σήµερα
και χιλίων τετρακοσίων θέσεων εργασίας έναντι των επτακοσίων
σηµερινών. Αυτά έχουν σχεδιαστεί ήδη από τον Οκτώβριο του
2015, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιφέρειες και δήµους έχει καθυστερήσει η υλοποίησή τους.
Το λέω αυτό ως µια απάντηση και στην ερώτηση, την οποία
έθεσε η κ. Κανέλλη, τι θα γίνει δηλαδή µε τους εργαζόµενους.
Όπως είπα ήδη, υπάρχουν πολύ περισσότερες θέσεις εργαζοµένων και µάλιστα νοµοθετήσαµε στο προηγούµενο νοµοσχέδιο,
που αφορούσε την κοινωνική οικονοµία, και τον τρόπο που µπορεί
να γίνει, δηλαδή της αυξηµένης µοριοδότησης, ακριβώς εκτιµώντας την εµπειρία µε πολύ υψηλά µόρια, ώστε η πλειοψηφία τους
να µπορέσει να προσληφθεί σε αυτές τις καινούργιες δοµές.
Εποµένως, ευχαριστώντας τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν θετικά, θεωρώ ότι είναι πολύ µεγάλη αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραµµα και να µεταβούµε στην επόµενη
φάση. Και βεβαίως, αυτή η Κυβέρνηση έχει δώσει δείγµατα γραφής για το πώς αντιλαµβάνεται και µέσα από το καινούργιο προσχέδιο του προϋπολογισµού, την αναγκαιότητα να νοµοθετήσει,
να εξασφαλίσει δηλαδή εκείνους τους πόρους ακριβώς για τους
ανθρώπους που έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κι εµείς
ευχαριστούµε, κυρία Τζούφη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο για δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Θεοχαρόπουλε;
Πρέπει να µιλήσει και ο Υπουργός, ο κ. Βίτσας, για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα βοηθήσω µε τα δύο
λεπτά που θα ζητήσω κάτι για την ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για να
σας ακούσουµε αφού θα βοηθήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε, όπως είπατε και προηγουµένως, απαιτείται συναινετική διά-
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θεση για να µπορούµε να λύνουµε τα προβλήµατα. Ζητήσαµε δύο
συγκεκριµένα πράγµατα -εδώ είναι οι δύο Υπουργοί- για δύο συγκεκριµένες τροπολογίες που έχουν έρθει. Και θέλω να εστιάσω
και να ζητήσω αυτά τα δύο.
Πέραν των άλλων διαδικασιών, που τονίστηκε ότι είναι απαράδεκτος αυτός ο τρόπος νοµοθέτησης την τελευταία στιγµή και βεβαίως σε κυρώσεις, όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου
Υγείας, στην οποία περιλαµβάνονται δαπάνες, έκτακτες ανάγκες,
που και αυτά πρέπει να συζητούνται αναλυτικά, είπαµε εντάξει για
όλα αυτά, για τα τέσσερα από τα πέντε, αλλά τονίσαµε ότι στο
πέµπτο σηµείο της τροπολογίας εµείς δεν µπορούµε να δώσουµε
καµµία εν λευκώ εξουσιοδότηση για να συσταθούν τρεις θέσεις
ειδικών συµβούλων, επιστηµονικών συνεργατών που έχουν ετήσια
δαπάνη εβδοµήντα έξι χιλιάδες ευρώ και ζητήσαµε να αποσυρθεί
αυτό το συγκεκριµένο κοµµάτι, γιατί αλλιώς –και σας το είπαν και
άλλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες- θα καταψηφιστεί ολόκληρη η
τροπολογία.
Όσον αφορά την τροπολογία την οποία έχει καταθέσει το
Υπουργείο σας, κύριε Βίτσα, την 748/66, αυτό που ζητήσαµε είναι
να πάει µε την κανονική διαδικασία του προεδρικού διατάγµατος,
αυτό το οποίο αναφέρει και η έκθεση αξιολόγησης συνεπειών των
ρυθµίσεων ότι αυτή είναι η κανονική διαδικασία, χωρίς να εξηγεί
βέβαια τους λόγους που πάει µέσω αυτής της οδού. Σας το αναφέραµε, σας το είπαν κι άλλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες, ότι οδηγείται στην καταψήφιση ουσιαστικά µέσω αυτής της διαδικασίας
νοµοθέτησης, η οποία το µόνο που δεν κάνει είναι να προσπαθεί
να βρει συναινέσεις.
Κι επειδή αναφερθήκατε, κυρία Πρόεδρε, στη συγκρότηση του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, µου επιτρέπεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να πω κάτι πάνω στο συγκεκριµένο
θέµα που µας έχει ταλανίσει τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη είχε µία σταθερή θέση, ότι έπρεπε
πρώτα να βγει η απόφαση του ΣτΕ. Και γι’ αυτό πριν από την απόφαση του ΣτΕ λέγαµε ότι δεν πρέπει να συγκροτηθεί το ΕΣΡ.
Μόλις βγήκε η απόφαση του ΣτΕ συµβάλαµε θετικά στη συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αντίθετα µε τις
διαδικασίες τις οποίες είχε ακολουθήσει η Κυβέρνηση όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα -τους εκβιασµούς, τις τροπολογίες
για «µαύρο» σε πέντε µέρες, τροπολογίες οι οποίες θα οδηγούσαν
σε αδιέξοδο- και που βεβαίως αυτές οδηγήσανε τον ΣΥΡΙΖΑ µέσα
από αυτή την πολιτική του «ήττα» να έρθει σε µία πρόταση η οποία
είναι κατάλληλη.
Είδαµε στην προηγούµενη διαδικασία της Διάσκεψης των Προέδρων, κυρία Πρόεδρε, τη Νέα Δηµοκρατία να κατηγορεί τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη αλλά και το Ποτάµι για την υπεύθυνη
στάση την οποία επιδείξαµε, ώστε να συµβάλουµε στη συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και τι µας έλεγε
η Νέα Δηµοκρατία, για παράδειγµα; Έλεγε ότι επειδή δεν είχε καταργηθεί, όπως θα µπορούσε να έχει καταργηθεί, αλλά είχε ανασταλεί ο νόµος, δεν ψήφιζε Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Και τώρα γιατί ψηφίσατε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας; Είναι εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας. Κατηγορηθήκαµε, ενώ σήµερα συνέπλευσε µε τη
δική µας θέση, τη θέση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και του
Ποταµιού,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
δικαιωθήκατε, κύριε Θεοχαρόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:…θέση η οποία είναι απέναντι στη στείρα άρνηση της νέας Δηµοκρατίας και στους εκβιασµούς του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέλους, να προχωρήσουµε χωρίς «µαύρο»
σε κανάλια, µε την πολυφωνία, µε τη δηµοκρατία και µε το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να µπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο
που του αξίζει και του αρµόζει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πολάκη, θέλετε τον λόγο; Γιατί είχα πει να δώσω τον λόγο στον κ.
Βίτσα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πρέπει
να απαντήσω σε κάποια θέµατα και να υπερασπιστώ την τροπο-
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λογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επειδή
λένε όλοι ότι είναι ώριµα τα πράγµατα…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θα µιλήσετε εσείς, αλλά θα αναγκαστούµε
να δευτερολογήσουµε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα ανοίξουµε τέτοια διαδικασία;
Να µιλήσει πρώτα ο κ. Βίτσας που δεν έχει τοποθετηθεί.
Κύριε Βίτσα, θέλετε τα πέντε λεπτά που δικαιούστε ή λιγότερο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Νοµίζω ότι τα πέντε λεπτά είναι καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Προσπαθήστε, όµως, να τοποθετηθείτε όσο το δυνατόν πιο σύντοµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι συµψηφισµοί δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν παραδείγµατα. Ανέφερε η κ. Βάκη το παράδειγµα του
ν.2480, το οποίο σας θυµίζω ότι ήταν «Περιβαλλοντική αναβάθµιση
και ιδιωτική πολεοδόµηση, βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών» -αυτός
ήταν ο αρχικός τίτλος- και µετά έγινε αυτό που είπα «Ρυθµίσεις
δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» µε εκατό τροπολογίες
από τις οποίες ογδόντα επτά έγιναν δεκτές. Αυτό δεν κάνει καλό,
το γεγονός ότι τώρα γίνονται τροπολογίες, αλλά πού είναι η υποκρισία;
Υπάρχει εδώ κάποια πολιτική παράταξη, η οποία να λέει ότι πρέπει να γίνεται µε αυτόν τον τρόπο αυτή η διαδικασία; Δεν άκουσα.
Όλοι σηκωθήκανε και είπαν ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Ωραία. Στη Διάσκεψη των Προέδρων, λοιπόν, να κατατεθούν
προτάσεις, να έρθει εδώ και να θεωρηθεί τι απαγορεύεται και τι
δεν απαγορεύεται, γιατί διαφορετικά, απλά κάθε φορά το αναφέρουµε ένθεν και ένθεν για να γίνεται φασαρία. Αυτό είναι το θέµα
και δεν θα κάτσουµε να λέµε εκατόν µείον έξι, µείον επτά συν δύο.
Αυτό νοµίζω ότι είναι το βασικό θέµα.
Δεύτερον, νοµίζω, κύριε Καρρά, ότι εσείς δεν είστε άδικος άνθρωπος και όλοι οι άλλοι βέβαια. Οι τροπολογίες που κατέθεσε ο
κ. Μπαλτάς θα είχαν κατατεθεί, όπως καταλαβαίνετε, ως υπουργικές τροπολογίες. Αναφέροµαι στη διαδικασία. Την Δευτέρα παρέδωσε το Υπουργείο. Την Τρίτη δεν µπορούσε να κάνει
διαφορετικά, γιατί δεν ήταν πια Υπουργός, έγινε η επιτροπή. Για
να είναι, λοιπόν, έγκαιρη η διαδικασία την Τρίτη τις βάζει, ώστε
την Πέµπτη να συζητηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν πάει έτσι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ξέρω πώς πάει, κύριε Βρούτση. Μείνετε στο στυλ «λέµε διάφορα, λέµε και κάτι για την περιφέρειά µας και ολοκληρώνουµε
τη διαδικασία». Αφήστε το, αφού µιλάω τώρα µε τον κ. Καρρά. Σας
παρακαλώ.
Λέω ότι αυτή τη διαδικασία πρέπει να την λάβουµε υπ’ όψιν µας,
άλλο είναι η τοποθέτηση επί της ουσίας. Εσείς τοποθετηθήκατε
και επί της ουσίας από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά τώρα µπορεί η νέα
Υπουργός Πολιτισµού να λύσει και µε βάση αυτή τη νοµοθεσία
αυτά τα ζητήµατα. Δεν αναφέρονται. Ειπώθηκε -άκουσα- ότι είναι
γνωστό και το όνοµα. Εγώ δεν το γνωρίζω. Αυτός που το γνωρίζει...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν το είπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ούτε εσείς το είπατε. Αυτός που το γνωρίζει, να το πει.
Τρίτο ζήτηµα. Εγώ δεν θα φύγω από τον πειρασµό να πω τα
εξής: Η Ελλάδα είναι µια χώρα υπό επιτροπεία. Έχει αναγκαστεί
να υπογράψει τρία µνηµόνια και διάφορα µεσοπρόθεσµα. Αυτά
έχουν και δηµοσιονοµικό χαρακτήρα. Ορισµένα µέτρα δηµοσιονοµικού χαρακτήρα έχουν και υφεσιακό χαρακτήρα.
Αυτή, όµως, η Κυβέρνηση κάνει κάθε προσπάθεια για αυτή τη
διαδικασία, που είναι όπως την περιέγραψα. Δεν µιλάω για µεταρρυθµίσεις που έτσι και αλλιώς µπορεί να ήταν ή µπορεί να
είναι αναγκαίες. Έρχεται και προσπαθεί για αυτή τη διαδικασία
µε ένα πρόγραµµα, όπως είναι το πρόγραµµα για τα νησιά, όπως
είναι το γεγονός ότι µπαίνει και Υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, όπως είναι το τι έχει γίνει στη Σύρο σε σχέση µε τα νοσοκοµεία, τις αεροδιακοµιδές, κ.λπ., όπως είναι στη Σαντορίνη το
γεγονός ότι λειτουργεί ένα καινούργιο νοσοκοµείο. Κάνει µια τέτοια προσπάθεια. Τέλος όσον αφορά αυτό.
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Έρχοµαι τώρα στις παρατηρήσεις. Κύριε Θεοχαρόπουλε, αναφέροµαι σε εσάς, γιατί βάλατε το θέµα. Εµείς θεωρούµε ότι είναι
πιο γρήγορη η διαδικασία όσον αφορά σε αυτή την τροπολογία,
σε σχέση µε το προεδρικό διάταγµα, για να λύσουµε το ουσιαστικό ζήτηµα, το οποίο θα πω αµέσως µετά. Είναι πιο γρήγορη η
διαδικασία.
Σκεφτείτε ότι ένα νέο προεδρικό διάταγµα θα ήθελε τρεις υπογραφές, να πάει στο Συµβούλιο της Επικρατείας, να µας επιστραφεί, και λοιπά. Νοµίζουµε ότι αυτή η διαδικασία είναι ταχύτερη.
Ποιο ζήτηµα τώρα µας λύνει αυτό; Η υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ
υπάρχει. Δεν είναι ενταγµένη στη διοικητική δοµή. Μη ενταγµένη
στη διοικητική δοµή έχει ελλείµατα συντονισµού, αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων και δεν έχει οικονοµική εξουσία, ενώ κάνει διαγωνισµούς. Αυτή τη στιγµή και µε αυτόν τον τρόπο λύνουµε αυτό
το θέµα, δεν διαµορφώνουµε κάτι καινούργιο. Βάζουµε αυτή τη
µονάδα υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ µέσα στη ΓΔΟΣΥ, ΔΙΣΤΥ, στην
ουσία. Αυτό κάνουµε. Αυτό είναι το ένα θέµα.
Το δεύτερο θέµα είναι σχετικό µε δύο ερωτήµατα της κ. Κανέλλη. Θεωρώ -και είναι και συνεννοηθήκαµε- αυτονόητο ότι αν
υπάρχει ένας εισαγγελέας στρατοδικείου δικαστής Β και ο αντεισαγγελέας θα είναι δικαστής Β και µάλιστα νεότερος. Δεν είναι
δυνατόν να γίνει διαφορετικά, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει αυτό
που λέτε. Βεβαίως, καλά κάνετε και το λέτε, για να δώσω και εγώ
αυτή την εξήγηση.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αυτονόητα στη νοµοθεσία δεν υπάρχουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Όχι, υπάρχουν ως εξής: Είναι αυτονόητη στη νοµοθεσία η
διάκριση των βαθµών. Άρα δεν µπορεί να υπάρξει αυτό σαν λογική, δηλαδή ο δικαστής Α να είναι ο αντεισαγγελέας και ο δικαστής Β να είναι ο εισαγγελέας. Αυτό είναι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Καλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Υπάρχει αυτό το πράγµα.
Τέλος, προσέξτε να δείτε τι κάνουµε σε σχέση µε την επίδοση,
το οποίο ορθά αναφέρεται. Στην ουσία νοµιµοποιούµε αυτό που
ήδη γίνεται.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το ξέρω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αυτό είναι το βασικό θέµα. Δηλαδή, και τώρα γίνεται µια επίδοση σε ένα νοσοκοµείο, αλλά δεν είναι εκείνη τη στιγµή ο
διοικητής. Πηγαίνουν στον προϊστάµενο της κλινικής και το δίνουν.
Αυτό µπορεί να παραγάγει ακυρότητα. Αυτό που γίνεται σήµερα
µπορεί να παραγάγει ακυρότητα, ενώ αυτό που εµείς αυτή τη
στιγµή νοµοθετούµε αφαιρεί τη δυνατότητα ακυρότητας. Αυτή
είναι η δική µας η προσπάθεια και αυτή είναι η δική µας η λογική.
Τα άλλα, περί εκλογών στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
κ.λπ., τα συζητάµε άλλη φορά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μα δεν απευθυνόµουν σε εσάς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Όχι εννοώ ότι ο καθένας από το Βήµα της Βουλής µπορεί
να γενικεύει -και καλό είναι- την πολιτική συζήτηση και ανάλογα
µάλιστα µε το ποιος Υπουργός είναι εδώ ή ποιος δεν είναι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ναι αλλά να καµώνεται τον εθνικά ανεξάρτητο και να διαλέγει πλανητάρχη είναι άλλο πράγµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Γι’ αυτό λέω αυτά να τα συζητήσουµε άλλη φορά.
Άλλωστε η Ελλάδα έχει σχέσεις και προσπαθεί να δοµήσει σχέσεις µε όλες τις χώρες του κόσµου και έχει σχέσεις –εδώ και πάρα
πολλά χρόνια όπως γνωρίζετε- και µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής.
Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο, για να µην απαντήσει ο κ. Πολάκης. Υπάρχει το ΚΕΕΛΠΝΟ. Υπάρχει µια ειδική ανάγκη, να έχει
κάποιους συµβούλους ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ. Αυτοί θα είναι
οι δικοί του σύµβουλοι.
Πώς εµείς έχουµε τους συνεργάτες; Τι κάναµε εµείς, όταν πήραµε τους συνεργάτες µας ως Βουλευτές; Δηµόσια πρόσκληση;
Ή πήραµε ανθρώπους που πραγµατικά µπορούν να µας βοηθήσουν;
Δεν µπορούµε να του αφαιρέσουµε αυτή την επιλογή ούτε χτίζεται πελατειακό κράτος µε τρεις ανθρώπους. Με πολλές άλλες
χιλιάδες ανθρώπους χτίζεται και πελατειακό και κοµµατικό κράτος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και αυτό το έχουµε ζήσει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η βασική σκέψη.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Γιατί είναι τρεις και όχι πέντε ή έντεκα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώσατε, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Πολάκη, είπατε ότι θέλετε δύο λεπτά για να δηλώσετε
κάτι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ να είστε ακριβής.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Νοµίζω ότι από την εξέλιξη της συζήτησης, έγινε φανερή η ουσία των
περισσότερων άρθρων της τροπολογίας και το βλέπω αυτό -εγώ
έτσι το διαβάζω- και στη στάση του «παρών» και της θετικής
ψήφου που θα δοθεί από κάποιες πτέρυγες της Βουλής.
Ναι δεν είµαστε ευχαριστηµένοι που νοµοθετούµε έτσι, αλλά
αυτό το κράτος παραλάβαµε και µέχρι να το αλλάξουµε, θα το
διανύσουµε και µε αυτόν τον τρόπο. Διότι πολιτική δεν είναι µόνο
το σχέδιο για το µέλλον, είναι και η συγκεκριµένη αντιµετώπιση
του παρόντος.
Όσον αφορά το κοµµάτι της τροπολογίας για το ΚΕΕΛΠΝΟ,
κύριε Θεοχαρόπουλε και κύριε Βρούτση, όταν είσαι πρόεδρος σε
έναν οργανισµό, στον οποίο οι υφιστάµενοί σου υπάλληλοι επειδή
δεν έχουν γεννηθεί µε ανεµογκάστρι, αλλά έχουν µια συγκεκριµένη διαδροµή, όταν τους ζητάς έγγραφα συγκεκριµένων συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου δεν τα δίνουν, σου κάνουν
µήνυση για τη γραµµατέα που πήρες µε απόσπαση για να σε βοηθήσει τον πρώτο καιρό και για να σου λέει ποια είναι τα εισερχόµενα, όταν η νοµική σύµβουλος του ΚΕΕΛΠΝΟ πάει ως µάρτυρας
κατηγορίας εναντίον του προέδρου του οργανισµού που έχει
εκείνη την ώρα, είναι προφανές ότι αυτή η διοίκηση θέλει µια συγκεκριµένη βοήθεια, προκειµένου να ξεβρωµίσει την κόπρο του Αυγεία. Διότι αυτό είναι εκεί µέσα. Αυτή τη βοήθεια τη δίνουµε και
αυτή η βοήθεια δεν δίνεται µε δηµόσια πρόσκληση.
Αυτή η βοήθεια δίνεται µε επιλογή ανθρώπων, που πιστεύεις ότι
µπορούν να υπηρετήσουν ένα πολιτικό σχέδιο κάθαρσης ενός
χώρου, που µόνο Κέντρο Ειδικών Λοιµώξεων και Επιδηµιολογικής
Επιτήρησης δεν ήταν στο κύριό του µέρος, αλλά ήταν ένας µηχανισµός διοχέτευσης «µαύρου» χρήµατος διαφηµιστικής δαπάνης
σε πλειάδα ΜΜΕ.
Στο παρελθόν είχαν βγει πολλά πράγµατα στη φόρα γι’ αυτό.
Τα 76.000 ευρώ που ανακοινώνετε µε ιερή υποχρέωση, κύριε Θεοχαρόπουλε, ήταν µια µέτρια ετήσια δαπάνη σε κάποιο επαρχιακό
site, που έβγαζε κανένα banner από κάτω και έλεγε «φορέστε καπελάκι το καλοκαίρι» ή «να βρέχεστε µε νερό άµα κάνει ζέστη».
Τότε δεν είδα τέτοιο µένος, σε σχέση µε τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος. Αυτή τη στιγµή που έχει αρχίσει και γυρνάει…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ρωτώ. Υπάρχει διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
σας διέκοψα, κύριε Θεοχαρόπουλε.
Να σκεφτείτε, λοιπόν, καλύτερα τι χρήση θα έχουν αυτές οι 76
000, για τρεις ανθρώπους που αναλαµβάνουν µαζί µε τη διοίκηση,
να ξεβρωµίσουν µία κατάσταση, κι όχι τα προηγούµενα. Αυτό
ήθελα να πω. Εννοείται ότι δεν αποσύρεται η διάταξη σε σχέση µε
το ΚΕΕΛΠΝΟ. Επίσης να πω άλλη µια κουβέντα σε σχέση µε τις
υπερωρίες και τις εφηµερίες, για να τα ξεκαθαρίσω. Αυτό αφορά
ανθρώπους του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίοι κάνουν επιδηµιολογική επιτήρηση, είναι στα κέντρα φιλοξενίας και υποδοχής των προσφύγων, κάνουν ελέγχους όπου υπάρχει κάποιο πρόβληµα λοιµώξεων
κ.λπ.. Αφορά αυτούς. Δεν αφορά ούτε εφηµερίες γιατρών ούτε
υπερωρίες νοσηλευτών, που δουλεύουν µέσα από τη σύµβαση για
τις ΜΕΘ στα δηµόσια νοσοκοµεία. Γιατί έγινε µια τέτοια παρεξήγηση, τα βάζαµε όλα µαζί προηγουµένως.
Τώρα για κάποια πράγµατα που ήθελα να πω για τον κ. Βρούτση, σε σχέση µε το κοινωνικό αντιστάθµισµα που δίνουµε στον
χώρο του Αιγαίου, τα είπε ο Υπουργός προηγουµένως.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα
ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα επτά µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το Γυµνάσιο Νίκαιας Λάρισας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα, επίσης, να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Επιτροπή του
Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους καταθέτει
την έκθεσή της στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού Έτους
2014» και β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού
Έτους 2014».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του
Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη
Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vehicule Aerien de
Combat sans Pilote, UCAV)».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της
Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη
Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vehicule Aerien de
Combat sans Pilote, UCAV)» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού
Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Τροποποίηση υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας (Α’ 282/20.12.2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την Τροποποίηση υπ’ αριθµ. 1 (Α’ 77/12.4.2011), περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Véhicule Aérien de Combat
sans Pilote, UCAV), που υπογράφηκε στις 9 Δεκεµβρίου 2014
από την Ελλάδα και στις 23 Μαρτίου 2015 από τη Γαλλία, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική
γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Τροποποίησης υπ’
αριθµ. 2 της Συµφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των
προϋποθέσεων του Κεφαλαίου IV αυτής.
Αθήνα,............................................2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ –AMSCC) και
της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του
Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ –AMSCC)».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση

του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία
εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και
της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που
αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και η Τεχνική Διευθέτηση µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που
αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC), που υπογράφηκαν στις 19 Σεπτεµβρίου
2012 στην Αθήνα, των οποίων το κείµενο, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου Συναντίληψης και της Τεχνικής Διευθέτησης που κυρώνονται από την
πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 11.1 και 11.2 του
άρθρου 11 του Μνηµονίου Συναντίληψης.
Αθήνα,........................................2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας,
το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε τη στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS
(Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα) Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO
EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Όχι.
Από τη στιγµή που ενσωµατώνονται οι δύο τροπολογίες 742
και 743, κυρία Πρόεδρε, ενώ εµείς στην επιτροπή ψηφίσαµε
«ναι», εδώ ψηφίζουµε «όχι».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
Από τη στιγµή που ενσωµατώθηκαν δύο τροπολογίες µέσα σε
νοµοσχέδιο κύρωσης, ψηφίζουµε «Παρών».
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
Κυρία Πρόεδρε, στην επιτροπή είχαµε ψηφίσει την κύρωση,
αλλά από τη στιγµή που ενσωµατώθηκαν οι τροπολογίες για το
Φεστιβάλ Αθηνών, ψηφίζουµε «Παρών».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον
Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο

Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον
Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου,
τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό
Σώµα) Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)
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 πρώτο ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο πρώτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο δεύτερο ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο δεύτερο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο τρίτο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 747 και ειδικό 65 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 747 και ειδικό 65 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 748 και ειδικό 66 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 748 και ειδικό 66 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 749 και ειδικό 67 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 749 και ειδικό 67 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 745 και ειδικό 63 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 745 και ειδικό 63 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το
ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της
Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό
Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την
στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα) Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και των
τροπολογιών.
Προχωρούµε στην ψήφιση στο σύνολο του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Όχι.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό
Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την
στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα) Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού
Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός,
και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον
Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό
Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας
αφετέρου, σχετικά µε τη στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ
EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Τεχνική Συµφωνία ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό
Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε τη στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα
Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC), που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 8 Οκτωβρίου 2013 και 3 Ιουλίου
2014, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α’ 198) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το διοικητικό συµβούλιο προσλαµβάνει γενικό διευθυντή µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών
και καθορίζει τις αρµοδιότητές του κατά τα προβλεπόµενα στον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».
Η πρόσληψη του γενικού διευθυντή γίνεται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται από το διοικητικό συµβούλιο στη Διαύγεια και σε δύο (2) εφηµερίδες
ευρείας κυκλοφορίας. Ο γενικός διευθυντής πρέπει να διαθέτει
πτυχίο ΑΕΙ, µε κατεύθυνση νοµικών, οικονοµικών σπουδών ή
σπουδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής
διαχείρισης και διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο στα ίδια γνωστικά πεδία. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει επαγγελµατική
εµπειρία σε θέση ευθύνης, καθώς επίσης και άριστη γνώση µίας
τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της αγγλικής. Ιδιαιτέρως, θα εκτιµηθεί η εµπειρία στη δηµόσια διοίκηση και την
πολιτιστική διαχείριση. Τα εν λόγω προσόντα µπορεί να εξειδικεύονται στην πρόσκληση.
Η σύµβαση του γενικού διευθυντή µπορεί να ανανεώνεται για
ίσο χρόνο κάθε φορά. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύµβαση δεν
καθίσταται ορισµένου χρόνου. Οι αποδοχές του γενικού διευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από
γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου.
Για τη θέση του γενικού διευθυντή µπορεί να επιλέγεται και
υπάλληλος του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα προαναφερόµενα προσόντα. Στην
περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασµένος στη θέση
αυτή για το χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της θητείας του
ή ανανέωση της θητείας του ή πρόσληψη νέου γενικού διευθυντή. Ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως
προς όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς
επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν
από την πρόσληψή του, η οποία παραµένει κενή.»
Άρθρο τρίτο
Στο άρθρο 3 του v. 2636/1998 (A’ 198) προστίθεται παράγραφος 4 µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, µέχρι την κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του οργανισµού και πάντως, όχι πέραν τις
31.12.2017, η σύναψη εργασιακών συµβάσεων ορισµένου χρόνου,
καθώς επίσης και συµβάσεων έργου, µε στόχο την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείµενης
νοµοθεσίας.»
Άρθρο τέταρτο
Τροποποίηση διατάξεων
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
1. Η παρ. 2 του άρθρου 171 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
που κυρώθηκε µε το ν. 2287/1995 (Α’ 20), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην εισαγγελία του στρατοδικείου τοποθετούνται ένας
στρατιωτικός δικαστής Α’ ή Β’ ως εισαγγελέας και ένας η περισσότεροι στρατιωτικοί δικαστές Α’, Β’, Γ’, Δ’ ή πάρεδροι, ως αντεισαγγελείς.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 178 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
που κυρώθηκε µε το ν. 2287/1995, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις 1 έως και 4 του πίνακα, οι στρατιωτικοί δικαστές που µετέχουν στη σύνθεση του στρατοδικείου έχουν
βαθµό στρατιωτικού δικαστή Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ ή παρέδρου, στις δε
περιπτώσεις 5 έως και 9 πρέπει να έχουν βαθµό στρατιωτικού δικαστή Α’ ή Β’ ή Γ’. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος ο ένας
µόνος από αυτούς µπορεί να αναπληρωθεί από στρατιωτικό δικαστή Δ’.»
3. Στο άρθρο 213 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που κυ-

ρώθηκε µε το ν. 2287/1995, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι επιδόσεις σε στρατιωτικό, πέραν του τρόπου που περιγράφεται στο άρθρο 157 ΚΠΔ, γίνονται και διαµέσου του αµέσως
προϊσταµένου του.»
Άρθρο πέµπτο
1. Στο άρθρο 4 του π.δ. 73/2006 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Στη ΔΙΣΤΥ εντάσσεται η Μονάδα Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (MY ΥΠΕΘΑ), αποστολή της οποίας είναι η
παροχή υποστήριξης διοικητικής µέριµνας (κινήσεις και µεταφορές, διάθεση προσωπικού και µέσων, οικονοµική και διαχειριστική
υποστήριξη) των Γενικών Διευθύνσεων, των επιµέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες αυτές συγκροτούνται, του Γραφείου
Υπουργού και των υπηρεσιακών του µονάδων, της Διεύθυνσης
Ενηµέρωσης, του Ενιαίου Διοικητικού Τοµέα, καθώς και των Στρατιωτικών Γραφείων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας
και του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. Για την εκπλήρωση της
αποστολής της, η MY ΥΠΕΘΑ διαρθρώνεται ως εξής:
α) Τµήµα Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται τα θέµατα του προσωπικού που υπηρετεί στη MY ΥΠΕΘΑ, καθώς και του προσωπικού που διατίθεται σε αυτήν από τις Γενικές Διευθύνσεις του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Στο Τµήµα Προσωπικού λειτουργούν:
αα) Το Γραφείο Γραµµατείας, το οποίο διεκπεραιώνει τα θέµατα αλληλογραφίας της MY ΥΠΕΘΑ.
ββ) Το Γραφείο Στρατολογίας, το οποίο χειρίζεται τα στρατολογικά θέµατα των οπλιτών θητείας των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάµεων που υπηρετούν στη MY ΥΠΕΘΑ.
γγ) Το Γραφείο Μισθοτροφοδοσίας, το οποίο είναι αρµόδιο
για τα θέµατα που αφορούν τη σίτιση και τη µισθοδοσία των
οπλιτών θητείας που υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
β) Τµήµα Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), το οποίο είναι αρµόδιο για
θέµατα που αφορούν στην εσωτερική ασφάλεια της ΓΔΑΕΕ στο
Στρατόπεδο «Φακίνου».
γ) Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας, το οποίο συντονίζει τα θέµατα
διοικητικής µέριµνας και αποτελείται από τα εξής Γραφεία:
αα) Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισµών, το οποίο είναι αρµόδιο
για τη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισµών που αφορούν στους
φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και τη
συνδροµή της MY ΥΠΕΘΑ στις διαδικασίες διεξαγωγής ανοικτών
διαγωνισµών που πραγµατοποιούνται από τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
ββ) Γραφείο Κίνησης, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διάθεση
µέσων για την κάλυψη αναγκών µεταφορών-κινήσεων των ως
άνω φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των επισκεπτών και των
προσκεκληµένων των φορέων αυτών. Τα θέµατα συντήρησης και
τροφοδοσίας των οχηµάτων που εξυπηρετούν τους εν λόγω φορείς, ρυθµίζονται µε διαταγές των οικείων Γενικών Επιτελείων.
γγ) Γραφείο Συντήρησης, το οποίο επιβλέπει και εκτελεί τη
συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικών των ως άνω
φορέων.
δδ) Γραφείο Γενικής Διαχειρίσεως Υλικού, το οποίο είναι αρµόδιο για την παραλαβή, χορήγηση, χρέωση και πίστωση υλικών των
ως άνω φορέων.
δ) Τµήµα Χρηµατικής Διαχείρισης, το οποίο είναι αρµόδιο για
την πληρωµή όλων των τακτικών και έκτακτων δαπανών των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, µε σκοπό
την εύρυθµη λειτουργία τους. Το εν λόγω Τµήµα αποτελείται από
τις ακόλουθες Μερικές Διαχειρίσεις:
αα) Μερική Διαχείριση Δαπανών (Οριστικών Εξόδων - Τακτικών
Χρηµατικών Ενταλµάτων).
ββ) Μερική Διαχείριση Παγίων Αποζηµιώσεων.
γγ) Μερική Διαχείριση Οδοιπορικών Εξόδων.
δδ) Μερική Διαχείριση Υποστήριξης ΓΔΑΕΕ.
εε) Μερική Διαχείριση Μισθοδοσίας (Μετακλητών Υπαλλήλων).»
2. Στην περίπτωση 3 της παρ. Α’ του άρθρου 25 του π.δ. 73/2006
προστίθεται υποπερίπτωση η’ ως εξής:
«η) Ειδικά, για τη στελέχωση της MY ΥΠΕΘΑ, ορίζονται οι πα-
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ρακάτω θέσεις, οι οποίες µεταφέρονται αντίστοιχα από τα οικεία
ΓΕ:
αα) Ενός (1) Αξιωµατικού βαθµού Αντισυνταγµατάρχη ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, ως Διοικητή.
ββ) Ενός (1) Αξιωµατικού βαθµού Ταγµατάρχη ή αντιστοίχου
των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, ως Υποδιοικητή - Επόπτη Οικονοµικών Υπηρεσιών - Προϊσταµένου Εφοδιασµού Διαχείρισης - Επόπτη Στρατολογίας.
γγ) Στο Τµήµα Προσωπικού:
ααα) Τριών (3) κατωτέρων Αξιωµατικών.
βββ) Τριών (3) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωµατικών.
δδ) Στο Τµήµα Ασφάλειας ΓΔΑΕΕ:
ααα) Ενός (1) κατώτερου Αξιωµατικού.
βββ) Δύο (2) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωµατικών.
εε) Στο Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας:
ααα) Δύο (2) κατώτερων Αξιωµατικών.
βββ) Έξι (6) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωµατικών.
γγγ) Είκοσι επτά (27) Υπαξιωµατικών ειδικότητας Οδηγού Αυτοκινήτου.
δδδ) Πέντε (5) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωµατικών ή Μονίµων
Υπαλλήλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας υδραυλικού - ηλεκτρολόγου - ψυκτικού - ελαιοχρωµατιστή.
εεε) Τριών (3) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωµατικών, ειδικότητας
Διαχειριστή Υλικού.
στστ) Στο Τµήµα Χρηµατικής Διαχείρισης:
ααα) Δύο (2) κατώτερων Αξιωµατικών του Οικονοµικού Σώµατος.
βββ) Πέντε (5) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωµατικών του Οικονοµικού Σώµατος.
γγγ) Τεσσάρων (4) Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωµατικών.
δδδ) Ενός (1) Μονίµου Υπαλλήλου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/Οικονοµολόγου.
ζζ) Εκατόν τριάντα (130) Οπλιτών, σύµφωνα µε τις διαταγές των
Γενικών Επιτελείων.»
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1. Στην περίπτωση 3 της περίπτωσης α’ της παρ. Θ’ του άρθρου
4 του ν. 3754/2009 (Α’ 43) µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις,
στη θέση του Συντονιστή Διευθυντή και του αναπληρωτή του, ορίζονται ιατροί µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή της ίδιας µε την κρινόµενη θέση ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε νοσοκοµεία της
ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας.»
2. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν.
3984/2011 (Α’ 150) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προµήθειες των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. συµπεριλαµβανοµένων των Ψυχιατρικών και των
Πανεπιστηµιακών Κλινικών, των Νοσοκοµείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης οι οποίες
διενεργήθηκαν από την κατάθεση στη Βουλή του ν. 3867/2010
µέχρι 31.10.2016.»
β. Το άρθρο 37 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:

τοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως και 31.10.2016, για την κάλυψη
των αναγκών του Πρωτοβάθµιου Συστήµατος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείµενης περί προµηθειών νοµοθεσίας, όσο και των διατάξεων του π.δ. 113/2010
και του ν. 3871/2010, µε την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισµό τους.»
δ. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.Πε. που απορρέουν από προµήθειες υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών
που διενεργήθηκαν µέχρι 31.10.2016, χωρίς την υπογραφή σύµβασης, δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιµών που τηρεί η
Ε.Π.Υ. (άρθρο 24, ν. 3846/2010), δεν υφίστανται προηγούµενες
συµβάσεις και µε την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών τους, των αντίστοιχων
ετών αναφοράς.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δαπάνες του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου που προέρχονται από την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών και έχουν πραγµατοποιηθεί έως τις 31.12.2014, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί
λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, δύνανται να ενταλµατοποιηθούν
και να πληρωθούν κατ' εξαίρεση µε µόνο παραστατικό το σχετικό
τιµολόγιο, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Νοσοκοµείου εκάστου έτους, µέχρι τις 31.6.2017.»
4. Οι δαπάνες που απορρέουν από την υπ’ αριθµ. 17/30.6.2016
(Β’ 1990) απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
και αφορούν σε υπερωριακή εργασία, νυχτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και εργασία για συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας
υποχρεωτικής του προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για το έτος
2016, είναι νόµιµες και κανονικές ως προς την αναδροµική πληρωµή των δικαιούχων από 1.1.2016 και µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
5. Στο γραφείο του Προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συστήνονται
τρεις (3) ενιαίες θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών
του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαµβάνονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε απόφαση του Προέδρου του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ύστερα από προηγούµενη έγκριση του Υπουργού
Υγείας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
και αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’
176). Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από
τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και περιλαµβάνονται στη σύµβασή τους. Με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Προέδρου οι Ειδικοί Σύµβουλοι ή Επιστηµονικοί ή Ειδικοί Συνεργάτες
αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την αποχώρηση αυτού
και χωρίς άλλη προηγούµενη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας
στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε
δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόµιο ούτε προτίµηση για τον παρέχοντα απέναντι στον Πρόεδρο ή το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..

«Άρθρο 37
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Για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, προστασίας της δηµόσιας υγείας και ανυπέρβλητης αναγκαιότητας, θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών σε
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., οι οποίες παρασχέθηκαν στα νοσοκοµεία
από τις ήδη εγκατεστηµένες αναδόχους εταιρείες είτε στις συµβατικές τιµές είτε στις τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών της
Ε.Π.Υ., εφόσον αυτές είναι χαµηλότερες µετά τη λήξη της µεταξύ
τους σύµβασης, κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Σεπτεµβρίου 2012 µέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016.»
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που πραγµα-

1. Οι «Κοινωνικές Δοµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας»,
µετά τη λήξη της παράτασης (31.10.2016), που χορηγήθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), παρατείνονται
για δύο (2) ακόµη µήνες, ήτοι από 1.11.2016 έως 31.12.2016. Το
ως άνω έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Η χρηµατοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέχονται
από 1.11.2016 έως 31.12.2016 και υλοποιούνται µέσω προγραµµατικών συµβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες θα γίνει αναλογική
εφαρµογή των όρων, που προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις
και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Οι

Άρθρο έκτο

1768

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προγραµµατικές συµβάσεις, που θα υπογραφούν, ισχύουν από
1.11.2016 ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας υπογραφής τους και η
ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καταλαµβάνει τις δαπάνες που
θα πραγµατοποιηθούν από 1.11.2016. Φορέας υλοποίησης και
παρακολούθησης των ως άνω συµβάσεων ορίζεται η Γενική
Γραµµατεία Πρόνοιας - Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.
3. Εφόσον σε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού,
όπου λειτουργεί, κατά τα ως άνω, παρατεινόµενη δοµή του ΕΣΠΑ
2007-2013, εντάσσεται, στελεχώνεται και ξεκινά τη λειτουργία
της δοµή, που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, ιδίου σκοπού και φύσης µε
την παρατεινόµενη, η λειτουργία της τελευταίας διακόπτεται αυτοµάτως από την ηµεροµηνία έναρξης υποδοχής δικαιούχων από
τη νέα συγχρηµατοδοτούµενη δοµή.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.
5. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Νοεµβρίου 2016.
Άρθρο όγδοο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Τεχνικής Συµφωνίας
που κυρώνεται, προσωρινά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Τµήµατος 12.1 και οριστικά σύµφωνα µε τις συνταγµατικές διαδικασίες.
Aθήνα,.........................................2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5. ΥΓΕΙΑΣ
7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.00’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

