ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’
Πέµπτη 1 Δεκεµβρίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2411
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, τα εκπαιδευτήρια "ΠΑΛΑΔΙΟΝ", το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, µέλη
από το Κέντρο Πολιτισµού και Δράσης Αθηνών "Το Βρυσάκι",
µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας Ευβοίας, το 3ο
Γενικό Λύκειο Πύργου, το 5ο Γυµνάσιο Πάτρας, το 4ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας, σελ. 2425, 2429, 2629, 2634, 2643, 2651, 2656, 2664,
2670, 2676
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου,
σελ. 2436 – 2448, 2449
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας, σελ. 2437 – 2448, 2449 - 2625
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 2437 - 2447
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2415, 2416, 2417, 2418,
2419, 2420, 2422, 2425, 2427, 2428, 2429, 2431, 2432, 2433,
2435, 2436, 2438, 2439, 2627, 2628, 2630, 2631, 2632, 2633,
2635, 2638, 2639, 2640, 2644, 2648, 2650,2653, 2656, 2657,
2658, 2659, 2661, 2666, 2667, 2668, 2670, 2671, 2672, 2673,
2675, 2676, 2677, 2678
7. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 2420, 2428, 2429, 2435,
2631, 2638, 2666, 2678
8. Ανακοινώνεται αίτηµα των Βουλευτών της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Θ.
Παπαθεοδώρου, όπου ένας εκ των δύο ζητούν τον λόγο µε
βάση το άρθρο 67 παράγραφος 2 και 3 για παραβίαση του
άρθρου 87 και του άρθρου 88 του Κανονισµού της Βουλής,
σελ. 2653
9. Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4 από Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, του
Ποταµιού, καθώς και από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές κ.κ.
Γεώργιο-Δηµήτριο Καρρά, Ιάσωνα Φωτήλα και Θεοχάρη Θεοχάρη η οποία θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή 2 Δεκεµβρίου
2016 και ώρα 10.30 το πρωί, σελ. 2656
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 2 Δεκεµβρίου 2016, σελ. 2411
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της µαρίνας Μεσολογγίου, σελ. 2412
β) Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µη καταβολή του
εφάπαξ στους δικηγόρους των Αθηνών, σελ. 2413
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τις διαδικασίες και την υλοποίηση του έργου
εκτροπής του Πλατύ ποταµού για την ενίσχυση του φράγµατος Φανερωµένης, σελ. 2416
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής
της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην
απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ
περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης
µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση
της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/
ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση
αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του
ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους
των καταστηµάτων κράτησης», σελ. 2418 – 2435, 2448 –
2449, 2626 - 2684
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2017» , σελ. 2418
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,

σελ. 2430 - 2628
σελ. 2663 - 2685
σελ. 2411 - 2430
σελ. 2647 - 2663
σελ. 2628 - 2647

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. ,
σελ. 2436
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 2428
ΑΜΥΡΑΣ Γ . ,
σελ. 2657
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 2639, 2640, 2659, 2672,
2673, 2677
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 2432, 2433, 2435, 2436,
2627, 2628
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 2653, 2657
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 2435
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 2415, 2416
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 2673
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 2429, 2627, 2639
ΘΗΒΑΙΟΣ Ν. ,
σελ. 2675
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 2627
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σελ. 2435, 2631, 2632, 2638,
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ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. ,
σελ. 2627
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
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2644, 2658, 2659, 2666,
2667, 2670, 2671, 2676,
2678
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 2666, 2667, 2668, 2670,
2673, 2675, 2676, 2677,
2678
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 2415, 2416, 2417, 2418,
2419, 2420, 2422, 2428,
2429
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 2419, 2420, 2635, 2639,
2656
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
σελ. 2666, 2667
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 2648, 2650, 2653, 2656,
2658, 2659, 2661
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 2630, 2631, 2632, 2633,
2638, 2639, 2640
ΜΑΥΡΩΤΑΣ Γ. ,
σελ. 2627
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α . , σελ. 2675, 2676
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. , σελ. 2428, 2678
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 2627, 2630
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2419
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 2429
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2415
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 2673
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ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 2630, 2670
ΤΣΙΡΚΑΣ Β. ,
σελ. 2627
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 2627
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 2635
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 2419
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 2435
ΚΑΤΣΙΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2435, 2631, 2638
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σελ. 2631
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. , σελ. 2428, 2429, 2678
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2420
Δ. Επί της αιτήσεως για παραβίαση των άρθρων 87 και
88 του Κανονισµού της Βουλής:
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 2653
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 2653
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σελ. 2653
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’
Πέµπτη 1 Δεκεµβρίου 2016
Αθήνα, σήµερα την 1η Δεκεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.33’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 30-11-2016
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΖ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
30 Νοεµβρίου 2016, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 2 Δεκεµβρίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 240/22-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Κωνσταντίνου Μπάρκα προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνδικαλιστικές διώξεις στο Γηροκοµείο Αθηνών.
2. Η µε αριθµό 121/18-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Ιωάννη Θεοφύλακτου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την πρόσληψη εργατικού προσωπικού στη
λιγνιτική µονάδα «Πτολεµαΐδα V» µε διαφανή κριτήρια από τα µητρώα του ΟΑΕΔ.
3. Η µε αριθµό 30/4-10-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ειρήνης (Νίνας) Κασιµάτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του καταστήµατος πωλήσεων ΔΕΗ Σαλαµίνας από την 1-10-2016.
4. Η µε αριθµό 105/17-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γεωργίου
Λαζαρίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ελλιπή συντήρηση του Δικτύου Διανοµής Ρεύµατος
(ΔΕΔΔΗΕ) στη νότια Εύβοια.
5. Η µε αριθµό 175/7-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη να θεσµοθετηθεί άµεσα ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός για όλες τις επιχειρήσεις.
6. Η µε αριθµό 59/10-10-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ελένης
Ζαρούλια προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά

µε τη «µείωση της εθνικά κυρίαρχης απονοµής δικαιοσύνης µέσω
της επικύρωσης της συµφωνίας CETA µεταξύ Καναδά και ΕΕ».
7. Η µε αριθµό 231/21-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την άρση των εµποδίων προκειµένου να δηµοπρατηθεί η β’ φάση του «Καπετανακείου» σχολικού κτηρίου του 1ου Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης.
8. Η µε αριθµό 123/18-10-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά της Ένωσης Κεντρώων κ. Θεοδώρας Μεγαλοοικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά
µε την αντιµετώπιση του παρεµπορίου στους δήµους του Πειραιά, Περάµατος, Κορυδαλλού, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
9. Η µε αριθµό 69/10-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρόταση–
ανάσα για τα κόκκινα δάνεια.
10. Η µε αριθµό 146/27-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων στα πρατήρια.
11. Η µε αριθµό 207/14-11-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αικατερίνης Παπακώστα-Σιδηροπούλου προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ολοκλήρωση της αναβάθµισης
των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΤΕΙ).
12. Η µε αριθµό 127/18-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα της στέγασης των
σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου.
13. Η µε αριθµό 185/8-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα επαγγελµατικά λύκεια της Κρήτης.
14. Η µε αριθµό 203/14-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Γκιόκα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταστολή και τις διώξεις των αγωνιζόµενων
µαθητών.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 458/18-10-2016 ερώτηση του Βουλευτή Λαρί-
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σης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Παπαδόπουλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µεταφορά–
µετακίνηση των εκπαιδευόµενων σε ανοικτές δοµές κέντρων κοινωνικής πρόνοιας.
2. Η µε αριθµό 705/25-10-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη
Κουτσούκου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
αναβάθµιση και την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος του ΤΕΙ
δυτικής Ελλάδας µε έδρα τον Πύργο.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 213/15-11-2016 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Τριανταφύλλου προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του έργου της µαρίνας Μεσολογγίου.
Στην ερώτηση της κ. Τριανταφύλλου θα απαντήσει η Υπουργός Τουρισµού κ. Έλενα Κουντουρά.
Κυρία Τριανταφύλλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό για την παρουσία της.
Το λέω αυτό όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά. Είναι µια ερώτηση, η
οποία κατατίθεται από το 2013, αν θυµάµαι καλά, και η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου νοµίζω στις πέντε, έξι φορές, ίσως
και παραπάνω, που κατατέθηκε, δεν ήρθε να απαντήσει ποτέ.
Γρήγορα στο θέµα. Είναι ένα χρονίζον ζήτηµα το θέµα της µαρίνας Μεσολογγίου. Και µάλιστα θα πρέπει να πω ότι στην επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαµε υπάρχει ένα τυπογραφικό
λάθος. Μιλάµε για τη δεύτερη σύµβαση που υπογράφηκε το
2013 και όχι το 2014.
Μπαίνω λοιπόν στο θέµα, που είναι εξαιρετικά χρονίζον. Το
2009 υπογράφεται η πρώτη σύµβαση παραχώρησης µεταξύ του
Υπουργείου Τουρισµού και της εν λόγω εταιρείας. Και µετά από
οκτώ µήνες το Υπουργείου Τουρισµού, επειδή δεν υλοποιήθηκαν
βασικοί όροι –το άρθρο 13 της σύµβασης ουσιαστικά-, θεωρεί
αυτοδικαίως έκπτωτη την εταιρεία. Παρ’ όλα αυτά το Υπουργείο
υπογράφει µαζί µε µια αυτοδικαίως έκπτωτη εταιρεία –την οποία
το ίδιο καθόρισε ως αυτοδικαίως έκπτωτη- τη σύµβαση του 2013.
Η σύµβαση τελειώνει, νοµίζω, στις 17 Δεκεµβρίου. Εµάς µας
ενδιαφέρει, πρώτα απ’ όλα, να δούµε τι µέλλει γενέσθαι µε τη
µαρίνα και, δεύτερον, εάν ό,τι προηγήθηκε, δηλαδή η υπογραφή
της δεύτερης σύµβασης µε µια αυτοδικαίως έκπτωτη εταιρεία,
είναι σύννοµη και εάν υπάρχει καινούργια χωροθέτηση.
Θα επανέλθουµε στα επόµενα ερωτήµατα, εφόσον ακούσουµε
την απάντησή σας, σχετικά µε το νοµότυπο και το νόµιµο και σχετικά, βεβαίως, µε την πορεία των εργασιών σε σχέση µε τη µαρίνα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, το έχουµε συζητήσει αυτό το θέµα.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να διαβάσω ακριβώς τα
στοιχεία µου -και ίσως ξεφύγω λίγο από τον χρόνο µου- γιατί
είναι πολύ τεχνικό το θέµα και πρέπει, για να έχουν πλήρη εικόνα
του τι συµβαίνει, να ξέρουν και την πορεία όλης αυτής της κατάστασης.
Ο τουριστικός λιµένας-µαρίνα Μεσολογγίου, δυναµικότητας
διακοσίων πενήντα θέσεων ελλιµενισµού, χωροθετήθηκε κατόπιν
αιτήµατος του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Ανεδείχθη πλειοδότης η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.», στην
οποία µετείχε και το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Αιτωλοακαρνανίας
µε ποσοστό 5%, η οποία στις 3-3-2009 σύναψε σύµβαση µε το
ελληνικό δηµόσιο και η οποία στις 3-11-2009 λύθηκε αυτοδικαίως, λόγω µη προσκόµισης εγγυητικών επιστολών.
Εποµένως η χρήση και διαχείριση του τουριστικού λιµένα Με-

σολογγίου, που βρίσκεται εντός του λιµένα Μεσολογγίου, επανήλθε στη διαχείριση του Λιµενικού Ταµείου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, που έχει τη χρήση και εκµετάλλευση του χώρου.
Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Αιτωλοακαρνανίας υπέβαλε για λογαριασµό της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.» αίτηµα για
τροποποίηση της χωροθέτησης του τουριστικού λιµένα και η Διυπουργική Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων εξέδωσε τη σχετική
υπουργική απόφαση τροποποίησης χωροθέτησης.
Στη συνέχεια, το Υπουργείο Τουρισµού, δεδοµένου ότι βάσει
γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους όφειλε
να συνάψει εκ νέου σύµβαση παραχώρησης της µαρίνας µε το
Λιµενικό Ταµείο Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, ήρθε σε αλλεπάλληλες επαφές µε το εν λόγω ταµείο. Όµως, το τελευταίο για πολύ
µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν επέδειξε την παραµικρή πρόθεση
να αναλάβει τη διαχείριση του τουριστικού λιµένα.
Παράλληλα, ξεκίνησε δικαστική διαµάχη µεταξύ των δύο κυρίως µετόχων της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.» και µετά
από σειρά αποφάσεων, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου διόρισε προσωρινή διοίκηση της εταιρείας τη «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.». Τα µέλη της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας
εξέλεξαν νέο διοικητικό συµβούλιο αυτής και µε τη νέα σύνθεση
της «ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.», στην οποία το λιµενικό ταµείο
διατηρούσε ποσοστό 5% των µετοχών.
Η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.» αιτήθηκε την εκ νέου
τροποποίηση χωροθέτησης του υπ’ όψιν λιµένα. Η αρµόδια Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων, κατά τη συνεδρίασή της, στις 13
Ιουλίου 2016, γνωµοδότησε θετικά στην αιτούµενη τροποποίηση
χωροθέτησης και συνεχίζεται η προβλεπόµενη διαδικασία, προκειµένου να συνταχθεί και να υπογραφεί αρµοδίως κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Υπουργείου Τουρισµού.
Το Υπουργείο Τουρισµού έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες,
στις οποίες όφειλε βάσει νόµου να προβεί, και δεν έχει καµµιά
άλλη αρµοδιότητα πάνω σε αυτή τη µαρίνα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρία Τριανταφύλλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αυτές είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν και σε
γραπτές ερωτήσεις συναδέλφων και σε παλαιότερες δικές µας
οχλήσεις προς την προηγούµενη ηγεσία. Νοµίζω ότι το ζήτηµα
δεν είναι µόνο τεχνικό. Μπορεί να έχει τεχνικές πλευρές, αλλά
είναι ζήτηµα νοµικό και κυρίως είναι ζήτηµα πολιτικό.
Γιατί το λέω αυτό; Έχουµε τα εξής δεδοµένα και πεπραγµένα
και ζητώ κι εγώ µια ανοχή χρόνου, γιατί όντως το ζήτηµα είναι
µεγάλο. Από το 2009 έως το 2013, που υπογράφτηκε η δεύτερη
σύµβαση, δεν υφίσταται συµβατική σχέση µεταξύ της εταιρείας
και του Υπουργείου. Δεν υφίσταται. Αυτοδικαίως είναι έκπτωτη.
Εφόσον δεν υφίσταται συµβατική σχέση, ζητείται η πρώτη χωροθέτηση. Για την πρώτη χωροθέτηση –νοµίζω- αιτείται και ουσιαστικά υπάρχει θετική γνωµοδότηση για αυτή το 2012, εκτός
όµως συµβατικής σχέσης. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, υπάρχει δραστηριότητα της εταιρείας. Από το 2009
µέχρι το 2013, µέχρι να υπογραφεί η σύµβαση, η εταιρεία δραστηριοποιείται εκτός συµβατικής σχέσης, που σηµαίνει ότι εισπράττει κανονικά, αλλά δεν αποδίδει εκείνη την εποχή τίποτα.
Τρίτον, δεν υπάρχει άδεια. Ακόµα δεν υπάρχει άδεια.
Ως εκ τούτου, ρωτάω ξανά, είναι σύννοµη η υπογραφή της
δεύτερης σύµβασης µε την αυτοδικαίως έκπτωτη εταιρεία; Τι σηµαίνει στην πραγµατικότητα ότι µια εταιρεία κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτη; Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι µάλλον πρέπει να
πεταχτεί και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι τρόποι, ίσως επαναδηµοπράτησης κ.λπ.. Εδώ βλέπουµε ότι επιβραβεύεται µια
εταιρεία, η οποία ούτε κατ’ ελάχιστο δεν υλοποίησε τους όρους
που η ίδια είχε υπογράψει στην πρώτη σύµβαση.
Από τις απαντήσεις που δίνονται, διαχρονικά, βλέπουµε ότι ως
αιτία της δεύτερης υπογραφής της σύµβασης αναφέρεται η
αβελτηρία, η αδιαφορία του Λιµενικού Ταµείου της Ιεράς Πόλεως
του Μεσολογγίου. Αυτό µπορεί να οδηγήσει το Υπουργείο Τουρισµού στο να δώσει στον έκπτωτο τη δουλειά; Επιπλέον, υπάρ-
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χει µια δικαστική διαµάχη των δύο µετόχων.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει παράθεση πεπραγµένων -το κάνατε κι εσείς σήµερα- του πρωτοδικείου εν είδει νοµολογίας. Δεν
είµαι νοµικός, αλλά δεν είναι έτσι. Άλλο πράγµα οι γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και άλλο πράγµα η
νοµολογία. Και νοµίζω ότι σύµφωνα µε τη νοµολογία αυτοδίκαιη
έκπτωση σε µια εταιρεία σηµαίνει συγκεκριµένα πράγµατα.
Πάµε στο δεύτερο µέρος. Αυτή η δεύτερη σύµβαση λήγει το
2013. Υπάρχει αίτηµα χωροθέτησης. Το αίτηµα χωροθέτησης, αν
δεν απατώµαι, γίνεται το 2016. Το αίτηµα για χωροθέτηση γενικώς είναι κάτι λογικό, όταν δεν βγαίνει η δουλειά, αλλά δεν γίνεται στο τέλος της σύµβασης. Μάλιστα, πόσα έργα από το 2013,
απ’ αυτά που έχει υπογράψει στη δεύτερη σύµβαση, η εταιρεία
τα έχει υλοποιήσει;
Έγινε, επίσης, αίτηµα χωροθέτησης µε βάση την αλλαγή του
αιγιαλού. Ξέρετε από πότε υπάρχει τροποποίηση αιγιαλού; Νοµίζω πάνω από τρία χρόνια. Γιατί το Υπουργείο δεν σκέφτεται
γιατί η εταιρεία κάνει αίτηµα το 2016; Έχει υπογραφεί αυτή η
δεύτερη χωροθέτηση; Υπάρχουν πάρα πολλά πεπραγµένα, τα
οποία νοµίζω ότι θέλουν διερεύνηση.
Τέλος, το βασικό που νοµίζω ότι πρέπει να ρωτήσουµε –κι εγώ
ρωτάω ευθέως το Υπουργείο- είναι το εξής: Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα εχέγγυα ότι το έργο θα ολοκληρωθεί από
µια εταιρεία που έχει διάσπαση των µετόχων της, έχει 60.000 µετοχικό κεφάλαιο και δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, από µια
εταιρεία που έχει τέτοια πεπραγµένα στο παρελθόν της µέχρι και
το παρόν της, από µια εταιρεία στην οποία έχει επιδικαστεί πρόστιµο από το ΣΔΟΕ πάνω από 1 εκατοµµύριο για πλαστά τιµολόγια και που δεν έχει µεριµνήσει για άδεια;
Όµως, είναι και το ζήτηµα της χωροθέτησης. Το ζήτηµα της
χωροθέτησης –ξαναλέω- µπορεί να είναι λογικό αίτηµα, εάν γίνεται όµως µε βάση ένα χρονοδιάγραµµα. Δεν µπορεί δηλαδή
λίγες µέρες µετά να λήγει η σύµβαση, να µην έχει υλοποιηθεί τίποτα απ’ αυτή τη σύµβαση και να µην υπάρχει αίτηµα χωροθέτησης, όπως θα έπρεπε.
Αυτό που µας ενδιαφέρει να ακουστεί καθαρά είναι αν το
Υπουργείο Τουρισµού εκτιµά ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Μας
ενδιαφέρει να ολοκληρωθεί το έργο. Και την πόλη του Μεσολογγίου την ενδιαφέρει να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί αυτό είναι
πάρα πολύ βασικό.
Θέλουµε να ακούσουµε καθαρά ποιες είναι αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες, τα εχέγγυα εκείνα, που θα δώσουν τη δυνατότητα το έργο να ολοκληρωθεί.
Επίσης, εγώ θα επιµείνω στο εάν η διαδικασία ήταν νόµιµη.
Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, άλµατα στον αέρα, θα έλεγα, και
νοµίζω ότι πρέπει να ακουστεί καθαρά η άποψη του Υπουργείου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύρια Υπουργέ, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
Καθίσταται σαφές ότι από πλευράς Υπουργείου Τουρισµού
έχουν γίνει όλες οι δυνατές ενέργειες για την αξιοποίηση της µαρίνας και από πλευράς της εταιρείας µέχρι στιγµής τηρούνται οι
υποχρεώσεις της και έχει δεσµευθεί για την υλοποίηση του
έργου στο τεθέν χρονοδιάγραµµα.
Όπως προανάφερα, η αρµόδια Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων
είναι αυτή που έχει γνωµοδοτήσει θετικά στην αίτηση της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.» για την τροποποίηση χωροθέτησης και συνεχίζεται η προβλεπόµενη διαδικασία, προκειµένου
να συνταχθεί και να υπογραφεί αρµοδίως η κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και του
Υπουργείου Τουρισµού.
Οι τυχόν διαµάχες µεταξύ των συµβαλλόµενων δεν αφορούν
το Υπουργείου Τουρισµού, αλλά τελούν -και είναι πολύ σηµαντικό να το τονίσουµε αυτό- κάτω από το λιµενικό ταµείο και τη
γνώση του λιµενικού ταµείου -αυτό είναι αρµόδιο-, το οποίο µετέχει µε ποσοστά 5% στον φορέα.
Οι εσωτερικές σχέσεις και οι ισορροπίες των µετόχων της εταιρείας είναι ζητήµατα που δεν αφορούν το Υπουργείο και ούτε
µπορούµε να παρέµβουµε σε αυτό. Την αλληλογραφία δέχεται
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το Υπουργείο Τουρισµού από το αρµόδιο λιµενικό ταµείο και
µόνο που έχει εκ του νόµου τη χρήση και διαχείριση της µαρίνας.
Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο: Πλέον µε τον φορέα διαχείρισης
αυτής πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις, δηλαδή και µε την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.», όπως αυτή εκπροσωπείται νοµίµως κάθε φορά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Δεν είναι ο κύριος του έργου το
Υπουργείο;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Είναι ξεκάθαρο. Το Υπουργείο δεν έχει καµµία αρµοδιότητα. Σας εξηγήσαµε ότι ο φορέας είναι το Λιµενικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Σας τα έχω πει. Το Υπουργείο δεν µπορεί να κάνει κάτι. Δεν είναι
αρµόδιο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Το Υπουργείο υπογράφει τη σύµβαση. Είναι ο κύριος του έργου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κυρία Τριανταφύλλου.
Θα συζητηθεί, τώρα, η δεύτερη µε αριθµό 226/18-11-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη καταβολή του εφάπαξ στους δικηγόρους των
Αθηνών.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος.
Κύριε Γιακουµάτε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω
µπράβο στο Υπουργείο Εργασίας που έχει κάνει ένα καταστροφικό έργο τα τελευταία δύο χρόνια, ανεπανάληπτο: Ενάµισι εκατοµµύριο παραµένουν άνεργοι. Ένα εκατοµµύριο εργαζόµενοι
έχουν να πληρωθούν πάνω από έξι µήνες. Τετρακόσιοι πενήντα
χιλιάδες εργαζόµενοι παίρνουν κάτω από 400 ευρώ, 100 ευρώ,
200 ευρώ, το µονόωρο-δίωρο, και τον Οκτώβρη του 2016 είχαµε
ογδόντα τρεις χιλιάδες ανέργους, ρεκόρ δεκαπενταετίας. Αυτά
για τα εργασιακά, για να καταλάβουν τι έχει κάνει αυτή η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάµε στις συντάξεις και στο ασφαλιστικό. Κύριε Πρόεδρε,
είναι αδιανόητο. Έχουµε συντάξεις εδώ και τρία χρόνια. Και
επειδή και εσείς είστε γιατρός, για πάρτε στο ΤΣΑΥ να ρωτήσετε.
Τώρα το ΤΣΑΥ εξετάζει συντάξεις του Σεπτέµβρη του 2013, δηλαδή τρία χρόνια και πάµε για τέσσερα. Και δεν είναι µόνο αυτό,
κύριε Πρόεδρε. Είναι ότι δεν µείωσαν συντάξεις. Ξύρισαν σύρριζα και τα επικουρικά και τα εφάπαξ αλλά και το ΕΚΑΣ το τελείωσαν.
Και ρωτώ, κύριε Υπουργέ: Γιατί οι δικηγόροι, που πήραν σύνταξη από 1-1-2013, δεν έχουν πάρει ακόµη το εφάπαξ; Γιατί; Γιατί
το πήραν οι άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι, όπως της Κεφαλλονιάς,
της Ηλείας; Επειδή είναι λίγοι; Εδώ πόσοι είναι; Γιατί δεν το
έχουν πάρει ακόµη το εφάπαξ; Διότι δεν υπάρχει χρήµα στην οικονοµία, δεν κυκλοφορεί. Πάρε το εφάπαξ, για να µπορεί να κυκλοφορήσει, κύριε Πρόεδρε, και το χρήµα. Δεν το δίνουν. Ένα
αυτό.
Το δεύτερο. Είναι αδιανόητο σήµερα να έχουµε περίπου
εξήντα χιλιάδες εφάπαξ εν αναµονή. Πήραµε τη δόση, για να δώσουµε τα χρέη στον ιδιωτικό τοµέα. Το κράτος τι έδωσε; Εξήντα
χιλιάδες! Μόνο στο Ταµείο Προνοίας Δηµοσίων Υπαλλήλων και
είναι γύρω στις τριάντα δύο χιλιάδες. Βάλτε, λοιπόν, στο Ταµείο
των Δηµοτικών Υπαλλήλων άλλες επτά χιλιάδες!
Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη Κυβέρνηση. Εδώ, γίνεται το «µπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά µη δίνετε». Πείτε µου γιατί δεν έχετε δώσει ακόµα το επικουρικό στους δικηγόρους; Θα το πάρουν; Πόσο θα πάρουν;
Πότε θα το πάρουν;
Άρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ γίνεται Αρµαγεδδών! Όσον αφορά
τις συντάξεις, τους µισθούς, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά,
αυτή η Κυβέρνηση έχει χάσει τον µπούσουλα. Όσο νωρίτερα
φύγει, τόσο καλύτερα θα διευκολυνθούν και οι συνταξιούχοι και
οι εργαζόµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η επωδός του κ. Γιακουµάτου δείχνει γιατί είπε όσα είπε πριν.
Όσα είπε, όµως, πριν είναι τα έργα και οι ηµέρες της Νέας Δηµοκρατίας.
Απ’ όσο θυµάµαι, τον Ιανουάριο του 2015 ήρθε η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Από το 2013, περίοδος στην οποία αναφέρεται ο
κ. Γιακουµάτος, αλλά και πιο πριν, οι προηγούµενες κυβερνήσεις
δεν κατέβαλαν ούτε ένα εφάπαξ στους δικηγόρους της Αθήνας.
Η σύγκριση δεν γίνεται –και δεν πρέπει να γίνεται- µε τους δικηγόρους της υπόλοιπης Ελλάδας, γιατί στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις δεν λειτουργούν οι λογαριασµοί
πρόνοιας των δικηγόρων βάσει των κανόνων που προβλέπονται
για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και χορηγούσαν το
εφάπαξ µε βάση τις αναλογιστικές µελέτες που έκαναν.
Στον Πειραιά είναι 900 ευρώ για κάθε έτος παροχής υπηρεσιών ως δικηγόρος. Αλλού είναι 800 ευρώ. Αλλού είναι 1.000
ευρώ. Δεν περιορίζεται καθόλου η χορήγηση εφάπαξ από τον
νόµο που ίσχυε από την Κυβέρνησή σας, κύριε Γιακουµάτο, από
τον νόµο Βρούτση, ο οποίος είχε έναν συντελεστή SFΤ που συσχέτιζε τη δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ από τα διαθέσιµα κεφάλαια σε κάθε ταµείο που χορηγούσε εφάπαξ, µε αποτέλεσµα
να είναι ανεφάρµοστος αυτός ο νόµος και δεν χορηγούνταν ποτέ
κανένα εφάπαξ και πουθενά, επειδή θα κατέληγε στο άτοπο αποτέλεσµα να χορηγεί διαφορετικού ύψους εφάπαξ ανάλογα µε τα
διαθέσιµα κεφάλαια και το πλήθος όσων αποχωρούσαν. Ποτέ
δεν εφαρµόστηκε. Και καλώς δεν εφαρµόστηκε, γιατί κάποιοι θα
έπαιρναν πολλά και άλλοι τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν
εφαρµοζόταν.
Βάλαµε µια νέα διάταξη στον ν.4387 που επιτέλους παρέχει
τη δυνατότητα µιας ταχύτατης έκδοσης αποφάσεως απονοµής
εφάπαξ. Έχετε δίκιο. Πάνω από τριάντα δύο χιλιάδες ήταν εκείνοι που ανέµεναν λόγω της πολιτικής των δικών σας κυβερνήσεων να πάρουν εφάπαξ από το 2013. Έχουµε ξεπεράσει τους
δεκατρείς χιλιάδες, στους οποίους έχουν χορηγηθεί ήδη εφάπαξ
από τον µήνα Ιούλιο µέχρι τέλος του Δεκέµβρη, για να είµαι πιο
κοντά στην πραγµατικότητα. Πάνω από δεκατρείς χιλιάδες εφάπαξ µέσα σε µόλις τέσσερις µήνες!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Στον δικηγορικό σύλλογο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τα εφάπαξ
που χορηγούνται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και θα συνεχίσω στη δευτερολογία
µου.
Θα σας πω, όµως, τώρα και για τον Δικηγορικό Σύλλογο της
Αθήνας. Εδώ, προβλέπει ο νόµος ότι ο υπολογισµός του εφάπαξ
που χορηγείται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τον τύπο που
πρέπει να εκδώσει η αναλογιστική αρχή για εκείνες τις περιπτώσεις που το εφάπαξ λογίζεται πάνω σε ποσό εισφοράς, που δεν
είναι ποσοστιαίο, αλλά είναι σε ευρώ. Τέτοια περίπτωση είναι η
περίπτωση των δικηγόρων. Είναι σε ευρώ, σε σταθερό ποσό και
δεν είναι σε ποσοστό για να βγει αµέσως ο τύπος.
Στους δηµοσίους υπαλλήλους βγήκε αµέσως γιατί είναι σε ποσοστό επί του µισθού. Είναι 4% ή θα είναι παραπάνω η αύξηση.
Εδώ, έχουµε λοιπόν αυτό το πρόβληµα. Το αρµόδιο ταµείο δεν
έχει δώσει ακόµη στην αναλογιστική αρχή την πρότασή του για
να εκδοθεί η µελέτη -πιστεύω ότι θα γίνει άµεσα, γιατί είναι ένα
δυσχερές πρόβληµα αυτό- και θα εκδοθούν τα εφάπαξ αµέσως
και για τους δικηγόρους, οι οποίοι ανέρχονται περίπου σε εξακόσιους, µιας και ρωτάτε, που έχουν πάρει σύνταξη από το 2013.
Λίγοι είναι µέσα στο 2015 και µετά. Δική σας είναι η παράλειψη
όλα αυτά τα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γιακουµάτε,
έχετε τον λόγο και πάλι για τρία λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, βλέπουµε άλλη
µια παραδοξολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από τις µοναδικές κυβερνήσεις που νοµίζει ότι κυβερνάει και νοµίζει ότι αντιπολιτεύεται.
Αυτό που τους ενδιαφέρει πάντα -επαναλαµβάνεται ως επωδόςείναι τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία. Η Νέα Δηµοκρατία κρίθηκε, κρί-
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θηκε ελλιποβαρής, έχασε τις εκλογές και εκλεχθήκατε εσείς εδώ
και δύο χρόνια. Τι κάνετε δύο χρόνια;
Μου θυµίζετε µοιρολογίστρες, σύλλογο µοιρολογιστρών, που
µοιρολογείτε συνέχεια για τα έργα και ηµέρες. Εσείς τι κάνατε
δύο χρόνια; Πήρατε την ψήφο του ελληνικού λαού για να τα διαλύσετε όλα;
Και σας ερωτώ: Πόσοι είναι οι δικηγόροι που δεν έχουν πάρει
εφάπαξ; Δεν µου απαντάτε. Πόσοι; Τι θα πάρουν; Δεν το ξέρετε.
Μα, κυβερνάτε δύο χρόνια. Να κάνετε τη διάταξη αυτή του νόµου Βρούτση. Γιατί δεν το κάνετε; Ξέρετε ότι ο δικηγόρος, που
σήµερα στενάζει µε αυτές τις εισφορές που του έχετε βάλει, και
το 2017 θα φάει όλα τα κεραµίδια στο κεφάλι µε τις εισφορές
βάσει εσόδων;
Είναι παγκόσµια πρωτοτυπία, κύριε Πρόεδρε, το να πληρώνουν ασφάλιστρα, ΤΣΑΥ, καθώς επίσης και οι δικηγόροι, µηχανικοί, βάσει των εσόδων. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσµο.
Και ερωτώ: Δεν µου λέτε πόσοι είναι, τι πρέπει να πάρουν, αν
θα πάρουν.
Θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Έχετε αναλογιστεί
τη µαύρη τρύπα που έχετε στα ασφαλιστικά ταµεία; Περίπου –
διαψεύστε µε- τριακόσιες πενήντα χιλιάδες συντάξεις εκκρεµούν
σε ΙΚΑ, ταµεία, κ.λπ.. Αυτό είναι κάτι το ανεπανάληπτο.
Αντιληφθείτε το. Πάρτε τον γιατρό του ΤΣΑΥ, που έχει τρία
χρόνια να πάρει σύνταξη και πάει για τέσσερα. Πώς θα ζήσει;
Πάρτε τον οφθαλµίατρο του ΙΚΑ. Αυτά δεν τα σκέφτεστε;
Ανάθεµα την Αριστερά και ανάθεµα την πολιτική σας! Δηλαδή,
έχετε διαλύσει τους πάντες και τα πάντα. Έχετε κάνει την Ελλάδα, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, 43% φτωχοποιηµένη και θέλετε και τους
επιστήµονες διαλυµένους, φτωχοποιηµένους, να πάνε στα 600700 ευρώ. Και δεν τους δίνετε και το εφάπαξ, δεν τους δίνετε τη
σύνταξη. Τι να πει άλλο ο λαός;
Θα πάρετε την απάντηση και την παίρνετε καθηµερινά. Είδατε
-εγώ δεν µιλάω για δηµοσκοπήσεις- ότι το 92% των πολιτών σήµερα καταγράφουν ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι ανίκανη. Δεν θα
σας πω για τον Τσίπρα που είναι έκτος. Τον περνάει και ο Λεβέντης!
Αυτό θα το πληρώσετε. Όµως, ώσπου να το πληρώσετε εσείς,
όταν έλθει η ώρα της κάλπης, πληρώνουµε κι εµείς, πληρώνει
όλος ο λαός. Όλος ο λαός υποφέρει. Αν δεν πάρει το εφάπαξ,
αν δεν πάρει τη σύνταξη, πού θα πάει;
Φτάσατε την Ελλάδα να µου θυµίζει λίγο, κύριε Πρόεδρε, που
είστε παλαιότερος, την Κατοχή: κουπόνι για τη λαϊκή, δισκάκι για
το λαϊκό παντοπωλείο, δισκάκι για το λαϊκό συσσίτιο, κοινωνικό.
Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρεύεστε; Ανάθεµά µας! Αυτό είναι
το όραµά µας; Είναι όραµα αυτό να µοιράζουµε το κοινωνικό
παντοπωλείο, να µοιράζουµε το κοινωνικό συσσίτιο µε το δισκάκι; Αυτά είναι απαράδεκτα!
Ξυπνήστε, διότι ο λαός θα σας ξυπνήσει µια και καλή και θα
σας στείλει εκεί που ήσαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υφυπουργέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ασφαλώς
δεν θα µιλήσω µε τον τρόπο που µιλάει ο κ. Γιακουµάτος, γιατί
προτιµώ να µιλάµε υπεύθυνα. Όµως, όλη αυτή η πολιτική που
περιγράφει, η καταστροφική πολιτική που πληρώνει ο ελληνικός
λαός και η οικονοµία, είναι µια πολιτική που διαµορφώθηκε από
επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και των συµπαραστατών της.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Από µνηµόσυνα καλά πάτε!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό είναι
µια ιστορική αλήθεια και δεν θα σκιάσει κανείς το µέγεθος αυτής
της καταστροφής που επήλθε από τις πολιτικές που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας όχι απλά υποστήριξε, αλλά τις επιδοκιµάζει και τώρα, διότι προαναγγέλλει ο κ. Μητσοτάκης την
ίδια ακριβώς πολιτική που ακολούθησε τα προηγούµενα χρόνια
των καταστροφικών της πολιτικών.
Η αναµονή για να πάρει σύνταξη κανείς, κύριε Γιακουµάτο,
φτάνει και τα πέντε χρόνια κι εµείς είµαστε ενάµιση χρόνο περίπου, δύο πείτε.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εγώ προσωπικά περιµένω τρία
χρόνια για να πάρω από το ΤΣΑΥ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντάξει.
Σας ενηµερώνω, λοιπόν,…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αν θέλετε, πηγαίνετε στο µητρώο του ΤΣΑΥ να δείτε το όνοµα «Γιακουµάτος». Έχω καταθέσει
τα χαρτιά µου από τον Σεπτέµβρη του 2013.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Γιακουµάτο, επιτρέψτε µου να σας απαντήσω…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μου λες ότι λέω ανακρίβειες.
Εγώ σου λέω: Αν θέλεις, πήγαινε στο µητρώο του ΤΣΑΥ. Τρία
χρόνια περιµένω εγώ…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτή είναι
η υπεύθυνη πολιτική που σκέφτεστε να κάνετε; Με αυτό τον
τρόπο θα µιλάτε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ο κόσµος σάς κρίνει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας ενδιαφέρει να ακούσετε απάντηση στην ερώτησή σας;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Παραµύθια, παραµύθια! «Θα»
και «θα»…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ή αυτή η
φασαρία που κάνετε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν κάνω φασαρία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αφήστε λοιπόν να απαντήσω.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εκφράζω την οργή και την αγανάκτηση του συνταξιούχου που περιµένει τρία και τέσσερα χρόνια…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αφήστε
τώρα την οργή του συνταξιούχου…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Γιατί;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):…γιατί ξέρουµε πόσο καιρό περίµεναν και τα εφάπαξ που δεν καταβάλονταν όλον αυτό τον καιρό είναι κοινός τόπος, όπως και το τι
έφταιξε που δεν καταβάλονταν τα εφάπαξ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν πέρασαν δύο χρόνια, κύριε
Υπουργέ; Δύο χρόνια τι κάνετε; Πάτε σε µνηµόσυνα και σε κηδείες;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ο νόµος,
κύριε Γιακουµάτε, που ψηφίσαµε, δηµοσιεύτηκε στις 12 Μαΐου
και εφαρµόζεται ταχύτατα και θα δείτε και το αποτέλεσµα…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μακάρι!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το «µακάρι»
να το στηρίζετε όµως.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μακάρι! Από «θα» είµαστε χορτασµένοι όλοι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αν σκοπεύετε να ρωτάτε, να λέτε όλα αυτά που λέτε µε έναν τρόπο
εντελώς αβάσιµο και εν συνεχεία να µη µε αφήνετε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αβάσιµο που περιµένω εγώ
τριάµισι χρόνια; Μα, φέρνω συγκεκριµένο παράδειγµα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχετε εκπαιδευτεί…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Είναι συγκεκριµένο παράδειγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γιακουµάτο,
σας παρακαλώ. Αφήστε να απαντήσει ο Υπουργός.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εσύ είσαι γιατρός, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, αλλά αφήστε
τον Υπουργό να απαντήσει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Λέει ότι λέω ανακρίβειες. Με
προσβάλλει. Δεν λέω ανακρίβειες. Λέω την πραγµατικότητα. Και
εσείς ειδικά την ξέρετε. Σε θέλω µάρτυρα να συνηγορήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αφήστε τον να
απαντήσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχετε εκπαιδευτεί όλοι σας να προσποιείστε τους θυµωµένους και τους
αγριεµένους για τα δεινά που έχετε επιφέρει στον ελληνικό λαό,
τάχα συµπάσχοντας και να έρθετε να συνεχίσετε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εµείς δεν πετάµε πέτρες ούτε
γιαούρτια ούτε ξύλο ρίχνουµε. Είµαστε δηµοκράτες. Εµείς λέµε
πολιτικές κουβέντες.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ενοχλείται
και ο κ. Κεγκέρογλου…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ξέχασες το ιστορικό σου; Στην
Πλατεία Συντάγµατος πέταγες πέτρες. Τα ξέχασες αυτά, αλλά
θα σου τα θυµίσει ο λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Γιακουµάτε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έτσι σκοπεύετε από εδώ και πέρα να µιλάτε; Αυτός είναι ο πολιτικός σας
λόγος;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κάνω διάλογο. Αν θες µονόλογο, κάνε τον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι διάλογος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Καλά, κύριε Πρόεδρε, σταµατάω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι διάλογο, µε εµποδίζετε να απαντήσω από την αρχή που ξεκίνησα να
µιλώ. Και δεν είναι σωστό να το κάνετε αυτό…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τι να απαντήσεις; Να µην έλεγες ότι λέω ανακρίβειες.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):…επειδή
υπενθυµίζω στον ελληνικό λαό τι έχει φταίξει για τη µη καταβολή
των εφάπαξ και τη µη καταβολή των συντάξεων όλον αυτόν τον
καιρό…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Η Νέα Δηµοκρατία!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτή ήταν
η κυβέρνηση πριν.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Έχουν περάσει δύο χρόνια, χριστιανέ µου! Πόσα πρέπει να περάσουν; Πενήντα χρόνια;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από τον Αύγουστο του 2013 δεν καταβάλλονται εφάπαξ. Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας ήταν. Εγώ θα απολογούµαι γιατί εσείς δεν
φροντίσατε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δύο χρόνια κυβερνάτε. Πόσα
χρόνια θέλετε; Πείτε µας πόσα χρόνια θέλετε να κυβερνήσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Γιακουµάτε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτή δεν
είναι εικόνα για το Κοινοβούλιο και λυπάµαι πάρα πολύ γιατί εµποδίζοµαι να µιλήσω.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μια χαρά είναι η εικόνα. Εικόνα
κυβέρνησης δεν είναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν περίµενα να το κάνει ο κ. Γιακουµάτος αυτό. Απαράδεκτη εικόνα για
έναν λαό που στενάζει, να παίρνουµε πολιτικά µέτρα µε άµεσα
αποτελέσµατα και να αποκρύπτεται η ουσία. Δεν είναι αυτό πολιτική αντιπαράθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ακόµα και στην τη-
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λεόραση, στα πρωινά, δεν επιτρέπεται ο ένας να διακόπτει τον
άλλον.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν βγαίνω στα πρωινά και δεν
διακόπτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αφήστε τον Υπουργό να απαντήσει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αν δεν έλεγε ότι λέω ανακρίβειες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αφήστε τον να
απαντήσει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Να είσαι αντικειµενικός. Είπε ότι
λέω ανακρίβειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αντικειµενικός
είµαι, αλλά αφήστε τον να απαντήσει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αν δεν το έλεγε αυτό, θα είχαµε
ωραίο διάλογο, αλλά όχι να λέει ότι λέω και ανακρίβειες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Προχωρούµε στη πρώτη µε αριθµό 572/21-10-2016 ερώτηση
του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις διαδικασίες
και την υλοποίηση του έργου εκτροπής του Πλατύ ποταµού για
την ενίσχυση του φράγµατος Φανερωµένης.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κόκκαλης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το φαινόµενο της ερηµοποίησης δεν είναι προ
των πυλών, έχει περάσει τις πύλες. Πρέπει να σας καταθέσω
στοιχεία που αφορούν την αύξηση των θερµοκρασιών, κατά
πέντε βαθµούς τουλάχιστον, σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία και αφορούν την περιοχή της Κρήτης.
Η νότια Κρήτη και ιδιαίτερα η Μεσσαρά χρειάζονται άµεσα
µέτρα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Από το 2009, µε συγκεκριµένες αποφάσεις, έχει ξεκινήσει η
µελέτη της εκτροπής του Πλατύ ποταµού. Το έργο αυτό θα συµβάλει, ούτως ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ποσότητα νερού για
την άρδευση της Μεσσαράς, µέσω του φράγµατος Φανερωµένης το οποίο έχει ολοκληρωθεί, και βεβαίως, του νότιου Ρεθύµνου. Αφορά, δηλαδή, δύο νοµούς συνολικά.
Θα ήθελα να µας ενηµερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, µιας και από τη γραπτή απάντηση που είχε δώσει τον Απρίλιο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε ακόµη υπογραφεί, πότε θα έχουµε έγκριση της
οριστικής µελέτης των υδραυλικών και των ηλεκτροµηχανολογικών και πότε εκτιµάτε ότι θα µπορούµε να έχουµε τεύχη δηµοπράτησης για το συγκεκριµένο έργο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχικά να επισηµάνω ότι όντως το έργο της κατασκευής του
φράγµατος στο Πλατύ Ρεθύµνου και αγωγού µεταφοράς για την
ενίσχυση του φράγµατος της Φανερωµένης στη Μεσσαρά αποτελεί ένα µεγάλο έργο πνοής που θα ενισχύσει τον πρωτογενή
τοµέα στις περιφερειακές ενότητες και του Ρεθύµνου και του
Ηρακλείου.
Επίσης, να επισηµάνω ότι οι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης είναι σε συνεχή συνεργασία µε τους φορείς και τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. Και προχωρώ συγκεκριµένα
στις ερωτήσεις που ετέθησαν.
Ερώτηση πρώτη: Ποιες είναι οι άµεσες ενέργειες του Υπουργείου; Στο Υπουργείο ήδη εκπονείται µελέτη µε τίτλο: «Προµελέτη και οριστική µελέτη φράγµατος στο Πλατύ Νοµού Ρεθύµνης
µετά του αγωγού µεταφοράς νερού στη Μεσσαρά».
Αντικείµενο της µελέτης είναι η µελέτη του φράγµατος-ταµιευτήρα Πλατύ, χωρητικότητας είκοσι εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων νερού, η εξέταση της δυνατότητας κατασκευής του φράγµατος Γερακαρίου, χωρητικότητας 1,73 εκατοµµυρίων κυβικών
µέτρων νερού, η µελέτη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου
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που θα εξυπηρετεί σαράντα πέντε χιλιάδες στρέµµατα κατά
πρώτη προτεραιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου και
η µελέτη για τη κατασκευή αγωγού µεταφοράς του πλεονάζοντος νερού προς το ελλειµµατικό φράγµα της Φανερωµένης στη
Μεσσαρά Ηρακλείου.
Η εν λόγω µελέτη ήταν ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Εγγειοβελτιωτικά
έργα» µε κωδικό 125. Η µελέτη εξελίσσεται οµαλά και συνεχίζεται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Έρχοµαι στη δεύτερη ερώτηση, για την έγκριση. Ρωτάτε αν
έχει εκδοθεί η απαραίτητη απόφαση περιβαλλοντικών όρων από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η απάντηση είναι, κύριε Κεγκέρογλου, ότι έχει ήδη εκδοθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων -και νοµίζω
ότι αυτή είναι η ουσία της ερώτησής σας- στις 18 Ιουλίου 2016,
µε αριθµό πρωτοκόλλου 36057/18-7-2016.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε και πάλι τον λόγο, για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η προµελέτη
ανατέθηκε µε απόφαση του 2009 και περιελάµβανε, βεβαίως, και
την προοπτική της οριστικής µελέτης.
Εάν όλα καθυστέρησαν, γιατί θα έπρεπε από το 2014 ή από το
2015 να έχει εκδοθεί η περιβαλλοντική απόφαση, είναι ένα ζητούµενο. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως είπατε, έχει ήδη εκδοθεί.
Το ζητούµενο είναι –και θα το συγκεκριµενοποιήσω- η υδραυλική µελέτη, η µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών, τα τεύχη δηµοπράτησης για το συγκεκριµένο έργο σε τι χρονικό ορίζοντα
προσδιορίζονται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί. Διότι το ζητούµενο
είναι να ολοκληρωθούν, επιτέλους, οι µελέτες οι οποίες έχουν
ανατεθεί τα προηγούµενα χρόνια, να φθάσουµε στα τεύχη δηµοπράτησης και να δηµοπρατηθεί το έργο.
Βεβαίως, πρέπει να µας πείτε –και είναι ζητούµενο- σε ποιο
στάδιο θα εξετασθεί η ένταξη του έργου στο πρόγραµµα 20142020.
Δεν µπορεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 να είναι ξανά οι µελέτες,
όπως µας είπατε. Οι µελέτες είναι στο τελικό στάδιο. Εάν είναι
µόνο η αποπληρωµή τους, βεβαίως. Όµως, το έργο, µετά από
τον χρόνο, για τον οποίο σας ερωτούµε να µας ενηµερώσετε και
που απαιτείται για να ολοκληρωθούν και τα τεύχη δηµοπράτησης, πότε θα είναι ώριµο για να ενταχθεί στο χρηµατοδοτικό
πλαίσιο 2014-2020; Είναι το επόµενο βήµα.
Περιµένουµε την ενηµέρωσή σας, γιατί η περιοχή του νότιου
Ηρακλείου και νότιου Ρεθύµνου, όπως σας είπα, είναι ήδη από
τις κλιµατικές αλλαγές και από τα φαινόµενα που τις ακολουθούν
στον προθάλαµο της ερηµοποίησης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Πρέπει να επιτευχθεί η αξιοποίηση των υδατικών πόρων, που σήµερα δεν αξιοποιούνται.
Το φράγµα Φανερωµένης, που είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο
και χρήσιµο έργο για τη Μεσσαρά, µπορεί να δεχτεί αυτές τις
ποσότητες για να αρδευτεί η περιοχή. Είναι πραγµατικά έργο
πνοής. Τη χρησιµοποιούµε αυτή την έκφραση πολλές φορές και
καταχρηστικά για δευτερεύουσας σηµασίας έργα, αλλά το έργο
της εκτροπής του Πλατύ ποταµού και ο εµπλουτισµός του φράγµατος Φανερωµένης είναι πραγµατικά έργο πνοής, απαραίτητο
προκειµένου να συνεχιστεί η αγροτική παραγωγή και η ζωή στην
περιοχή. Διότι η αγροτική παραγωγή πάει χέρι-χέρι µε τη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο και βέβαια µε την παραγωγή πλούτου από τον αγροτικό τοµέα, που µπορεί να συµβάλει
τα µέγιστα και στην έξοδο από την κρίση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο και πάλι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Βουλευτά, όπως σας είπα, η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων έχει ήδη εκδοθεί. Εν συνεχεία,
αναµένεται η έγκριση της µελέτης της οικονοµικής σκοπιµότητας, η οποία, από ό,τι πληροφορούµαι, θα εξασφαλιστεί εντός
του Δεκεµβρίου του 2016. Η αποπληρωµή της συνολικής µελέτης είναι εξασφαλισµένη, καθώς αποτελεί ήδη ανειληµµένη υπο-
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χρέωση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και
έχει ενταχθεί στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020.
Η κατασκευή των προαναφερθέντων έργων θα ακολουθήσει
τη διαδικασία αξιολόγησης για την ένταξή τους στο Μέτρο 4.3.1
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όταν αυτό
ενεργοποιηθεί. Ως ενδεικτική ηµεροµηνία ενεργοποίησης αναφέρεται η άνοιξη του 2017.
Για το εν λόγω έργο υπάρχει κριτήριο συµπληρωµατικότητας,
σύµφωνα µε το οποίο τα έργα που έχουν συµπληρωµατικότητα
µε τα έργα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης λαµβάνουν
επιπλέον βαθµολογία.
Εδώ, κύριε Βουλευτά, αξίζει να επισηµανθεί ότι για πρώτη
φορά ακολουθείται η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλα τα υποψήφια
έργα θα βαθµολογηθούν βάσει των αντικειµενικών κριτηρίων, σε
συνεργασία µε τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η
χρηµατοδότηση θα κατευθυνθεί προς εκείνα που συγκεντρώ-
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νουν την υψηλότερη βαθµολογία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στη διαχείριση των πόρων
που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την ουσιαστική απάντηση
που έδωσε, σε αντίθεση µε άλλους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν προβλέπεται
τριτολογία, όπως ξέρετε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είναι τριτολογία. Ευχαριστήρια είναι προς τον Υπουργό. Ανεξάρτητα από το περιεχόµενο,
οφείλουµε να του δώσουµε συγχαρητήρια για τον τρόπο της
απάντησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία
και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την
άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων
µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34
του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την
κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/
124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση
αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του ευρώ
και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση
Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης».
Η Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 21ης Νοεµβρίου 2016 αποφάσισε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των
τροπολογιών, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
Ερωτάται το Σώµα αν συναινεί.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
συναινεί οµόφωνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2017».
Ορίστε, κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο σχέδιο νόµου
ενσωµατώνει πέντε ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική νοµοθεσία. Οι τρεις από αυτές αφορούν το θέµα της εφαρµογής της
αρχής της ισότητας, η µία αφορά την κατάχρηση της αγοράς και
τις σχετικές προσβολές και η άλλη την προστασία του ευρώ και
άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.
Πρόκειται για νέες ουσιαστικές ρυθµίσεις -η ενσωµάτωση γίνεται µε επέµβαση στην ελληνική νοµοθεσία- οι οποίες εξυπηρετούν την ενσωµάτωση των οδηγιών και αντιστοίχως καταργούν
ή µεταρρυθµίζουν προϊσχύσασες διατάξεις.
Αποτελούν ένα προϊόν προσεκτικής εργασίας το οποίο, µεταξύ
άλλων, είχε ως στόχο τουλάχιστον τις διατάξεις οι οποίες αφορούν την εφαρµογή της αρχής της ισότητας να τις επεξεργαστεί
ως συνεκτικό κείµενο, κατά κάποιο τρόπο να τις κωδικοποιήσει.
Δεν µπορούµε να µιλήσουµε για κώδικα, αλλά µιλούµε πλέον για
ένα ενιαίο κείµενο το οποίο έρχεται στη θέση του παλαιού νόµου
του 2005 ο οποίος καταργήθηκε, του ν.3304 και, βεβαίως, περιλαµβάνει ενσωµάτωση τριών διαφορετικών οδηγιών που αφορούν το ίδιο ευρύτερο θέµα.
Το νοµοσχέδιο διαιρείται σε τέσσερα µέρη. Το πρώτο µέρος
αφορά τις τρεις οδηγίες τις σχετικές µε την αρχή της ισότητας.
Το δεύτερο αφορά την οδηγία για την κατάχρηση της αγορά, το
τρίτο την οδηγία για την προστασία των νοµισµάτων.
Το αντικείµενο του τελευταίου µέρους είναι συναφές ουσιαστικά µε αυτό του πρώτου µέρους και αφορά τη δηµιουργία ενός
νέου εθνικού µηχανισµού ελέγχου περιστατικών, τα οποία θίγουν

την αρχή της ισότητας και τα οποία καταγράφονται στο πλαίσιο
της λειτουργίας υπηρεσιών του κατασταλτικού και αστυνοµικού
µηχανισµού, κυρίως δηλαδή της Αστυνοµίας, του Λιµενικού και
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή κυρίως
των σωφρονιστικών υπηρεσιών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία. Δεν ακούγεται ο οµιλητής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, λοιπόν, αφορά την αρχή
της ισότητας και στο µέτρο αυτό πρόκειται για ένα ακόµα βήµα
στην κατεύθυνση την οποία έχουν ήδη υποδείξει προηγούµενες
πρόσφατες µεταρρυθµίσεις, όπως είναι η καθιέρωση του συµφώνου συµβίωσης, η κατάργηση του αξιοποίνου οµόφυλων πράξεων αρρένων –δηλαδή, η κατάργηση του άρθρου 347 του
Ποινικού Κώδικα- και η ενίσχυση της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας.
Αυτή η προωθούµενη οχύρωση της αρχής της ισότητας συνέπεσε, όπως είναι γνωστό, και µε τις αναφορές του Προέδρου Οµπάµα στην αρχή αυτή στην πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα
µας.
Συµπληρώνεται έτσι, ενισχύεται και γενικά µεταρρυθµίζεται –
µάλιστα, κάποιες διατάξεις καταργούνται- ο ν.3304/2005, ο
οποίος αρχικά είχε ενσωµατώσει τις δύο οδηγίες του 2000, όµως
µε τρόπο ο οποίος ενείχε κάποιες αδυναµίες οι οποίες από την
ευρωπαϊκή πλευρά έγιναν αντικείµενο επισηµάνσεως και µάλιστα
και µε επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βέβαια, ενσωµατώνεται και µία νέα οδηγία, η οδηγία 2014/54/
ΕΕ, µε ανάλογο περιεχόµενο.
Οι δύο από τις τρεις οδηγίες αφορούν την πιθανότητα διακρίνουσας µεταχείρισης, δηλαδή άνισης µεταχείρισης, στο εργασιακό πλαίσιο. Οι ρυθµίσεις έχουν ως ειδικότερο αντικείµενο την
εισαγωγή νέων ορισµών και νέων διακρίσεων που είναι πιο αναλυτικές από τις προηγούµενες, ώστε να αποφεύγονται ασάφειες
και ενδεχοµένως νοµολογιακές τριβές. Προστίθενται κάποιοι
λόγοι διάκρισης, όπως είναι η χρόνια ασθένεια, η οικογενειακή
κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση. Δηλαδή, αποκλείεται η
δυσµενής µεταχείριση, ακόµα και για λόγους σχετικούς µε αυτά
τα κριτήρια. Σε ορισµένες περιπτώσεις έχουµε αλλαγή της ορολογίας από τον γενετήσιο προσανατολισµό, στον σεξουαλικό
προσανατολισµό, που είναι ευρύτερη έννοια. Βεβαίως, προστίθενται ως λόγοι διάκρισης και η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά
φύλου.
Επίσης, ο όρος «κοινωνική κατάσταση» -άλλωστε, αυτό διευκρινίζεται- µπορεί πλέον να θέσει εντός του κανονιστικού πλαισίου και περιπτώσεις, όπως η δυσµενής µεταχείριση ανθρώπων
απλώς επειδή είναι αποφυλακισµένοι ή επειδή είναι εξαρτηµένοι
από ναρκωτικά.
Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η προωθηµένη πλέον ρύθµιση αφορά και περιπτώσεις δυσµενούς µεταχείρισης λόγω νοµιζόµενων χαρακτηριστικών, καθώς και την πολύ ενδιαφέρουσα
περίπτωση της έµµεσης δυσµενούς διάκρισης πολιτών υπό την
κάλυψη κάποιων εννοιών οι οποίες φαίνονται ότι είναι κατ’ αρχάς
αόριστες και ουδέτερες.
Σε ό,τι αφορά τον εργασιακό τοµέα, αυτός εκτείνεται στα
πεδία, τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δηµοσίου Δικαίου και αφορά την ίση πρόσβαση και την εξέλιξη στην επαγγελµατική ιεραρχία, καθώς και δραστηριότητες µαθητείας, επαγγελµατικού προσανατολισµού και επαγγελµατικής κατάρτισης.
Προβλέπονται, βέβαια, κάποιες εξαιρέσεις. Είναι αυτές οι
οποίες αντιστοιχούν και στις προβλεπόµενες του άρθρου 45 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 4 του ν.3528
και αφορούν τα συγκεκριµένα κωλύµατα διορισµού στη δηµόσια
διοίκηση λόγω ιθαγένειας, που ισχύουν και µέχρι σήµερα.
Υπάρχει, επίσης, η πρόβλεψη αίτησης θεραπείας και ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Διαρθρώνεται ένα νέο πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου.
Το χαρακτηριστικό είναι ότι ορίζεται ως ενιαίος φορέας παρακολούθησης και προώθησης της αρχής της ισότητας και της
εφαρµογής της ο Συνήγορος του Πολίτη. Αυτό σηµαίνει ότι κα-
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ταργείται η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, η οποία είχε συσταθεί
και η οποία έµενε ανενεργή. Ήταν απολύτως αναποτελεσµατική.
Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους
έχουµε ανάγκη νέων ρυθµίσεων ενσωµάτωσης των συγκεκριµένων οδηγιών.
Βεβαίως, χαρακτηριστικό του νοµοθετήµατος και των οδηγιών
είναι ότι δεν θίγονται άλλες ρυθµίσεις οι οποίες έχουν ευνοϊκότερο, υπέρ της αρχής της ισότητας, περιεχόµενο.
Το δεύτερο µέρος του νοµοθετήµατος αφορά ρυθµίσεις σχετικές µε την αντιµετώπιση της κατάχρησης της αγοράς και σχετικές µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς,
µε ενσωµάτωση της οδηγίας 2014/57/ΕΕ. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα
οποία ορίζει άλλωστε, προκειµένου να µην υπάρχει νοµολογιακή
ασάφεια στη συνέχεια ή δη πρόβληµα ερµηνείας.
Ορίζεται ότι οι σχετικές συµπεριφορές και τα καλυπτόµενα
από την προστασία µέσα αφορούν και τους πλειστηριασµούς και
τους σχετικούς τύπους, τις σχετικές φόρµες των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών. Ορίζονται, βέβαια, κάποιες εξαιρέσεις.
Πάντως, η ρύθµιση καλύπτει το σύνολο των σχετικών συµπεριφορών, αφού ορίζει ότι αφορά κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο
που εµπίπτει στις συναλλαγές, στις συναλλακτικές συµπεριφορές.
Το νοµοθέτηµα περιλαµβάνει ορισµούς αυθεντικούς, ακριβώς
για να αποφευχθούν ερµηνευτικά προβλήµατα, όπως είναι ο ορισµός της έννοιας της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, συµβολαίων άµεσης παράδοσης εµπορευµάτων και άλλες
σχετικές ρυθµίσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ακούγοµαι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Κωνσταντινόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Είναι φανερό ότι εδώ το προστατευόµενο έννοµο αγαθό
αφορά τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών και την αντίστοιχη εµπιστοσύνη του κοινού στα χρηµατοπιστωτικά µέσα και
δεν αφορά την περιουσία ή την ιδιοκτησία ατόµων, τα οποία µπορεί να θίγονται από κάποιες πράξεις, όπως οι προσβολές της
ατοµικής περιουσίας, µέσω απιστίας ή απάτης.
Επίσης, ποινικοποιούνται πράξεις, όπως η σύσταση οµάδας
για τη διενέργεια χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, µε χρήση
προνοµιακών πληροφοριών. Είναι γνωστό ότι αυτό αποτελεί έναν
δεδοµένο τρόπο προσβολής της χρηµατοπιστωτικής ευρυθµίας
και τιµιότητας. Βεβαίως, τιµωρείται και η παράνοµη ανακοίνωση
προνοµιακών πληροφοριών.
Νοµίζω ότι η διάρθρωση των αντικειµενικών υποστάσεων είναι
ασφαλής, στο µέτρο που αποφεύγει τη στήριξη στο φρονηµατικό
µέρος, σε υπερχειλείς υποκειµενικές υποστάσεις και οπωσδήποτε επιζητεί την απόδειξη βλάβης, προκειµένου να υπάρχει το
αξιόποινο.
Οι πληµµεληµατικές µορφές των εγκληµάτων, οι βασικές µορφές, ενισχύονται µε κακουργηµατικές, επιβαρυντικές µορφές,
στο µέτρο που έχουµε αυτή τη βαρύτητα δεδοµένη, και επί τη
βάσει κυρίως ποσοτικών δεδοµένων που δείχνουν την έκταση
της βλάβης. Οι προϋποθέσεις και οι περιπτώσεις επιβάρυνσης
της βασικής µορφής ορίζονται µε σαφήνεια και εξιδεικευµένα,
ώστε και εδώ να µην υπάρχει ανασφάλεια δικαίου.
Τέλος, περιγράφεται ως ιδιαίτερα διακεκριµένη κακουργηµατική περίπτωση και εκείνη στην οποία ο δράστης ενεργεί ως
µέλος εγκληµατικής οργάνωσης, µε τη γνωστή έννοια του άρθρου της εγκληµατικής οργάνωσης που περιλαµβάνεται στο
άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα.
Ορίζεται, βέβαια, και η έννοια της σύστασης και µπορεί να γίνει
διαφοροποίηση της απλής σύστασης από την κακουργηµατική
ένωση, που εµπίπτει στο άρθρο 187 και αφορά την απλή ανακοίνωση και γνωστοποίηση προνοµιακών πληροφοριών που γίνεται
στο πλαίσιό της.
Στο ίδιο κεφάλαιο περιλαµβάνονται τελικές δικονοµικές ρυθµίσεις και µία ρύθµιση µε κριτήρια για την επιµέτρηση των σχετικών κυρώσεων. Τέλος, έχουµε και ένα νοµικοτεχνικό µέρος, το
οποίο περιλαµβάνει απλές διορθώσεις της νοµοθεσίας που
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ίσχυσε προηγουµένως.
Με το επόµενο µέρος ενσωµατώνεται νοµοθεσία για την προστασία του ευρώ και άλλων νοµοθετηµάτων των ρυθµίσεων του
Ποινικού Κώδικα, που αφορούν την παραχάραξη και την κιβδηλεία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κεγκέρογλου, παρακαλώ ησυχία! Είστε πολύ ζωηροί σήµερα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο κ. Τζαβάρας παρενοχλεί, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίστε, κύριε
Παρασκευόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. Αν και τελειώνω και φαντάζοµαι ότι κάποιοι Βουλευτές δεν µε έχουν ακούσει
καθόλου. Και δεν εννοώ µόνο τον κ. Κεγκέρογλου, αλλά και
όσους κάθονται γύρω του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι να µη σου βγει το όνοµα,
κύριε Πρόεδρε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μας έχετε στοχοποιήσει ως Κοινοβουλευτική Οµάδα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ησυχία!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Με άκουσες να µιλάω, που κάνεις και τον καθηγητή;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πότε κάνει τον καθηγητή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ησυχία!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ζητώ αποκατάσταση, κύριε Πρόεδρε, προσωπικά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Δεν είπε κάτι προσωπικό για εσάς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, απαξιώ να
ζητήσω αποκατάσταση από τον κ. Κεγκέρογλου και ούτε έχω
προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παρασκευόπουλε, παρακαλώ να ηρεµήσουν τα πνεύµατα και να φύγει αυτή
η φράση από τα Πρακτικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια φράση, κύριε Πρόεδρε, εάν µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτή που ενόχλησε τον κ. Κεγκέρογλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ είπα απλώς ότι ο κ.
Κεγκέρογλου δεν µου επιτρέπει να ακουστώ. Γιατί να φύγει αυτή
η φράση από τα Πρακτικά; Η φράση του κ. Κεγκέρογλου ότι «παριστάνω τον καθηγητή» ίσως θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, να
φύγει από τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως, αυτή η
φράση πρέπει να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μόλις τελειώσει ο
κ. Παρασκευόπουλος, θα λάβετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Στο άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα, λοιπόν, περιλαµβάνονται νέες µορφές τέλεσης των
εγκληµάτων παραχάραξης και κιβδηλείας. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί νοµίζω ότι είναι σαφές.
Τέλος, έχουµε το κεφάλαιο µε το οποίο συστήνεται ένας Εθνικός Μηχανισµός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, που
είναι πλέον ο Συνήγορος του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη
µπορεί πλέον να ελέγχει περιστατικά παραβίασης της αρχής της
ισότητας στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες προαναφέρθηκαν. Βεβαίως, δεν φτάνει στο σηµείο ο ίδιος ο Συνήγορος του
Πολίτη να επιβάλει κάποια κύρωση, αλλά το πόρισµα το οποίο
καταθέτει προς τις πειθαρχικές αρχές, οι αρχές αυτές οφείλουν
να το λάβουν υπ’ όψιν τους και µπορούν να αποµακρυνθούν από
το περιεχόµενό του µόνο µε βάση µια ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Όπως γίνεται φανερό, πρόκειται για την ενδιάµεση λύση. Η
µία θα ήταν ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη να µπορεί να έχει
µια πειθαρχική αρµοδιότητα κατά την εξέταση των σχετικών πε-
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ριστατικών. Η άλλη λύση ήταν αυτή η οποία προϋπήρχε και η
οποία φάνηκε αδρανής και αναποτελεσµατική, δηλαδή να µην
επαρκεί η παρέµβαση ενός οργάνου, το οποίο είναι αποστασιοποιηµένο, αλλά οι ίδιοι οι οργανισµοί µε τα πειθαρχικά τους όργανα να αποφαίνονται.
Η ενδιάµεση αυτή λύση, η οποία διαδικαστικά συνοδεύεται µε
µια αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας όσο διαρκεί η εξέταση από τον Συνήγορο του Πολίτη, νοµίζω ότι διασφαλίζει και
την ανάγκη να υπάρχει µια προσεκτική και αποστασιοποιηµένη
εξέταση των σχετικών περιστατικών και, βεβαίως, στη συνέχεια
η προώθηση της διαδικασίας διερεύνησης, πειθαρχικής και ποινικής, να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πριν σας δώσω
τον λόγο, κύριε Κεγκέρογλου, θέλω να πω κι εγώ τη γνώµη µου,
ότι ο κ. Παρασκευόπουλος είναι από τους ευγενέστερους συναδέλφους µέσα στη Βουλή.
Έγινε µια λεκτική παρεξήγηση και νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει κατανόηση, ούτως ώστε να µην οξύνονται τα πνεύµατα χωρίς
ιδιαίτερο λόγο.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά προηγουµένως έγινα δέκτης παρατηρήσεων εν
είδει διδασκάλου- καθηγητή -και αυτό εννοούσα, δεν αναφερόµουν στην επαγγελµατική ιδιότητα του κ. Παρασκευόπουλου, την
οποία άλλωστε δεν µπορούσα να την κρίνω εγώ, διότι δεν υπήρξα φοιτητής του ούτε είµαι του κλάδου του-, αλλά εδώ µέσα δεν
µπορεί να ονοµατίζει χωρίς να υπάρχει η παραµικρή αφορµή!
Ούτε είπα ούτε έπραξα κάτι που να τον ενοχλήσει όσο µιλούσε.
Και εντελώς αναιτιολόγητα αναφέρθηκε στο όνοµά µου. Ο κ. Τζαβάρας περνούσε προηγουµένως από εδώ, του είπαµε «ο Πρόεδρος µαλώνει για τις συνοµιλίες», εντάξει.
Από εκεί και πέρα η εµµονή του κ. Παρασκευόπουλου να ονοµατίσει κιόλας δείχνει ότι έχει κάποια προβλήµατα µε την Αίθουσα, δεν φταίω, όµως, εγώ. Και θα ήθελα πραγµατικά να διαγραφεί το ότι αναφέρθηκε στο όνοµά µου. Το δασκαλίστικο ήταν
για την Αίθουσα, προφανώς, προφανέστατα! Και δεν µπορεί να
παριστάνει τον δάσκαλο και να µας µαλώνει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όλοι οι καθηγητές
το έχουν αυτό το µειονέκτηµα, κύριε Κεγκέρογλου.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το έχετε και εσείς,
κύριε καθηγητά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εν πάση περιπτώσει.
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται, κύριε Παρασκευόπουλε, να απαντήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Συµφωνώ µαζί σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, η κ. Παπακώστα, έχει τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός µίλησε χθες για µια τροπολογία για το ΕΣΠΑ η
οποία κατατέθηκε σήµερα. Θα έρθει ο κύριος Υπουργός να µιλήσει για αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σε ποια τροπολογία αναφέρεστε;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε µια τροπολογία για
το ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα ζητήσουµε να
έρθει. Εάν το ζητάει η Βουλή, ασφαλώς. Με ενηµερώνει η Γραµµατεία ότι θα έρθει.
Ορίστε, κυρία Παπακώστα, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα, παγκόσµια ηµέρα
κατά του AIDS, ένα σχέδιο νόµου, µια νοµοθετική πρωτοβουλία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης σήµερα. Και εδώ θέλω να πω ότι
είναι µια ηµέρα στην οποία όλοι εµείς, η Βουλή των Ελλήνων, µε
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οφείλουµε να δούµε
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πώς αντιµετωπίζει η πολιτεία πολίτες οροθετικούς, εάν πράγµατι
έχει στη διάθεσή τους τα αντιδραστήρια και όλα εκείνα τα οποία
απαιτούνται, για να µην αγωνιούν αν θα έχουν τα φάρµακά τους
ή όχι. Αυτά στον 21ο αιώνα είναι αδιανόητα πράγµατα. Προσωπικά, οφείλω να σας ενηµερώσω -και κλείνω µε αυτό- ότι κατά τη
διάρκεια της θητείας µου στο Υπουργείο Υγείας αυτά είχαν
λυθεί. Δυστυχώς από εκεί και µετά σήµερα διαπιστώνω ότι το ζήτηµα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει, δηλαδή η αγωνία των οροθετικών εάν θα βρουν τα αντιδραστήριά τους ή εάν θα έχουν τα
φάρµακα τα οποία απαιτούνται. Κατά τα άλλα από επικοινωνία
πάµε καλά.
Όσον αφορά, λοιπόν, τώρα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχω να πω κωδικοποιηµένα ότι πράγµατι έγινε εξαντλητική και ουσιαστική, επίσης, συζήτηση στην καθ’ ύλην αρµόδια
επιτροπή της Βουλής, όπου εκεί είδαµε όλα τα ζητήµατα. Πλην,
όµως, κύριε Υπουργέ, µας αιφνιδιάσατε µε έντεκα τροπολογίες.
Μέχρι αργά το βράδυ ελάµβανα τροπολογίες τις οποίες προσπαθούσα να κατανοήσω περί τίνος ακριβώς πρόκειται, σε τι συνίστανται αυτές οι τροπολογίες και οφείλω να οµολογήσω ότι
πολλές από αυτές δεν τις έχω κατανοήσει.
Άρα, λοιπόν, έχουµε και ένα τέτοιο θέµα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό
θέλω να το επισηµάνω. Είναι θέµα ορθής νοµοθέτησης. Όλοι οι
εισηγητές το διαπιστώνουµε, κάθε φορά που έχουµε την ευκαιρία να εισηγηθούµε ένα σχέδιο νόµου, ότι και οι υπουργικές τροπολογίες -οι βουλευτικές ασφαλώς, αλλά και οι υπουργικές- ενώ
έχει τελειώσει η νοµοθετική επεξεργασία στην αρµόδια επιτροπή, έρχονται εκ των υστέρων. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα
πρέπει ο Πρόεδρος της Βουλής να το δει και εφεξής, επιτέλους,
να σταµατήσει.
Πολύ περισσότερο, κύριε Υπουργέ, που συζητείτο µέχρι χθες
-είναι εδώ ο κ. Βεσυρόπουλος από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας- νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας και µας φέρνετε τροπολογία του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου Οικονοµίας στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτό, αν µη
τι άλλο, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν συνιστά ορθή νοµοθέτηση και σοβαρή ορθή νοµοθέτηση. Και οφείλω να το πω, δεν
µπορώ να το αποκρύψω από τους συναδέλφους.
Τώρα, οι οδηγίες αυτές σε τι αφορούν; Το νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, διακρίνεται σε τέσσερα µέρη. Στα τρία πρώτα
µέρη έχουµε την ενσωµάτωση τριών οδηγιών, οι οποίες κωδικοποιηµένα αφορούν στην αρχή της ίσης µεταχείρισης, οι διατάξεις δηλαδή εφαρµόζονται στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και
αφορούν µεταξύ άλλων στην πρόσβαση στην εργασία, στους
όρους πρόσληψης, στην πρόσβαση και στην επιµόρφωση. Αφορά, επίσης, στις αποδοχές, στην απόλυση, στην ασφάλεια, στην
εργασία και στην ίση µεταχείριση ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως χρώµατος εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών
καταβολών, εφαρµόζεται εφόσον αφορά στην κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση, υγειονοµική περίθαλψη, τις κοινωνικές
παροχές, την εκπαίδευση και την πρόσβαση, τη διάθεση και την
παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Έχει επισηµανθεί ότι εδώ δεν
συµπεριλαµβάνονται οι περιπτώσεις σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας χαρακτηριστικών φύλου.
Πρέπει να σας πω ότι στο νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ουσιαστικά ενσωµατώνουµε στο θεσµικό µας οπλοστάσιο τρεις ενωτικές οδηγίες, διευρύνοντας το
περιεχόµενό τους, προκειµένου να εναρµονιστούµε µε αυτά τα
οποία ισχύουν στην Ευρώπη για τις αντίστοιχες κατηγορίες και
για τα αντίστοιχα θέµατα, στα οποία αφορούν τα µέρη του νοµοσχεδίου, σε αυτά τα οποία πραγµατεύονται νοµοθετικά.
Άρα θέλω να πω ότι στο πρώτο µέρος η αρχή της ίσης µεταχείρισης είναι µια πάρα πολύ σπουδαία οδηγία, προστατεύοντας
όλους τους πολίτες στους χώρους εργασίας και απασχόλησης
και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Είχα, βέβαια, επισηµάνει ότι
υπάρχει ένα ζήτηµα και τα είχαµε δει αυτά στην επιτροπή, µιας
και είναι ενιαία η συζήτηση, ότι στο άρθρο 8 καταργούνται και
ακυρώνονται αναδροµικά όροι και διατάξεις που περιλαµβάνονται σε ατοµικές και συλλογικές συµβάσεις, κανονισµούς επιχειρήσεων, καταστατικά οργανώσεων που είναι αντίθετοι µε την
αρχή της ίσης µεταχείρισης. Καταργείται δηλαδή, αγαπητοί συνάδελφοι, ένας όρος αναδροµικά, που καθορίστηκε από κοινού
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από τα συµβαλλόµενα µέρη ενώ µπορεί, εάν τα συµβαλλόµενα
µέρη το γνώριζαν, δηλαδή τις νέες διατάξεις, να µην υπέγραφαν.
Και είχα πει εκεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας µεταβατικός χρόνος, προκειµένου αυτό να θεραπευτεί.
Αυτά όσον αφορά στο πρώτο µέρος, που είναι αµιγώς αρχής
ίσης µεταχείρισης στους χώρους εργασίας και απασχόλησης.
Στο δεύτερο µέρος πραγµατευόµαστε την κατάχρηση αγοράς.
Πρέπει να σας πω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά και σηµαντικά
στο χρηµατοπιστωτικό τοπίο, στην αγορά και στην τεχνολογία.
Αυτό, λοιπόν, από µόνο τους ήταν ικανό για να έλθει να ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία το 2005 µε τον ν.3440, η οδηγία
του 2003, που είχε επικαιροποιήσει το νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες.
Ο Κανονισµός, λοιπόν, επαναδιατυπώνει και συµπληρώνει διατάξεις και απαγορεύσεις, ενώ προβλέπονται και προληπτικά
µέτρα. Στο δεύτερο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου, λοιπόν,
γίνονται όλες οι απαραίτητες ενσωµατώσεις.
Επειδή προηγήθηκε ο κ. Παρασκευόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτά, για την οικονοµία της συζήτησης και του χρόνου,
για να µπω και στα θέµατα των τροπολογιών, θέλω να πω ότι ουσιαστικά προστατεύεται και θεωρείται ως αξιόποινη πράξη οποιαδήποτε συµπεριφορά παρέχει παραπλανητικές ή ψευδείς
ενδείξεις για το χρηµατοπιστωτικό µέσο, εναρµονίζοντας την ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάχρηση της αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια αρχή για τη διαφύλαξη της
εφαρµογής και τη στήριξη των διατάξεων του συγκεκριµένου κανονισµού 596/2014 για τη συγκεκριµένη κατάχρηση της αγοράς.
Πρέπει να σας πω επίσης ότι προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις, εκτός από το αξιόποινο της συµπεριφοράς και τα διοικητικά µέτρα που µπορεί να επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν παραβιάζονται οι διατάξεις αυτού του Κανονισµού.
Αυτές εξαρτώνται από το ύψος των κερδών ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν από την παράνοµη συναλλαγή και από το γεγονός του αν η παράβαση έγινε από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.
Αυτά τα περί κατάχρησης αγοράς υπάρχουν και θα τα δείτε –
και φαντάζοµαι τα έχετε µελετήσει- στο δεύτερο µέρος του παρόντος σχεδίου νόµου.
Στο τρίτο µέρος έχουµε την προστασία του ευρώ και των
άλλων νοµισµάτων από δύο αιτίες. Η µία αιτία είναι η παραχάραξη και η δεύτερη αιτία είναι η κιβδηλεία. Καθώς η παραχάραξη
και η κιβδηλεία του ευρώ δηµιουργεί σοβαρές οικονοµικές ζηµιές
και το ευρώ είναι στόχος του οργανωµένου εγκλήµατος -το
οποίο οργανωµένο έγκληµα, οφείλω να οµολογήσω, ασχολείται
πολύ αποτελεσµατικά µε την πλαστογραφία- οι ισχύουσες ποινικές διατάξεις αυστηροποιούνται, καθώς προφανώς δεν αποτρέπουν την τέλεση του συγκεκριµένου εγκλήµατος. Υπό την έννοια,
λοιπόν, αυτή το τρίτο µέρος αναλώνεται σε αυτό.
Όµως, η οδηγία επιπροσθέτως προβλέπει τη διαβίβαση των
νοµισµάτων που κατάσχονται στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερµάτων Ευρώ για ανάλυση, ανίχνευση και εντοπισµό περαιτέρω
προϊόντων παραχάραξης. Εν πάση περιπτώσει, το τρίτο µέρος
αφορά αποκλειστικά την προστασία του ευρώ και των άλλων νοµισµάτων.
Το τέταρτο µέρος, το οποίο έχει «γεννήσει» πολλές συζητήσεις
στην αρµόδια επιτροπή σε όλο το φάσµα διακοµµατικά της Εθνικής µας Αντιπροσωπείας, αφορά στη δηµιουργία ενός εθνικού
µηχανισµού όπου, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, ο Συνήγορος του
Πολίτη ορίζεται ως εθνικός µηχανισµός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας.
Τον Συνήγορο του Πολίτη θεωρώ πως όλοι µας εµπιστευόµαστε και έχει την έξωθεν καλή µαρτυρία, προκειµένου να εκπληρώσει τους σκοπούς του, εφόσον κινητροδοτηθεί και εφόσον
-είχα βάλει πολλές επιφυλάξεις- αποκτήσει το στελεχικό εκείνο
δυναµικό, που θα του επιτρέψει να διαχειριστεί υποθέσεις αυθαιρεσίας που πραγµατοποιούνται στα Σώµατα Ασφαλείας και
από υπαλλήλους καταστηµάτων κράτησης.
Εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Βέβαια, έχω τοποθετηθεί και
υπάρχουν όλα στα Πρακτικά. Υπάρχουν, βέβαια, συνάδελφοι οι
οποίοι είναι και πρωτοείσακτοι, αλλά όσοι είναι παλαιότεροι θυ-
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µούνται πάρα πολύ καλά ότι το 2011 είχαµε νοµοθετήσει τον
ν.3938, ο οποίος προέβλεπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη σύσταση
επιτροπής για την εξέταση σχετικών καταγγελιών. Πρέπει να σας
πω ότι αυτή η επιτροπή δεν συστάθηκε ποτέ.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσουµε τους µαθητές,
οι οποίοι µας επισκέπτονται, κύριε Πρόεδρε, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Ολοµέλειας.
Ακόµα, θέλω να πω πως αν υποθέσουµε ότι η χώρα έχει ανάγκη από τη δηµιουργία ενός νέου οργάνου, δηλαδή ενός εθνικού
µηχανισµού, όπως προτείνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πράγµατι ο Συνήγορος του Πολίτη θα µπορούσε να παίξει αυτόν τον
ρόλο, διότι πληροί όλα τα εχέγγυα.
Μάλιστα θα µπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο µε αντικειµενικό τρόπο και χωρίς, βεβαίως, να παρεµβαίνει στην ουσία της
πειθαρχικής δοµής, διότι θα λειτουργεί συµπληρωµατικά, όπως
λέει το νοµοσχέδιο, δεν θα διερευνά το ποινικό σκέλος και οφείλει, αν κρίνει, να ενηµερώσει τις εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση που διαπιστώνει την τέλεση αξιόποινης πράξης.
Η Νέα Δηµοκρατία, της οποίας είµαι εισηγήτρια θεωρεί -και
οφείλω να το καταθέσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία- ότι για την
αντιµετώπιση περιστατικών αυθαιρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η δόκιµη, η ορθή λύση είναι η ενεργοποίηση
του γραφείου αντιµετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας που συνεστήθη µε τον ν.3938/2011 µε ταυτόχρονη ενίσχυση της ανεξαρτησίας του αλλά και των θεσµικών συνεπειών των αποφάσεών του.
Για τον λόγο αυτό, κύριε Υπουργέ, θα κάνω και εγώ ό,τι κάνετε
και εσείς µε τις υπουργικές τροπολογίες. Θα σας προτείνω κάτι
το οποίο θα επεξεργαστείτε µε τους συνεργάτες σας τώρα.
Προτείνω, λοιπόν, εκ µέρους του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τον σκοπό αυτό το εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ν.3938/2011 να διαµορφωθεί διαφορετικά. Πιθανόν
να καλυφθείτε από αυτό και να µην έχουµε την ανάγκη σύστασης
εθνικού µηχανισµού, υπό την έννοια ότι έτσι θα αποφορτίσουµε
και τον Συνήγορο του Πολίτη από ένα επιπλέον φορτίο µέσα
στον κυκεώνα των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Θα επιλύσουµε και ένα άλλο ζήτηµα, τη δικαιολογηµένη, κατά
τη γνώµη µου, αγανάκτηση των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας από τις επιθέσεις τις οποίες εν πολλοίς αδίκως το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν δεχτεί στην προσπάθεια να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
ευόρκως και προστατεύοντας το κοινωνικό σύνολο αλλά και τις
περιουσίες των πολιτών.
Υπό την έννοια, λοιπόν, αυτή σας προτείνω εκ µέρους της
Νέας Δηµοκρατίας την εξής διατύπωση για το Τέταρτο Μέρος:
Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται και λειτουργεί
γραφείο αντιµετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας, το οποίο εποπτεύεται απ’ ευθείας από τον Υπουργό, απολαµβάνει όµως πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Το εδάφιο Β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3938/11
να διαµορφωθεί ως ακολούθως: Η επιτροπή αυτή αξιολογεί κάθε
καταγγελία ή περιστατικό για το αν εµπίπτει στις αρµοδιότητες
του γραφείου και αποφασίζει µε πράξη της είτε για την υποβολή
πρότασης διερεύνησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, περίπτωση κατά την οποία υποχρεούται εντός προθεσµίας τριών µηνών να έχει συντάξει σχετικό πόρισµα, είτε για την προώθηση
προς διερεύνηση στις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε για τη θέση τους
στο αρχείο ως αβάσιµα ή ανεπίδεκτα εκτίµησης.
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3138 να
προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: Ενδεχοµένη διαφορετική απόφαση των πειθαρχικών αρχών από το διατακτικό του πορίσµατος
του γραφείου να επιτρέπεται µόνο µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Τώρα θα πάω ακροθιγώς και επιφυλάσσοµαι για τη δευτερολογία µου να τοποθετηθώ λίγο εκτενέστερα στις υπουργικές τροπολογίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πρώτη τροπολογία «Συγχώνευση υπηρεσιών εναερίων µέσων
ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικού Σώµατος σε ενιαία κεντρική αυτοτελή
υπηρεσία». Οφείλω να σας πω ότι κατά τις εργασίες της επιτρο-
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πής µας στη διαδικασία επεξεργασίας του σχεδίου νόµου, κύριε
Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι –κύριε Πρόεδρε, την ανοχή
σας, γιατί είναι έντεκα τροπολογίες, αν µου επιτρέπετε, µε τίτλους- είχε έρθει ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός Προστασίας, ο
οποίος πρότεινε ουσιαστικά τη συγχώνευση των υπηρεσιών
αυτών σε µια ενιαία κεντρική και αυτοτελή υπηρεσία µε τον τίτλο
«Εναέρια Μέσα Σωµάτων Ασφαλείας», που θα υπάγεται απ’ ευθείας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και θα είναι υπό την εποπτεία του
Αρχηγού του Σώµατος. Εδώ η Νέα Δηµοκρατία, κύριε Υπουργέ,
έχει τις εξής ενστάσεις:
Πρώτη ένσταση. Επιχειρησιακό σχέδιο δεν έχουµε. Δεν µας
πρότεινε ο κύριος Υπουργός το επιχειρησιακό σχέδιο, πάνω στο
οποίο θα βαδίσει αυτού του είδους η συγχώνευση, την οποία
πρότεινε στους συναδέλφους Βουλευτές όλων των πτερύγων και
σε εσάς.
Το δεύτερο είναι ότι εµείς πιστεύουµε στην Αρχή Πολιτικής
Προστασίας, η οποία είναι η ενιαία οµπρέλα κάτω από την οποία
λειτουργεί όλο αυτό το σύστηµα. Προτείνουµε, λοιπόν, όλο αυτό
-συζητήστε το µαζί του σας παρακαλώ- να τεθεί κάτω από την
οµπρέλα της Πολιτικής Προστασίας και υπό την έννοια αυτή ο
επιχειρησιακός σχεδιασµός και έλεγχος της απαιτούµενης σε
µέσα και προσωπικό θα διενεργείται ανάλογα µε τον κίνδυνο από
τις αποφάσεις της Αρχής Πολιτικής Προστασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να µην αναφερθώ στις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Παπακώστα, οι Υπουργοί θα έρθουν να υποστηρίξουν τις τροπολογίες
τους. Μήπως πρέπει να τους ακούσετε πρώτα;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καλώς. Θα τις
αναπτύξω στη δευτερολογία µου.
Υπό την έννοια αυτή, για να εκκαθαρίσω τη στάση της Νέας
Δηµοκρατίας, θέλω να πω ότι για τις οδηγίες είµαστε απολύτως
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σύµφωνοι να ενσωµατωθούν στο θεσµικό µας οπλοστάσιο. Για
το Τέταρτο Μέρος, όσον αφορά στον εθνικό µηχανισµό για τις
αυθαιρεσίες, όπου προτείνει το Υπουργείο τον Συνήγορο του Πολίτη, σας αντιπρότεινα πώς εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να διαµορφωθεί. Για τις υπουργικές τροπολογίες επιφυλάσσοµαι να
τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον
λόγο για να καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις επί του νοµοσχεδίου, όπως αυτές είχαν καταγραφεί στη συζήτηση στη δεύτερη ανάγνωση στην αρµόδια επιτροπή.
Εν πρώτοις, στο άρθρο 24 γίνεται µια συµπλήρωση για να µην
υπάρξει καµµία υποψία αοριστίας. Είχε τονιστεί αυτό κυρίως από
τον κ. Καρρά. Γίνεται µια προσθήκη και θεωρώ ότι δεν υπάρχει
κανένα απολύτως πρόβληµα πλέον.
Στο άρθρο 56 όπου συναντάται στις παραγράφους 1, 3, 4 και
6 διαγράφεται η λέξη «οίκοθεν» και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 µετά τη φράση «παρατείνονται» προστίθεται η
φράση «µέχρι 3 µήνες».
Το καταθέτω και παρακαλώ να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και κάτι ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Σας παρακαλώ πολύ να ενηµερωθεί η κ. Κεραµέως από τη Νέα
Δηµοκρατία, διότι στην οµιλία µου θα αναφερθώ σε µια ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ίδια και άλλα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, µε αφορµή το πρόβληµα των πληµµυρών που προέκυψε στη Ζάκυνθο και το πρόβληµα των απορριµµάτων. Θα
αναφερθώ προσωπικά και επειδή δεν θέλω να λείπει από την Αίθουσα, να την ενηµερώσουν, για να είναι εδώ όταν θα µιλήσω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Καλώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 13ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννης Σαχινίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου, το οποίο συζητάµε, αρχικά είχε
τέσσερα µέρη. Σήµερα καταλήξαµε να µιλάµε για ένα πολυνοµοσχέδιο, µε τις δεκαπέντε τροπολογίες, οι οποίες έχουν έλθει.
Φυσικά, έχουµε πει επανειληµµένως ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να λειτουργεί το ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά
προφανώς θέλετε να προλάβετε τη δεύτερη αξιολόγηση, οπότε
θα φέρετε µέχρι την ψήφισή του, την ολοκλήρωσή του και άλλες
τροπολογίες.
Έχουν ακουστεί πάρα πολλά φαιδρά. Ακούστηκαν πάρα πολλά
στις επιτροπές, ακούστηκαν για ακρότητες και ειλικρινά έχουµε
µια απορία µέχρι πού φθάνουν τα όριά σας της υποκρισίας και
τους ψέµατος. Ποιος είναι αυτός, αλήθεια, που έχει το δικαίωµα
να ορίζει το τι είναι ακραίο και το τι δεν είναι ακραίο; Δεν είναι
ακραίες οι δικές σας θέσεις µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που
φέρνετε σήµερα; Δεν είναι ακραίο το να θέλετε να αυξοµειώσετε
και αναφέρεστε σε ίση µεταχείριση; Ίση µεταχείριση σε ποιους
και σε ποιον; Δεν το προβλέπει το ελληνικό Σύνταγµα;
Να σας θυµίσω τι είχε πει ο Αριστοτέλης κάποτε εις ό,τι αφορά
την ισότητα. Με τη χρήση της λογικής, της παρατήρησης και τη
δικαιοκρισίας είχε πει ότι «η ισότητα µεταξύ άνισων, όπως και η
ανισότητα µεταξύ ίσων ανθρώπων και λαών, είναι αδικία, αποτελεί αδίκηµα». Οπότε, αντιλαµβάνεστε ότι αυτά που νοµοθετείτε
µόνο περί ισότητας δεν έχουν να κάνουν.
Το παρόν, λοιπόν, σχέδιο νόµου στην ουσία έρχεται να ενσωµατώσει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε πρόσχηµα δήθεν
την προστασία αναπήρων και µε τη χρήση του όρου ίση µεταχείριση προσώπων. Ασχέτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους,
το τωρινό σχέδιο νόµου έρχεται να αντικαταστήσει τον ν.3304/
2005. Μάλλον, όµως, έρχεται και σαν συνέχεια του προηγούµενου νόµου, του ν.4285/2014, γιατί και µε αυτό το σχέδιο νόµου
διαλύεται ο εθνικός και κοινωνικός ιστός της πατρίδας µας. Εδώ,
το πρόσχηµα είναι η ίση µεταχείριση προσώπων, ανεξάρτητα
από φυλή, χρώµα, εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, γενεαλογικές
καταβολές, θρησκευτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισµό κ.λπ. και η καταπολέµηση των διακρίσεων. Με αυτόν τον
τρόπο θέλετε να επιχειρήσετε τον έλεγχο σε πάρα πολλά επίπεδα.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιχειρείται η περαιτέρω νοµιµοποίηση του κατάπτυστου για εµάς συµφώνου συµβίωσης.
Ειδικότερα και σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση η προσθήκη
του όρου «οικογενειακή κατάσταση» έχει ως στόχο την απόλυτη
προστασία στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, των
ισχυρών βιοτικών δεσµών, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής, ανεξαρτήτως του τύπου της ένωσης
ενός ζεύγους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εξίσωση µεταξύ των προ-
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βλεπόµενων στον Αστικό Κώδικα τύπων γάµου και το σύµφωνο
συµβίωσης του ν.4356/2015 είναι καθολική. Στην πράξη µε το
σχέδιο νόµου ανοίγει ο δρόµος για την υιοθεσία στα οµόφυλα
ζευγάρια.
Στο άρθρο 3 και σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 βλέπουµε µια
ανεπίτρεπτη παρέµβαση στα εργασιακά θέµατα και στα θέµατα
λειτουργίας επιχειρήσεων εν γένει.
Πώς εξηγείται στην πράξη; Κάποιος που έχει µια οποιαδήποτε
επιχείρηση ή βιοτεχνία θα είναι υποχρεωµένος να προσλάβει
ακόµα και εργαζόµενους που δεν θέλει, γιατί εσείς έτσι τον υποχρεώνετε. Αν αρνηθεί κάποιος να προσλάβει έναν αλλοδαπό, ένα
µουσουλµάνο κ.λπ., θα έρχεται αντιµέτωπος µε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Αν, για παράδειγµα, σε µία βιοτεχνία, η
οποία ζητά εργαζόµενους, παρουσιαστεί ένας µουσουλµάνος µε
ένα τουρµπάνι στο κεφάλι του και ο ιδιοκτήτης δεν τον προσλάβει, γιατί δεν του κάνει, γιατί δεν πληροί κάποιες προϋποθέσεις,
σε τελική ανάλυση γιατί απλά δεν τον θέλει και είναι δικαίωµά
του, αυτός στην πράξη θα µπορεί να δηµιουργήσει ζητήµατα, θα
µπορεί να κάνει καταγγελίες, µε αποτέλεσµα η βιοτεχνία να έχει
κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από το παρόν σχέδιο νόµου.
Το ίδιο φυσικά θα ισχύει και σε κέντρα διασκεδάσεως και σε κάθε
µορφής επιχείρηση.
Για όλα αυτά είµαστε αντίθετοι, αλλά και για τον βασικό λόγο
ότι αυτές οι διατάξεις είναι αντισυνταγµατικές. Έρχονται σε αντίθεση µε το άρθρο 5, γιατί εµποδίζουν το δικαίωµα του Έλληνα
πολίτη να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και µε
το άρθρο 22, το οποίο προστατεύει το δικαίωµα στην εργασία.
Στο άρθρο 13 µε τον αποπροσανατολιστικό τίτλο «Κοινωνικός
διάλογος» αναφέρεστε στις µη κυβερνητικές οργανώσεις και όχι
στις µη κερδοσκοπικές, γιατί εδώ υπάρχει διαφορά. Οι µη κερδοσκοπικές δεν µπορούν να έχουν κέρδη, ενώ οι µη κυβερνητικές µπορούν. Με το άρθρο αυτό, λοιπόν, οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις έχουν έναν κεντρικό ρόλο, αυτόν των ΜΚΟ, που ο
ρόλος τους είναι γνωστός σαν µηχανισµός της νέας τάξης πραγµάτων και του Σόρος, των ΜΚΟ που κανείς στην πατρίδα µας δεν
τις έχει αγγίξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε αυτές, λοιπόν, τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις δίνετε καθοριστικούς ρόλους.
Μάλιστα, αν ανατρέξουµε στο διαδίκτυο, θα βρούµε ότι από
το 2000 ως το 2010, σε διάστηµα µίας δεκαετίας, είχαν συσταθεί
δέκα χιλιάδες ΜΚΟ στην Ελλάδα. Το αντικείµενο πολλών απ’
αυτές δεν υπήρχε καν. Ήταν ΜΚΟ µε µια ταµπέλα που πήραν
χρηµατοδοτήσεις. Το µόνο που έχει γίνει το τελευταίο διάστηµα
ήταν να ελεγχθούν κάποιες λίγες απ’ αυτές και από σαράντα έξι
από τις δέκα χιλιάδες να ζητηθούν πίσω κάποιες επιδοτήσεις, κάποιες χρηµατοδοτήσεις που είχαν δοθεί. Περιµένουµε να υπάρξει ένας έλεγχος σε βάθος και αυτά δεν τα λέει η Χρυσή Αυγή,
τα λέει ένα αριστερό site, το left.gr και το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι αφορά τη σύσταση µηχανισµού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας και των υπαλλήλων
των καταστηµάτων κράτησης στο άρθρο 56, δίνετε αυξηµένες
αρµοδιότητες στο Συνήγορο του Πολίτη σ’ ό,τι αφορά τα Σώµατα
Ασφαλείας και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Θα µπορεί,
λοιπόν, να δέχεται καταγγελίες και στην ουσία να επιλαµβάνεται
επί διαφόρων υποθέσεων.
Εδώ θα πρέπει να τονιστούν τα εξής. Η Ελληνική Αστυνοµία,
το Λιµενικό και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν δικούς τους
µηχανισµούς ελέγχου, οι οποίοι δέχονται τυχόν καταγγελίες και
προβαίνουν σε δέουσες ενέργειες. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν
οι Εσωτερικές Υποθέσεις, µια υπηρεσία η οποία ασχολείται µε
αρκετά πράγµατα, όπως είναι γνωστό.
Τι δουλειά έχει, λοιπόν, ο Συνήγορος του Πολίτη, για παράδειγµα, να κρίνει το κατά πόσο έχει υπάρξει παράνοµη χρήση πυροβόλου όπλου; Με ποια επιχειρησιακή γνώση, µε ποια αντίληψη
της υπηρεσιακής καθηµερινότητας των στελεχών θα έλθει ο Συνήγορος του Πολίτη να κρίνει αστυνοµικούς και λιµενικούς; Είναι
σε θέση να κρίνει αν και κατά πόσο έχουν λάβει χώρα βασανι-
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σµοί; Δεν υπάρχουν µηχανισµοί ελέγχου, οι Εσωτερικές Υποθέσεις, ακόµα και πειθαρχικά συµβούλια που θα επιληφθούν όλων
αυτών των ζητηµάτων;
Ο λόγος, λοιπόν, που θέλετε να κάνετε αυτόν τον µηχανισµό
είναι άλλος. Θέλετε να διαλύσετε τα Σώµατα Ασφαλείας. Θέλετε
να τα έχετε δέσµια των ισοπεδωτικών επιλογών σας σε ό,τι
αφορά τους λαθροµετανάστες και βάζετε σαν πρόσχηµα δήθεν
τη διακριτή µεταχείριση λόγω φυλής, χρώµατος, θρησκείας
κ.λπ.. Με όλα αυτά θέλετε να κάνετε όχι µόνο λαθροµετανάστες,
αλλά και οποιονδήποτε και για τον οποιονδήποτε λόγο να κάνει
καταγγελία, µέσω της οποίας θα επικαλείται φυλή, θρησκεία,
αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισµό, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου. Καταγγελία στην καταγγελία. Ως αποτέλεσµα, κανένας αστυνοµικός ή λιµενικός δεν θα νιώθει ότι διασφαλίζεται
το ότι µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Για να µην παρεξηγηθούµε, ξεκαθαρίζουµε ότι περιστατικά αυθαιρεσιών και παράνοµων ενεργειών έτσι και αλλιώς ελέγχονται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Για αυτόν, λοιπόν, ακριβώς τον λόγο βάζετε τον Συνήγορο του
Πολίτη να ελέγχει λιµενικούς, αστυνοµικούς και σωφρονιστικούς
υπαλλήλους. Και ο στόχος σας είναι το Λιµενικό, γιατί το Λιµενικό
έχει τεράστιες επιτυχίες στην αντιµετώπιση του εγκλήµατος, στη
δίωξη των ναρκωτικών, στην αντιµετώπιση των λαθροµεταναστών και γιατί τα στελέχη του Λιµενικού υπάγονται στις διατάξεις
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, ελέγχονται ποινικά από τον
εισαγγελέα του Ναυτοδικείου, από τον ανακριτή του Ναυτοδικείου. Και αυτό δεν σας αρέσει. Θέλετε να αποδυναµώσετε ένα
επιτυχηµένο Σώµα, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, δυστυχώς,
µε την ενοποίηση της Αστυνοµίας και της Χωροφυλακής.
Αν θέλετε να αντιµετωπίσετε ρατσιστικές συµπεριφορές, κοιτάξτε να θωρακίσετε την ελληνική πολιτεία και την ελληνική κοινωνία από την τροµακτική εγκληµατικότητα λαθροµεταναστών
και αλλοδαπών. Αντί να προσπαθείτε να ποινικοποιήσετε ιδέες
και αντιλήψεις, προσπαθήστε να προστατεύσετε τους συµπολίτες µας στις γειτονιές της Αθήνας, οι οποίες πλήττονται από την
εγκληµατικότητα των αλλοδαπών.
Τι έχουµε δει όλες αυτές τις ηµέρες; Με το παρόν σχέδιο
νόµου και µε το προηγούµενο σχέδιο νόµου, το αντιρατσιστικό,
οποιοσδήποτε έχει µια σεξουαλική διαστροφή, θα πρέπει εµείς
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να ερχόµαστε και να νοµοθετούµε
υπέρ του. Τι περιµένουµε στο άµεσο µέλλον; Θα µας φέρετε νοµοσχέδια να ψηφίσουµε για τους κτηνοβάτες; Θα µας φέρετε νοµοσχέδια να ψηφίσουµε για τους παιδεραστές;
Έχουµε πει ότι τα σεξουαλικά του ο καθένας θα πρέπει να τα
κρατάει µέσα στην κρεβατοκάµαρά του. Δεν µας ενδιαφέρουν οι
διαστροφές του καθενός εις ό,τι αφορά αυτό το κοµµάτι, αλλά
µας ενδιαφέρει το τι θέλετε να µας επιβάλετε µε το ζόρι ως φυσικό και φυσιολογικό. Όχι, κύριοι, δεν θα το δεχτούµε! Άλλωστε,
τον διαχωρισµό φύλων η φύση και η επιστήµη τον έχει αποδείξει.
Το DNA ξεχωρίζεται σε αρσενικό και σε θηλυκό, δεν έχει βγάλει
κάποιο ουδέτερο φύλο.
Σταµατήστε πλέον να νοµοθετείτε! Σταµατήστε να είστε υποκριτές, γιατί πιστεύω ότι οι µισοί και παραπάνω από εσάς τους
αριστερούς εδώ µέσα, σε συζητήσεις κατ’ ιδίαν, δεν χρησιµοποιείτε ορολογίες όπως «οµοφυλόφιλος», χρησιµοποιείτε πολύ πιο
σκληρές λέξεις. Άρα είστε υποκριτές.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό είναι επικίνδυνο, είναι αντισυνταγµατικό, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και θα οδηγήσει σε απίστευτα προβλήµατα. Πρόθεσή σας είναι το φίµωµα κάθε φωνής
και αντίληψης, από όπου και αν αυτή προέρχεται, η οποία δεν
είναι σύµφωνη µε την νέα τάξη πραγµάτων, κάθε γνώµης και αντίληψης, η οποία αντιστέκεται στην υποδούλωση των εθνών, των
λαών και των πολιτισµών τους.
Στην προσπάθεια, λοιπόν, αυτή να ισοπεδώσετε τα πάντα,
προσπαθείτε να επιβάλετε τη δηµιουργία µιας πολυπολιτισµικής
κοινωνίας, την οποία σας πιέζουν να φτιάξετε. Εµείς, όµως, ως
Έλληνες εθνικιστές θα αντιδράσουµε µε κάθε τρόπο για το καλό
της πατρίδας µας και του λαού µας.
Κλείνοντας ήθελα να σας πω κάτι, το οποίο φυσικά το απεύχοµαι ειλικρινά: Όταν θα έρθει το πρόβληµα µπροστά στην
πόρτα σας, όταν θα βιάσουν τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας και
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εσάς τους ίδιους, όταν θα έρθετε να παραπονεθείτε, θα σας
πούµε εµείς, «µην παραπονιέστε, δεν είναι βιαστές, είναι παράτυποι εραστές»!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαθεοδώρου, ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, είχαµε τονίσει από την αρχή ότι η ενσωµάτωση των συγκεκριµένων οδηγιών για την ίση µεταχείριση µας
βρίσκει σύµφωνους και θεωρούµε ότι είναι ένα βήµα προς τη θετική κατεύθυνση.
Είχαµε εκφράσει, επίσης, περισσότερο επιφυλάξεις για την
αποτελεσµατικότητα σχετικά µε το άρθρο 14 και τις νέες διευρυµένες αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς τη
διασφάλιση της επιτήρησης των συγκεκριµένων συµπεριφορών,
αλλά και το γεγονός ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ζητήσει και
ο ίδιος µια περίοδο για την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του.
Για τα τρία πρώτα κεφάλαια πρέπει να σας πω από την αρχή
ότι δεν υπάρχει από τη δικιά µας πλευρά καµµία διαφορετική
άποψη, δεν άλλαξε κάτι. Θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ως προς το τέταρτο µέρος του προτεινόµενου νοµοσχέδιου η
κριτική µας δεν έγκειται στο γεγονός ότι το εύρος των αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται στον Συνήγορο του Πολίτη θα δηµιουργήσει οποιοδήποτε πρόβληµα ή ως προς την ετοιµότητα του
Συνηγόρου του Πολίτη να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις, δηλαδή στη δυνατότητα, στη σύσταση, ενός εθνικού
µηχανισµού διερεύνησης περιστατικών της αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας και στους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης.
Το πρόβληµα, το οποίο εµείς θεωρούµε ότι θα ανακύψει, είναι
η αποτελεσµατικότητα αυτού του µηχανισµού. Το λέω αυτό, διότι
από το 2011, µε το ν.3938, συστάθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για την εξέταση καταγγελιών παράνοµων πράξεων για τα
Σώµατα Ασφαλείας εναντίον πολιτών, το οποίο, όµως, δεν λειτούργησε ποτέ.
Η κατάργησή του, πριν καν αυτό δοκιµαστεί και πριν λειτουργήσει -και θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει- δεν δείχνει µόνο έλλειψη ετοιµότητας από την πλευρά του κρατικού µηχανισµού,
ώστε να αντιµετωπίσει δραστικά αυτό το φαινόµενο, αλλά εγείρει
και ζητήµατα θεσµικής λειτουργίας του κράτους. Δηλαδή, επειδή
αυτό που ονοµάζουµε «κρατικός µηχανισµός» δεν έχει την κουλτούρα καταστολής τέτοιων συµπεριφορών, παραδίδει αυτή την
αρµοδιότητα σήµερα, µε το σχέδιο νόµου, σε µια ανεξάρτητη
αρχή, χωρίς αυτό να περιλαµβάνεται στις καταστατικές αρµοδιότητές της. Διευρύνονται µεν, αλλά αυτό το οποίο εµείς ασκούµε ως κριτική είναι ότι δεν θα είναι αποτελεσµατικές. Και θα
το εξηγήσουµε ως εξής:
Ο νέος µηχανισµός που εισάγεται, φοβόµαστε ότι απλά θα διερευνά τις υποθέσεις αυτές, έτσι όπως το περιγράφετε στο τέταρτο µέρος και τελικά µε τις προϋποθέσεις που βάζετε και για
τις οποίες δεν έχουµε ουσιαστική αντίρρηση.
Η αντίρρησή µας είναι στο εξής: Ολοκληρώνεται η διερεύνηση
και, µάλιστα, θετικά. Τι προβλέπεται, κύριε Υπουργέ; Προβλέπεται, πρώτον, ότι η διερεύνηση από πλευράς της νέας αυτής -αν
θέλετε- αρµοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη µπορεί να γίνεται παράλληλα, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 9,
«Δεν υποκαθιστά τις υφιστάµενες δοµές υποβολής και εξέτασης
καταγγελιών αυθαιρεσίας σε άλλα όργανα ή αρχές». Εποµένως
από τη µια πλευρά θα έχουµε παράλληλες διαδικασίες που θα
τρέχουν -είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να το δούµε και οι
οποίες θα είναι πειθαρχικές, ενδεχοµένως διοικητικές ή ποινικέςπαράλληλα µε τη διερεύνηση που θα κάνει η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη. Δηµιουργεί αυτό πρόβληµα ή όχι; Κατά την
άποψή µας δηµιουργεί πρόβληµα.
Το δεύτερο είναι ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του συγκεκριµένου άρθρου, τα πειθαρχικά όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής
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υποχρεούνται να εξετάσουν κατά προτεραιότητα κάθε πειθαρχική υπόθεση που τους προωθείται από το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη. Θα ήθελα να ρωτήσω σε αυτή την περίπτωση
το εξής: Τι νόηµα έχει το πόρισµα στο οποίο θα καταλήξει η αρµόδια υπηρεσία του Συνηγόρου του Πολίτη; Απλώς θα έχει µια
συµβουλευτική ή -αν θέλετε- µια διαδικασία η οποία στα πειθαρχικά όργανα των Σωµάτων αυτών θα ξεκινάει την υπόθεση, δηλαδή θα προτρέπει τα όργανα αυτά. Θα έχει, δηλαδή, µια µορφή
σύστασης, όπως µέχρι τώρα έχουν όλα τα πορίσµατα του Συνηγόρου του Πολίτη.
Αρκεί αυτό; Όπως σας είπα, η δική µας ένσταση είναι ως προς
την αποτελεσµατικότητα. Φαίνεται ότι εδώ έχουν υπάρξει και παρεµβάσεις από την πλευρά του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος, µε ανάρτηση
την οποία έχει κάνει, γράφει το εξής: «Θλίβοµαι που µαθαίνω ότι
ο νόµος για την εισαγωγή Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας από τα Σώµατα Ασφαλείας και τα σωφρονιστικά καταστήµατα που η επιτροπή της ελληνικής Βουλής
συζητά, αποτυγχάνει να δηµιουργήσει έναν πραγµατικά αποτελεσµατικό µηχανισµό». Δεν λέµε κάτι άλλο. Το ίδιο λέµε.
Επίσης -νοµίζω ότι αναφέρθηκε ο αγαπητός εισηγητής εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ- έχει υπάρξει µέχρι τώρα αλληλογραφία του
ίδιου του επιτρόπου, τόσο µε τον Υπουργό κ. Τόσκα όσο και µε
τον Υπουργό κ. Παρασκευόπουλο από τον Ιούλιο του 2015, από
την 25η Ιουλίου.
Εποµένως φαίνεται ότι ενστάσεις για την αποτελεσµατικότητα
τέτοιου είδους µηχανισµών υπάρχουν και εκφράζονται από την
πλευρά του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Συνεχίζω µε την τροπολογία, κύριε Υπουργέ, η οποία εντάχθηκε ως άρθρο 59 και η οποία αναφέρεται στην ενοποίηση των
Υπηρεσιών Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος, στη συγχώνευση τους σε µία ενιαία,
κεντρική, αυτοτελή υπηρεσία, µε τίτλο «Εναέρια Μέσα Σωµάτων
Ασφαλείας».
Ο ν.4249/2014, στο άρθρο 74, παράγραφος 14, προβλέπει ότι
µε έκδοση προεδρικού διατάγµατος µπορούν να συγχωνεύονται
οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος σε Ενιαία Υπηρεσία Εναερίων Μέσων
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Το Υπουργείο δεν υλοποίησε την παραπάνω διάταξη και σήµερα την τροποποιεί, επικαλούµενο στην αιτιολογική έκθεση της
τροπολογίας, δηλαδή το άρθρο 59, ότι από νοµοτεχνικής απόψεως κρίθηκε ότι απαιτείται ένα πιο διευρυµένο νοµοθετικό πλαίσιο, που να υπερβαίνει τα όρια της ειδικής νοµοθεσίας που διέπει
τα δύο Σώµατα, στα οποία διαφορετικά θα προσέκρουε η λύση
της έκδοσης ενός προεδρικού διατάγµατος, χωρίς να φαίνεται
µε σαφήνεια ποιος είναι ο λόγος τροποποίησης αυτής της διάταξης, τη στιγµή που δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί ή αναζητηθεί ο
λόγος που δεν υλοποιήθηκε.
Κατά την άποψή µας, οι δύο υφιστάµενες υπηρεσίες θα πρέπει
να συγχωνευθούν σε µία ενιαία υπηρεσία εναερίων µέσων του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπαγόµενη στον αρµόδιο
Αναπληρωτή Υπουργό κι όχι στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.
Επίσης, στην υφιστάµενη κατάσταση τα εναέρια µέσα του Πυροσβεστικού Σώµατος πραγµατοποιούν σε µεγάλο βαθµό τις αεροµετακοµιδές του ΕΚΑΒ. Θεωρούµε ορθό να ενσωµατωθεί στη
νέα υπηρεσία και η αρµόδια υπηρεσία του ΕΚΑΒ µε τον υφιστάµενο εναέριο στόλο της και στις ανάλογες περιπτώσεις.
Η έκδοση προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου στ’ θεωρούµε ότι θα πρέπει να έχει ένα σαφές χρονοδιάγραµµα. Με
τον ν.4249/2014, άρθρο 74, παράγραφος 6β’, αναφέρεται ότι το
ιπτάµενο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι ειδικών
καθηκόντων, ενώ το ίδιο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας
είναι γενικών καθηκόντων. Στην τροπολογία δεν αναφέρεται ποια
θα είναι η κατάσταση αυτών στη νέα ενοποιηµένη υπηρεσία.
Εφόσον στον νέο φορέα µεταφέρονται όλες οι δαπάνες του
κρατικού προϋπολογισµού, θεωρούµε, επίσης, ότι θα πρέπει να
µεταφερθούν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που έχουν προκύψει από τις µέχρι τώρα συναφθείσες συµβάσεις και αφορούν
να εναέρια µέσα, παραδείγµατος χάριν, κύριε Υπουργέ, στο ζήτηµα της συντήρησης.
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Στο σχέδιο νόµου, το οποίο συζητούµε σήµερα, δεν προβλέπεται αν η νέα υπηρεσία µπορεί να αναθέτει διαγωνισµούς για
την πτητική της και τεχνική της υποστήριξη σε διεθνείς οργανισµούς. Αυτό είναι ένα ζήτηµα στο οποίο, αν θέλετε, µπορούµε
να έχουµε µία απάντηση, γιατί είναι κοµβικό για το γεγονός ότι
αυτά τα πτητικά µέσα θα πρέπει να συντηρούνται, αλλά και νέοι
διαγωνισµοί να γίνονται.
Στην παράγραφο 14α’ για τις µισθώσεις, δεν προκύπτει µε σαφήνεια αν αφορά µόνο τα δικά της εναέρια µέσα ή και άλλα, παραδείγµατος χάριν, τα µισθωµένα εναέρια µέσα του Πυροσβεστικού Σώµατος για τη δασοπυρόσβεση.
Τέλος, έχουµε την απορία για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει
µέχρι τώρα για την τεχνική υποστήριξη των ελικοπτέρων για το
έτος 2017 και µετά, δεδοµένου ότι η υφιστάµενη σύµβαση λήγει
στο τέλος του έτους και τίθεται ζήτηµα του αξιόµαχου των δυνάµεων αυτών για τη νέα περίοδο του 2017 και µετά.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, νοµίζω ότι ούτε και αυτή τη
φορά αντιστάθηκε η Κυβέρνηση στον πειρασµό µαζί µε την ενσωµάτωση των οδηγιών, να υπάρξει και σωρεία άσχετων τροπολογιών, από τα ΚΤΕΛ µέχρι την αλιεία. Επειδή, όµως, δεν έχουν
εξηγηθεί αυτές οι τροπολογίες, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω δύο
πράγµατα, τα οποία έχουν σηµασία.
Φέρνετε, κύριε Υπουργέ, -µιλάω για τη δική σας αρµοδιότηταµία τροπολογία, µια νοµοθετική ρύθµιση, για την αύξηση των οργανικών θέσεων των αρεοπαγιτών, διότι κρίνεται αναγκαίο, όπως
λέτε στην αιτιολογική έκθεση, για τις ανάγκες της δικαιοσύνης
για το τρέχον έτος.
Εδώ έχουµε δύο ερωτήσεις, στις οποίες θα ήθελα και µια
απάντηση. Φοβούµαι ότι τα ίδια κέντρα, που νοµοθετούσαν προηγουµένως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συνεχίζουν να νοµοθετούν και τώρα. Τι εννοώ µε αυτό; Γιατί τέσσερις θέσεις; Γιατί όχι
πέντε, έξι, επτά, οκτώ; Φαντάζοµαι ότι θα έχετε µια απάντηση σε
αυτό.
Όµως, το δεύτερο, το οποίο πραγµατικά δηµιουργεί απορία,
είναι γιατί οι θέσεις αυτές, κύριε Υπουργέ, συστήνονται από σήµερα 1η Δεκεµβρίου; Δεν έχει ψηφιστεί ακόµα ο νόµος, δεν έχει
δηµοσιευτεί. Γιατί ψηφίζουµε την ίδρυση, τη σύσταση αυτών των
τεσσάρων νέων θέσεων από σήµερα το πρωί και όχι από την 11-2017 ή σε µια άλλη ηµεροµηνία; Γιατί θα πρέπει…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι σοβαρά ερωτήµατα αυτά;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Είναι ένα ερώτηµα, βέβαια,
και θέλουµε µια απάντηση, κύριε Υπουργέ.
Φαντάζοµαι ότι θα πρέπει να δοθεί και µια απάντηση στο εξής:
Αυτές οι θέσεις οπωσδήποτε θα λείψουν από τις θέσεις Προέδρων Εφετών. Νοµίζω ότι και εκεί θα πρέπει να µας πείτε πως
θα αντικατασταθούν. Δεν θα ήθελα να δούµε σε αυτές τις θέσεις
δικαστές, οι οποίοι έχουν προστρέξει να συνυπογράψουν, κύριοι
Υπουργοί, τη νεοσυσταθείσα Ένωση Ανωτέρων και Ανωτάτων Δικαστικών, γιατί τότε θα υπάρχει µια σύνδεση τελικά. Θα υπάρχει
σύνδεση µεταξύ αυτής της νέας τροπολογίας, που φέρνετε, µε
µια ηµεροµηνία. Και, πραγµατικά, θα ήθελα να µου εξηγήσετε
γιατί δεν γίνεται από τη δηµοσίευση του νόµου. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να µη γίνει αυτό. Από τη δηµοσίευση του νόµου, να
προκηρυχθούν αυτές οι θέσεις. Και θα θέλαµε να µας εξηγήσετε
και τις ανάγκες, γιατί είναι τέσσερις και όχι οκτώ. Από την άλλη
πλευρά, πραγµατικά οι απορίες, οι οποίες διατυπώνονται, είναι
εύλογες.
Δεύτερη τροπολογία, η οποία συνυπογράφεται από την Υπουργό Τουρισµού και από τον Υπουργό Υποδοµών. Εδώ έχουµε
το εξής: Για τις εκδροµές των µαθητών υπήρχε η δυνατότητα να
χρησιµοποιούνται, είτε τα τουριστικά γραφεία µε τα ανάλογα
οχήµατα είτε τα ΚΤΕΛ µε τα ανάλογα οχήµατα. Μάλιστα, θυµάµαι
πως, όταν ήµουν στο Υπουργείο Παιδείας, είχαν έρθει οι οργανώσεις, οι επαγγελµατικές ενώσεις και των δύο, θεωρώντας ότι
ο ένας ασκεί ανταγωνισµό απέναντι στον άλλο και θα έπρεπε να
δοθεί µια λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και τη λύση αυτή τη δίνετε σήµερα. Τη δίνετε λέγοντας ότι κα-

2428

ταργείτε το άρθρο του νόµου του 1977 και από εδώ και πέρα
αποκλειστική αρµοδιότητα για τη µεταφορά των µαθητών στις
εκδροµές έχουν µόνο τα τουριστικά γραφεία.
Επίσης, λέτε στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου: «Εκδροµές µαθητών της δηµόσιας εκπαίδευσης
µπορούν κατ’ εξαίρεση να πραγµατοποιούνται» -αυτή είναι η καταργούµενη- «και από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ µε ολική µίσθωση, όταν
εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδροµέων και µε αφετηρία τον νοµό της έδρας τους». Δηλαδή, αυτό, το οποίο έλεγε η
καταργούµενη διάταξη, είναι πως όταν δεν υπάρχει διανυκτέρευση, µπορεί να χρησιµοποιεί ένα σχολείο το ΚΤΕΛ. Και γιατί
να µην µπορεί να το κάνει; Ελεύθερος ανταγωνισµός είναι. Από
την άλλη, καταργείτε τη ΡΟΔΑ. Η ΡΟΔΑ, ξέρετε, είναι µια ένωση
εργαζοµένων. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, που κόπτεται για τους εργαζόµενους και την προστασία της εργασίας τους, έρχεται εδώ να
τους αφαιρέσει, έστω και στη Ρόδο, αυτή τη δραστηριότητα για
να τη δώσει σε µεγάλα τουριστικά γραφεία;
Η απορία είναι γιατί δεν αφήνετε τον ανταγωνισµό ελεύθερο;
Προσέξτε, δεν µιλάµε για πολυήµερες µαθητικές εκδροµές. Μιλάµε για οποιαδήποτε µετακίνηση µε ολική µίσθωση όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση. Το ερώτηµα, το οποίο δεν το είχα
απαντήσει και τότε και παραµένει και σήµερα, είναι γιατί θα πρέπει να επιλέξουµε στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισµού µεταξύ της µιας επαγγελµατικής κατηγορίας έναντι της άλλης και
µάλιστα σε ένα συγκεκριµένο νησί εναντίον των εργαζοµένων.
Νοµίζω ότι σε αυτή την παρατήρηση καλό θα ήταν η κυρία
Υπουργός να απαντήσει.
Σε κάθε περίπτωση, η σωρεία αυτών των τροπολογιών µάς βρίσκει αντίθετους. Και νοµίζω ότι κάποια στιγµή θα πρέπει η Κυβέρνηση να αποφασίσει ότι όταν κάνουµε ενσωµάτωση ή κύρωση ορισµένων διεθνών συνθηκών ή οδηγιών, καλό θα ήταν να
τελειώνουµε και µε τις δέκα, δεκαπέντε, ή πόσες ξέρουµε ακόµα
ότι θα έρθουν, τροπολογίες. Δεν νοµίζω ότι τιµά το κοινοβουλευτικό έργο.
Ως προς την απάντηση που αναµένω, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά, το ζήτηµα της ηµεροµηνίας δεν είναι ούτε άµοιρο υποψίας ούτε χωρίς σηµασία και καλό θα ήταν, αν θέλετε, να το
απαντήσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Για τις υποψίες που εξέφρασε ο προηγούµενος οµιλητής θέλω
να πω, για να µάθουν οι νεότεροι και να θυµηθούν οι παλαιότεροι
ότι η Ένωση των Ανωτάτων Δικαστών, που συγκροτείται τώρα,
προϋπήρχε και διαλύθηκε το 2005.
Επίσης, θέλω να υπενθυµίσω ότι από τους τέσσερις διαµαρτυρόµενους, µεταξύ των οποίων ο ένας είναι ο κ. Αθανασίου και
ο άλλος ο κ. Λυµπερόπουλος…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Δεν θα πω για εσάς. Μην ανησυχείτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν ανησυχώ. Εγώ όταν λέω για
εσάς ανησυχείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Ο κ. Λυµπερόπουλος, ο οποίος διαµαρτύρεται τώρα, ήταν πρόεδρος της Ενώσεως Ανωτάτων Δικαστών.
Εποµένως θέλω να πω ότι είναι πέραν κάθε λογικής υποψίας
ότι έχουν σχέση οι οκτώ θέσεις µε την καινούργια Ένωση. Καµµία σχέση δεν έχουν.
Επιπλέον, οι προαχθέντες στις καινούργιες θέσεις θα προαχθούν από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο µε την πάγια θεσµοθετηµένη διαδικασία. Εποµένως µάλλον σε παρανόηση οφείλεται
η παρατήρηση του κ. Παπαθεοδώρου και όχι σε πραγµατικά γεγονότα.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Δεν είπα κάτι κακό για εσάς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Όχι, δεν είπατε, αλλά θα ήθελα
να πω κάτι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Πρώτη φορά που είπα κάτι καλό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για ποιο θέµα θέλετε να µιλήσετε, κύριε Αθανασίου;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω, κατ’ αρχάς, ότι εγώ εισηγήθηκα να γίνει
δεκτή η τροπολογία αυτή και να αυξηθούν οι θέσεις. Υπάρχουν
ανάγκες. Το ξέρει και ο κ. Παρασκευόπουλος. Το έχουµε συζητήσει. Έγινε η αύξηση προηγουµένως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Τώρα, όµως, κατά το σηµείο που έγινε συζήτηση για την καινούργια ένωση, η ένωση αυτή, η οποία είχε δηµιουργηθεί τότε,
ουδέποτε λειτούργησε και αυτοκαταργήθηκε. Το πρόβληµα είναι
αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν σήµερα στο να δηµιουργήσουν
µια διασπαστική ένωση γιατί το κάνουν, όταν πριν λίγο καιρό
ήταν στο προεδρείο της ένωσης. Γιατί τόσα χρόνια δεν το ζήτησαν; Απλώς, δεν είναι αρεστό το καινούργιο διοικητικό συµβούλιο της ενώσεως. Γι’ αυτό ακριβώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία,
να διασπαστεί η ένωση. Το Σύνταγµα, βέβαια, προβλέπει ότι η
Δικαστική Ένωση είναι µία. Αυτό, όµως, είναι ένα άλλο ζήτηµα.
Θα τα πούµε, όµως, αυτά αναλυτικότερα στη γενική συνέλευση
στις 10 του µηνός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παπαθεοδώρου, να µην κάνουµε συζήτηση επί του θέµατος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεν θα κάνω συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έδωσε εξηγήσεις
ο κύριος Υπουργός, µίλησε και ο κ. Αθανασίου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ούτε τριάντα δευτερόλεπτα
δεν θα χρειαστώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πώς θα πάρει τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, κύριε
Παπαθεοδώρου, λυπούµαι, αλλά εφόσον δεν υπάρχει συναίνεση
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν µπορώ να σας δώσω τον
λόγο. Παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε
σε µένα αναρµοδίως ο κύριος Υπουργός και ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επί προσωπικού; Μα είναι δυνατόν τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, εάν
επικαλείται τον Κανονισµό το Υπουργείο, έχει δίκιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σε τι συνίσταται
το προσωπικό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Σας απαντώ. Κατ’ αρχάς,
από ό,τι βλέπω, την τροπολογία την υπογράφει ο κ. Κοντονής.
Ούτε τα προσχήµατα δεν τηρείτε πλέον; Δεύτερον, τι είπατε προηγουµένως; Απαντήσατε υπέρ της µίας ή της άλλης Ενώσεως Δικαστών;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό καταλάβατε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Νοµίζετε ότι εδώ πέρα κάνετε ακόµα συνδικαλισµό; Είστε Υπουργός. Είστε Αναπληρωτής
Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό είναι επί προσωπικού,
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κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Παπαθεοδώρου. Δεν είναι προσωπικό. Παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Έρχεστε να υποστηρίξετε τη
µία εκ των δύο Ενώσεων των Δικαστών ή να επιχειρηµατολογήσετε για τη µία εκ των δύο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παπαθεοδώρου, δεν είναι το θέµα προσωπικό. Γιατί θα γίνει εδώ µια συζήτηση…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Και στο κάτω-κάτω, θα
ήθελα, κύριε Πρόεδρε -και τελειώνω µε αυτό- όταν τη συγκεκριµένη τροπολογία την υπογράφει ο κ. Κοντονής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Λυπούµαι. Δεν
είναι προσωπικό το θέµα. Θα τοποθετηθεί ο Υπουργός. Παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, δώστε τον
λόγο, παρακαλώ, γιατί εδώ ξεπερνάνε το µέτρο ορισµένα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πόσα λεπτά θέλετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ένα λεπτό.
Κύριε Πρόεδρε, ο προηγούµενος ειδικός αγορητής συνέδεσε
-αν είναι δυνατόν!- το αίτηµα που έχει υποβληθεί εδώ και αρκετό
καιρό από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, διότι αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά στον αριθµό των αρεοπαγιτών,
οι οποίοι αυτή την ώρα, είτε έχουν αναρρωτικές άδειες είτε απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες, µε υποψίες και καχυποψίες σχετιζόµενες µε την προαγωγή, όχι των προέδρων εφετών στη θέση
του αρεοπαγίτη, αλλά των εφετών στις θέσεις των προέδρων
εφετών και µάλιστα, τη στιγµή που γνωρίζει ότι αυτή η διαδικασία
γίνεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, χωρίς να έχει καµµία ανάµειξη η Κυβέρνηση σ’ αυτό το ζήτηµα.
Αυτά τα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, είναι πρωτόγνωρα. Όταν
η Κυβέρνηση ικανοποιεί αιτήµατα της ηγεσίας του Αρείου Πάγου
και µάλιστα τα ικανοποιεί χωρίς καµµία οικονοµική βλάβη αυτή
τη στιγµή για το δηµόσιο, διότι ήδη οι πρόεδροι εφετών παίρνουν
τον ίδιο µισθό, ερχόµαστε εδώ και λέµε ότι υποψιαζόµαστε - προσέξτε συζήτηση σε επίπεδο Ολοµέλειας Κοινοβουλίου!– ότι τις
θέσεις των προέδρων εφετών που θα προαχθούν σε αρεοπαγίτες θα τις καταλάβουν εφέτες, οι οποίοι ενδεχοµένως συµµετάσχουν σε µία νέα Ένωση Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών.
Αυτό δεν είναι επίπεδο συζήτησης, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι
επίπεδο καφενείου και µάλιστα φθηνού επιπέδου!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεν ειπώθηκε αυτό.
Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Παπαθεοδώρου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Αυτό
είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι διαλογική συζήτηση. Παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Να γραφτεί στα Πρακτικά ότι
δεν ειπώθηκε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παπαθεοδώρου, δεν γράφονται οι διακοπές στα Πρακτικά. Δεν επιτρέπεται διαλογική συζήτηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό κ. Παππά, ο οποίος ζήτησε να µιλήσει τώρα,
για να υποστηρίξει την τροπολογία του, διότι θα φύγει στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια θα πάρει τον λόγο ο κ. Παππάς για την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 706 περί παράτασης κατά έξι µήνες
της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 2 του ν.
2238/1995, που αφορά στη διαδικασία για την απευθείας τιµολόγηση των διαφηµιζόµενων από τα ΜΜΕ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευ-
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τικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από τα εκπαιδευτήρια «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον Υπουργό που έκανε δεκτή την προσθήκη
µιας τροπολογίας, η οποία παρατείνει κατά έξι µήνες τις διατάξεις που ισχύουν σήµερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο τιµολόγησης
των διαφηµίσεων και των χορηγιών.
Γνωρίζετε όλοι, επειδή είχαµε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουµε αντίστοιχη ρύθµιση, ότι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα «γκρίζων» ζωνών στην τιµολόγηση της τηλεοπτικής διαφήµισης.
Η Κυβέρνηση ήδη είναι σε διαδικασία διαβούλευσης µε τους
ενδιαφεροµένους φορείς και τα κανάλια και τους διαφηµιστές
και µέσα στον Ιανουάριο θα φέρουµε το νοµοσχέδιο το οποίο θα
συγκροτεί την ηλεκτρονική πλατφόρµα των συναλλαγών για την
τηλεοπτική διαφήµιση. Είναι µια πρωτοβουλία, την οποία χωρίς
κανέναν απολύτως αιφνιδιασµό και µε όρους συναίνεσης και διαβούλευσης και µε τα υπόλοιπα κόµµατα και µε τους φορείς της
αγοράς µπορούµε να προχωρήσουµε, µια πρωτοβουλία η οποία
θα βοηθήσει, νοµίζω, και τα οικονοµικά των καναλιών και θα τα
εξυγιάνει, διότι, όπως γνωρίζετε, πολλά απ’ αυτά έχουν σχέση
ετεροβαρή µε διαφηµιστικές εταιρείες και κρέµονται απ’ αυτές,
για να µπορέσουν να έχουν ένα διαφηµιστικό πακέτο το οποίο
θα τα κάνει βιώσιµα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Συντυχάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητώ τον λόγο για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχω δώσει τον
λόγο στον κ. Συντυχάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εκ του Κανονισµού, όταν
µιλά ένας Υπουργός για µια τροπολογία, µπορούµε να πάρουµε
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας δώσω τον
λόγο, µόλις τελειώσει ο ειδικός αγορητής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, περιµένουµε µια ώρα
εδώ, για να µιλήσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου, όπως και άλλα
που νοµοθετήθηκαν τις προηγούµενες ηµέρες, όπως η εφαρµογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και η απελευθέρωση των
δουλεµπορικών γραφείων, η Κυβέρνηση πραγµατικά αγωνιά να
κλείσει εκκρεµότητες για τη δεύτερη αξιολόγηση στο πλαίσιο
των δεσµεύσεών της έναντι του κουαρτέτου.
Στο παρόν σχέδιο νόµου ενσωµατώνει διάφορες ευρωπαϊκές
οδηγίες στην ελληνική νοµοθεσία, άλλες τις αναµορφώνει, που
κατά βάση είναι άσχετες µεταξύ τους. Προτάσσει, προφανώς για
λόγους επικοινωνιακής τακτικής, τις οδηγίες υπό τον εύηχο οµολογουµένως τίτλο: Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
προσώπων ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισµού κ.λπ. στην απασχόληση και την εργασία.
Κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος πρόκειται για
ένα ευχολόγιο, που συνιστά υποκρισία από την πλευρά της Κυβέρνησης στην προσπάθειά της να παρουσιάσει µε διττό τρόπο
το εξής: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυβέρνηση υπηρετούν
από κοινού τις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
της δηµοκρατίας και της ισότητας. Είναι τόσο γενικόλογες, που
πίσω από αυτές συγκαλύπτεται το κύριο, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση καπιταλιστών και οι κυβερνήσεις τα
κόµµατα του ευρωµονόδροµου την υπηρετούν. Υπηρετούν, δηλαδή, τις αξίες της ανταγωνιστικότητας, της εκµετάλλευσης της
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εργατικής τάξης, τις αξίες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και του
κέρδους και από την άλλη στρατιές ανέργων, τσαλαπατηµένα
εργασιακά κοινωνικά δικαιώµατα, υποκατώτατους µισθούς και
συντάξεις, φοροληστεία σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας
των λαών της Ευρώπης, προσφυγιά, συµµετοχή στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, που προκαλούν θάνατο, πόνο, προσφυγιά,
φτώχεια.
Όσα προσωπεία και αν φορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσες
ευρωπαϊκές οδηγίες και αν ενσωµατώσετε στην ελληνική νοµοθεσία µε πρόσχηµα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του καπιταλισµού δεν αλλάζει. Ποτέ, µα ποτέ,
στη ζούγκλα του καπιταλισµού ο άνθρωπος, τα δικαιώµατά του
και οι ανάγκες του δεν θα µπουν πάνω από την ακόρεστη δίψα
του κέρδους.
Μόλις χθες και προς εφαρµογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ
φέρατε µέτρα για την απελευθέρωση των επαγγελµάτων που ευνοούν επιχειρηµατικούς οµίλους στο εµπόριο, στα καύσιµα, στο
φάρµακο. Μέτρα διευκόλυνσης για τη δηµιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Μέτρα, βέβαια, που ψηφίστηκαν και από
τη Νέα Δηµοκρατία ή όσοι δεν τα ψήφισαν για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους. Όπως επίσης -κανένα ίχνος κρίσης συνείδησης- φέρατε στη Βουλή την τροπολογία για την απελευθέρωση
των δουλεµπορικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας, νοµιµοποιώντας έτσι τα σύγχρονα µεσιτικά σκλαβοπάζαρα, την εργασιακή
ζούγκλα από εκεί που θα τα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο παρόν σχέδιο νόµου παράλληλα µε τις οδηγίες για την ίση
µεταχείριση ενσωµατώνονται και άλλες που καµµία σχέση δεν
έχουν µε τα συµφέροντα και τις ανάγκες της εργατικής τάξης,
των φτωχών λαϊκών στρωµάτων, ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Αφορούν οδηγίες που θωρακίζουν τις χρηµαταγορές, ενισχύοντας έτσι τον µηχανισµό συγκέντρωσης κεφαλαίων και ανακατανοµής εισοδηµάτων σε όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων, ενώ
εισάγεται η σύσταση του εθνικού µηχανισµού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης, έχοντας την αυταπάτη ότι
µε τέτοιους µηχανισµούς ελέγχου των αυθαιρεσιών µπορεί να
ελέγξει αποτελεσµατικά την αυθαιρεσία των οργάνων του κράτους.
Κυρίες και κύριοι, στο πρώτο µέρος του σχεδίου νόµου για την
ίση µεταχείριση προσώπων αρκετές διατάξεις δεν υπηρετούν την
προσδοκία αυτή, πλην ορισµένων εξαιρέσεων. Ίση µεταχείριση,
λοιπόν, αλλά –προσέξτε- µε εξαιρέσεις. Ποιος, γιατί και ποιους
εξαιρεί;
Το άρθρο 6 έχει τίτλο «Δικαιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας». Ό,τι δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της πολιτικής απασχόλησης της αγοράς εργασίας, της επαγγελµατικής
κατάστασης, δεν συνιστά διάκριση. Ποιους ευνοεί, λοιπόν, η συγκεκριµένη διάταξη; Σίγουρα όχι τους νέους κάτω των είκοσι
πέντε ετών µε 511 ευρώ µισθό. Επίσης, δεν ευνοεί τους πάνω
από είκοσι πέντε ετών που πετσοκόβονται οι µισθοί και οι συντάξεις και που αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους.
Δεν ευνοεί τους αναπήρους, που σιγά-σιγά πετσοκόβονται τα
προνοιακά τους επιδόµατα, αυξάνονται τα ποσοστά αναπηρίας
για τις συντάξεις. Δεν ευνοεί τους εργαζόµενους, οι οποίοι υπό
την απειλή απόλυσης υπογράφουν ατοµικές επιχειρησιακές συµβάσεις δουλεµπορικού τύπου. Ευνοεί, όµως, την εργοδοσία.
Αυτά προβλέπουν και τα τρία µνηµόνια, η δίκαιη ανάπτυξη,
όπως εσείς θέλετε να λέτε. Όταν το σχέδιο νόµου εξαιρεί ό,τι
δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της πολικής σας, εννοεί τα µέτρα
που εφαρµόζετε, τις δεσµεύσεις σας απέναντι στους εταίρους,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ, τον ESM. Δηλαδή
όσα ήδη έχουν νοµοθετηθεί δεν αποτελούν διακρίσεις. Αυτά
είναι αδιαπραγµάτευτα.
Η Κυβέρνηση, προπονηµένη στο εµπόριο ελπίδας, προσπαθεί
άλλη µια φορά να εξαπατήσει τους νέους και ιδιαίτερες τις νέες
κοπέλες των λαϊκών οικογενειών. Με τα συνθήµατα περί ισότητας των δύο φύλων δεν αντιµετωπίζεται η απαξίωση του κοινωνικού ρόλου της µητρότητας. Η µητρότητα βρίσκεται στο
απόσπασµα, όταν εντείνεται η εργοδοτική επιθετικότητα, που
φτάνει µέχρι την απόλυση εγκύου ή τον εκβιασµό να υπογράψει
η εργαζόµενη δήλωση ότι δεν θα κάνει οικογένεια. Αν τολµήσει
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να το καταγγείλει, ουαί και αλίµονο, έχει να πάρει την απόλυση
στο χέρι.
Ποιος θα προστατεύσει την καµαριέρα στα ξενοδοχεία, που
βγάζει είκοσι πέντε και τριάντα δωµάτια την ηµέρα, όταν το όριο
–υποτίθεται- είναι δεκατρία ή δέκα πέντε δωµάτια; Ποιος θα προστατέψει τον εργαζόµενο στα σκουπίδια, στη σκαλωσιά, που αντιµετωπίζει εργασιακούς κινδύνους χωρίς προστατευτικά µέτρα
ασφαλείας, χωρίς βαρύ και ανθυγιεινό; Ποιος θα προστατεύσει
τον νέο ή τη νέα, όταν τους απειλεί ο εργοδότης και τους λέει «ή
δέχεσαι το µπλοκάκι ή περιµένουν στη σειρά άλλοι»; Ποιος θα
προστατεύσει τον µετανάστη στις σύγχρονες «Μανωλάδες» από
τη σκλαβιά; Ποιος θα προστατεύσει τον πρόσφυγα από τις ΜΚΟ
και το εµπόριο ελπίδας µε την κυβερνητική ανοχή; Σίγουρα όχι η
εργοδοσία. Σίγουρα όχι το αστικό κράτος. Σίγουρα όχι εσείς που
νοµοθετείτε για λογαριασµό του κεφαλαίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Στο άρθρο 5 δεν γίνεται απλά µια γενική διατύπωση. Αναφέρει
σαφέστατα ότι η τήρηση της ίσης µεταχείρισης για άτοµα µε
αναπηρία ή χρόνια ασθένεια ισχύει εφόσον τα µέτρα δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.
Εµείς, λοιπόν, δεν έχουµε καµµία αυταπάτη ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις, που υπηρετούν αυτόν τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης σε βάρος του εργαζόµενου λαού,
µπορούν ή θέλουν να διασφαλίσουν την ίση µεταχείριση στην εργασία. Κι εδώ, δεν εξετάζουµε προθέσεις ή το τι θα ευχόταν ο
καθένας, όπως για παράδειγµα ειπώθηκε από τον κύριο Υπουργό
στην επιτροπή ότι δεν αλλάζει η κοσµοθεωρία του ΣΥΡΙΖΑ για
τον εκµεταλλευτικό χαρακτήρα του καπιταλισµού. Η ουσία ποια
είναι;
Εσείς λέτε ότι είστε και µε το κεφάλαιο και µε τον εργάτη και
µε τον λαό και µε τα µονοπώλια και µε τα στεφάνια στην Καισαριανή και µε τα ΜΑΤ εναντίον των συνταξιούχων και µε τον Κάστρο και µε τον µακελάρη των λαών. Δεν πιάνεστε τελικά µε
τίποτα. Είστε δηλαδή και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ! Στην πράξη, όµως, υπερασπίζεστε και προωθείτε τα συµφέροντα του κεφαλαίου, εξ ου και οι έπαινοι του ΣΕΒ για την
εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής, τα προνόµια που τους δίνετε. Δεν δικαιολογούνται διαφορετικά τα µνηµόνια, οι πετσοκοµµένοι µισθοί και οι συντάξεις, η εργασιακή ζούγκλα, τα µέτρα
µείωσης του χρέους που θα έχουν ορίζοντα, όπως ειπώθηκε, το
2060.
Αφού η Κυβέρνησή σας έχει ήδη προδιαγράψει τις νέες ανατροπές στα εργασιακά, στα συνδικαλιστικά δικαιώµατα, αφού
έχει υπογράψει το τρίτο µνηµόνιο τις βέλτιστες εργασιακές πρακτικές, αφού προδιαγράφει µέτρα για το µέλλον, έρχεται το
παρόν σχέδιο νόµου στο πρώτο µέρος, στο Κεφάλαιο Α’ και ανάγει τον Συνήγορο του Πολίτη και τον κοινωνικό διάλογο µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή τις ηγεσίες του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισµού, τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων, τον ΣΕΤΕ και άλλες ενώσεις του κεφαλαίου, σε προστάτες
των εργασιακών δικαιωµάτων, τοποτηρητές για την παρακολούθηση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις συνθήκες και τους όρους εργασίας, όπως λέει.
Δεν υποτιµούµε τα πορίσµατα, τις µελέτες του Συνηγόρου του
Πολίτη. Άλλο αυτό όµως και άλλο να ανάγετε τους παραπάνω
φορείς σε υπερπροστάτες των λαϊκών δικαιωµάτων.
Επιδίωξη είναι η ενίσχυση της λογικής της ταξικής συνεργασίας και της υποταγής των εργαζοµένων στα συµφέροντα των
µεγαλοεργοδοτών, να τους καταστήσει συνένοχους στα νέα
βαριά αντιλαϊκά µέτρα της Κυβέρνησης.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η αναδιάταξη του
πλέγµατος του κοινωνικού διαλόγου που επιχειρείται συνιστά
αναγκαία προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της συνεργασίας
µεταξύ συναρµόδιων φορέων µε τελικό σκοπό την επιτάχυνση
της οικονοµικής και κοινωνικής επανάκαµψης της χώρας.
Αυτές είναι οι οδηγίες του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων.
Να ρίξει, δηλαδή, την τιµή της εργατικής δύναµης στα τάρταρα,
ανεξαρτήτου φυλής, φύλου, θρησκεύµατος, ηλικίας ή αναπηρίας, να εξασφαλίσει την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων
µε φθηνούς εργαζόµενους, χωρίς δικαιώµατα, µε εξαντλητικούς
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µισθούς και συντάξεις.
Και για όλα αυτά ζητά τη συγκατάθεση των εργαζοµένων µέσα
από ένα ψευδεπίγραφο κοινωνικό διάλογο και µε πρόσχηµα την
από κοινού διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης εργαζοµένων στη
δουλειά. Ο λύκος, δηλαδή, να φυλάξει τα πρόβατα.
Ουσιαστικά η Κυβέρνηση µε τις διατάξεις αυτές προωθεί τον
κοινωνικό εταιρισµό και την υπονόµευση των συνδικάτων. Σας είπαµε και στην επιτροπή ότι οι διατάξεις αυτές είναι προβληµατικές και κρύβουν πονηριά για δύο λόγους, αφ’ ενός γιατί ανάγει
τον ρόλο των ανεξάρτητων αρχών ως το κλειδί της αντιµετώπισης της άνισης µεταχείρισης, ενώ τα εργατικά συνδικάτα είναι
τα προβληµατικά. Άρα οι εργαζόµενοι ας απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη και όχι στα συνδικάτα τους. Και αφ’ ετέρου
θέλει να δηµιουργήσει αυταπάτες στους εργαζόµενους περί
δήθεν αποτελεσµατικής προστασίας τους από τις κρατικές κυβερνητικές και άλλες εργοδοτικές διακρίσεις και αυθαιρεσίες.
Μάλιστα στην επιτροπή αναφέρθηκε ο Υπουργός για τα συνδικάτα και µίλησε για συνδικάτα που πολιτεύονται µε µαξιµαλισµούς που δεν αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες της οικονοµίας. Είναι, δηλαδή, µαξιµαλισµός να διεκδικεί ο εργαζόµενος
να ζήσει µε αξιοπρέπεια, να έχει µόνιµη σταθερή δουλειά, µισθούς και συντάξεις σύµφωνα µε τις σύγχρονες όλο και πιο διευρυνόµενες ανάγκες του για µόρφωση, υγεία, για να µπορέσει
να ζήσει µε αξιοπρέπεια.
Μα, τα ίδια λένε και οι βιοµήχανοι ότι είναι, δηλαδή, ανέφικτα
τα αιτήµατα του συνδικαλιστικού κινήµατος, είναι µη ρεαλιστικά,
γιατί είναι µαξιµαλιστικά. Να δείτε πώς ταυτίζεται, λοιπόν, η
άποψή του ΣΕΒ µε τις απόψεις της Κυβέρνησης.
Αυτή είναι η ανάκαµψη, λοιπόν, που διαφηµίζει η Κυβέρνηση,
η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα κόµµατα, ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ
και από κοντά, βέβαια, να σιγοντάρει και ο κυβερνητικός συνδικαλισµός µε αυτές τις λογικές.
Οι σύγχρονες, λοιπόν, ανάγκες της οικονοµίας, όπως λέτε,
κατά τη γνώµη µας ταυτίζονται µε τις επιθυµίες του µεγάλου κεφαλαίου. Παραµυθιάζετε τον λαό λέγοντάς του ότι τάχα δίνετε
σκληρή µάχη για την απασχόληση, για την εργασία, καλλιεργώντας αυταπάτες αναµονής, ενώ µια σειρά από στοιχεία δείχνουν
το εντελώς αντίθετο.
Υιοθετείτε την πρόταση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για
την διατήρηση και επέκταση όλου του αντεργατικού πλαισίου,
τη γενίκευση της µερικής απασχόλησης, της εκ περιτροπής εργασίας, την ευελιξία στην αγορά εργασίας, δηλαδή, ενώ µόλις
προχθές µε νοµοθετική πράξη η νέα Υπουργός έφερε, όπως σας
είπα και αρχικά, την τροπολογία για τα δουλεµπορικά γραφεία.
Για ποια ίση µεταχείριση, λοιπόν, γίνεται λόγος µε ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ανέργους, µε στρατιές φτωχών και εξαθλιωµένων; Είναι ίση µεταχείριση, όταν ρέει άφθονο κρατικό
χρήµα ζεστό στους µονοπωλιακούς οµίλους και από την άλλη τα
ψίχουλα µε τα προγράµµατα φτώχειας; Εργασιακή, µισθολογική,
συνταξιοδοτική εξίσωση προς τα κάτω. Αυτό είναι για εσάς η ίση
µεταχείριση. Η φτώχεια και η εργασιακή ζούγκλα να ισχύει για
όλους τους εργαζόµενους ανεξαιρέτως ηλικίας, φυλής, φύλου,
θρησκεύµατος, αναπηρίας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων.
Ως προς τις διατάξεις στα άρθρα 34 έως 47 του δεύτερου µέρους του σχεδίου νόµου, που αφορούν την κατάχρηση της αγοράς, την προστασία της κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν µας βρίσκουν σύµφωνους και προφανώς τις καταψηφίζουµε. Δεν έχουν να ωφεληθούν σε τίποτα τα λαϊκά στρώµατα.
Η θωράκιση και προστασία της κεφαλαιαγοράς αποτελεί µία
από τις δέκα προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
2017. Μάλιστα σε ανακοίνωσή της η Κοµισιόν λέει πολύ συγκεκριµένα ότι θα οικοδοµήσουµε βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά µε την εφαρµογή της στρατηγικής για την νέα ενιαία
αγορά, της στρατηγικής της Ευρώπης για το διάστηµα και του
σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, καθώς και την
υποβολή προτάσεων για τη δικαιότερη φορολογία των εταιρειών.
Πρόκειται για µέτρα, δηλαδή, που αφορούν στη διοχέτευση φθηνών κεφαλαίων στους επιχειρηµατικούς οµίλους µέσω των κεφαλαιαγορών σε συνδυασµό µε νέες φοροελαφρύνσεις τους.
Μάλιστα το συγκεκριµένο σχέδιο εξειδικεύεται και σε συγκε-
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κριµένες προτάσεις, όπως κίνητρα σε δραστηριότητες που ευνοούν την καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη µε φοροελαφρύνσεις για την έκδοση νέων µετοχών. Τους δίνεται η δυνατότητα να αντισταθµίσουν τα κέρδη
που πραγµατοποιούν σ’ ένα κράτος-µέλος µε τις ζηµιές που υφίστανται σ’ ένα άλλο.
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ενσωµατώνετε τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική νοµοθεσία. Προστασία
κεφαλαιαγορών, διασφάλιση κερδών του κεφαλαίου, νοµιµοποίηση του «ξεπλύµατος» βρώµικου χρήµατος και των καταθέσεών
τους σε φορολογικούς παραδείσους.
Τέλος, στο τέταρτο µέρος του σχεδίου νόµου, στα άρθρα 56
έως και 57, σχετικά µε τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας και
στους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης, έχουµε να
πούµε τα εξής: Υπάρχει θέµα, βεβαίως. Το εργατικό λαϊκό κίνηµα
πριν απ’ όλα έχει βιώσει αυτή την καταστολή.
Κάνετε πως δεν γνωρίζετε, όµως, ότι η άσκηση βίας και οι αυθαιρεσίες του κρατικού µηχανισµού κατά των πολιτών και του
λαού γενικότερα είναι βασικά λειτουργικά στοιχεία του καπιταλισµού. Τα περιστατικά αυθαιρεσίας πολλαπλασιάζονται παρά
τις λαϊκές διαµαρτυρίες και αφορούν και τις πλέον αδύναµες
οµάδες του πληθυσµού, όπως τους πρόσφυγες και τους µετανάστες, την απαγόρευση των διαδηλώσεων για λογαριασµό του
µακελάρη των λαών που ήρθε στη χώρα µας, την εισβολή κατασταλτικών µυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ µε οπλισµό στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείου Ηρακλείου στο πλαίσιο άσκησης για τροµοκρατικές ενέργειες, τη σύλληψη µελών της ΚΝΕ,
όπως στο Κιλκίς και σε άλλες περιοχές παλιότερα µε την κατηγορία της διέγερσης σε απόπειρα διατάραξης οικιακής ειρήνης.
Οι κατασταλτικοί µηχανισµοί µπροστά στον κίνδυνο αµφισβήτησης του καπιταλιστικού συστήµατος δεν κάνουν καµµία ηλικιακή, φυλετική ή γενετήσια ειδική µεταχείριση. Γι’ αυτό είναι και
υποκριτικό να λέτε ότι η σύσταση οποιουδήποτε µηχανισµού
ελέγχου των αυθαιρεσιών, µπορεί να ελέγξει αποτελεσµατικά την
αυθαιρεσία των οργάνων του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Συντυχάκη, παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ό,τι κι αν κάνετε, ό,τι κι αν νοµοθετήσετε, δεν σας απαλλάσσει
τίποτα ως συγκυβέρνηση ή ως ΣΥΡΙΖΑ από τις βαριές ευθύνες
σας στην υπηρέτηση αυτής της βάρβαρης και εξοντωτικής πολιτικής σε βάρος του λαού ούτε η Καισαριανή ούτε η Κούβα και
ο Κάστρο ούτε τα παράλληλα προγράµµατα ούτε τα ψεύτικα τα
λόγια τα µεγάλα περί µαχών στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης.
Ο λαός σάς πήρε χαµπάρι. Θα ακολουθήσει τον δικό του
δρόµο και αυτός ο δρόµος είναι µονόδροµος, δηλαδή της ανατροπής αυτής της πολιτικής, ενός δρόµου µε αξιοπρέπεια για να
ανακτήσει ό,τι έχασε, αλλά να διεκδικήσει και µια διαφορετική
εξουσία, όπου ο λαός, πραγµατικά, θα είναι αφέντης στον τόπο
του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία σε σχέση µε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αµυράς, ειδικός αγορητής του Ποταµιού,
αν και δεν χρειάζονται οι συστάσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε µε το παρόν σχέδιο
νόµου την ενσωµάτωση οδηγιών για θέµατα δικαιοσύνης σε τέσσερα µέρη. Στο πρώτο µέρος άρθρα 1 έως 24, έχουµε την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης, στο δεύτερο µέρος άρθρα 25 έως
47, τις ποινικές κυρώσεις στην κατάχρηση εξουσίας, στο τρίτο
µέρος άρθρα 48 έως 55, διατάξεις για την προστασία του ευρώ
και στο τέταρτο µέρος άρθρα 56 έως 59, τη Σύσταση Μηχανισµού Διερεύνησης Αυθαιρεσίας.
Ξεκινώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το τέταρτο µέρος,
µε τη Σύσταση του Μηχανισµού Διερεύνησης Αυθαιρεσίας στα
Σώµατα Ασφαλείας. Εδώ, λοιπόν, διαβάζουµε µε σκεπτικισµό τη
δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, του κ. Νιλς Μούιζνιεκς.
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Λέει, λοιπόν, ο Επίτροπος: «Θλίβοµαι που µαθαίνω ότι ο νόµος
για την εισαγωγή Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας από τα Σώµατα Ασφαλείας και τα σωφρονιστικά καταστήµατα, που η επιτροπή της ελληνικής Βουλής συζητά σήµερα, αποτυγχάνει να δηµιουργήσει έναν πραγµατικά αποτελεσµατικό µηχανισµό. Ο υφιστάµενος νόµος αγνοεί τις συστάσεις, που έχει κάνει τόσο η Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, όσο και εγώ έθεσα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας.
Προτρέπω τα µέλη του Κοινοβουλίου να αναθεωρήσουν τον
νόµο και να συντρέξουν στη γραµµή των συστάσεών µου και στα
διεθνή στάνταρντ. Μπορείτε να δείτε τόσο το γράµµα µου στον
Υπουργό κ.Τόσκα, όσο και στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Παρασκευόπουλο στις 25 Ιουλίου, αλλά και τις συστάσεις µου».
Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τι λέει; Ξέρετε; Πείτε µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα λάβουµε υπ’ όψιν τις συστάσεις του
Επιτρόπου; Εσείς τις έχετε λάβει υπ’ όψιν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Βεβαίως. Πείτε µας ποιες είναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε συνάδελφε, πού νοµίζετε ότι αναπτύσσουµε διάλογο, στο καφενείο ή στη Β’ δηµοτικού; Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λάππα, δεν
µπορεί να γίνει έτσι συζήτηση. Θα πάρετε τον λόγο και θα τοποθετηθείτε.
Συνεχίστε, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατέθεσα, λοιπόν, στα Πρακτικά τη δήλωση του κυρίου Επιτρόπου, που είναι ασήµαντη για τον κύριο
συνάδελφο εδώ, όµως εµείς θεωρούµε ότι έχει σηµεία ενδιαφέροντος που χρειάζονται µια απάντηση.
Για το θέµα του Συνηγόρου του Πολίτη και τη σύσταση του
Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας,
βλέπουµε ότι είναι αποτελεσµατικότερη η ρύθµιση της Κύπρου,
η οποία ίδρυσε µια ανεξάρτητη αρχή, την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων κατά της Αστυνοµίας, εντελώς διακριτή από τον Κύπριο Συνήγορο του Πολίτη, που έχει
πλήρεις προανακριτικές αρµοδιότητες, προκειµένου να ελέγξει
αποτελεσµατικά την αστυνοµική αυθαιρεσία.
Γι’ αυτό εµείς λέµε, ότι από τη στιγµή που για να κάνεις µια
σχετική µήνυση θα πρέπει αναγκαστικά η δικογραφία να περάσει
από τα χέρια των αστυνοµικών, αυτό ενέχει κάποιους κινδύνους.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι χρειαζόµαστε, όχι απλώς µια διαµεσολάβηση χωρίς δεσµευτικά αποτελέσµατα, όπως επιχειρείτε τώρα
µε τον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά µία εγγύηση ότι το προανακριτικό υλικό θα κινηθεί έξω από τις αστυνοµικές αρχές και κατ’
επέκταση τα κατηγορητήρια και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται
χωρίς την εµπλοκή αστυνοµικών, δηλαδή συναδέλφων εναντίον
συναδέλφων τους. Είναι ένα θέµα, που θέλουµε να το προσέξετε.
Σχετικά µε το άρθρο 14 παράγραφος 2, ζητάµε οι δέκα συν
δέκα θέσεις προσωπικού που συνιστώνται στον Συνήγορο του
Πολίτη ως µόνιµο προσωπικό κλάδου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή ειδικό επιστηµονικό προσωπικό ή µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για να εξετάζουν τις καταγγελίες και να βλέπουν εάν παραβιάζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης, αυτές οι θέσεις να πληρωθούν µε απόσπαση προσωπικού από τον δηµόσιο τοµέα είτε είναι στενός είτε ευρύτερος, δεν έχει καµµία σηµασία. Πρέπει και να µειώσουµε τα κόστη
του ελληνικού δηµοσίου αλλά και ταυτόχρονα να δώσουµε και
κίνητρα στους δηµοσίους υπαλλήλους να εξελιχθούν.
Σχετικά µε το πρώτο µέρος, την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης, είναι θετική ως πρώτο βήµα η ενσωµάτωση των ενωσιακών υποχρεώσεων. Όµως εµείς στο Ποτάµι ζητάµε η ίση µεταχείριση να επεκταθεί και πέραν της εργασίας και πέραν της φυλετικής και εθνικής καταγωγής και µε βάση την ταυτότητα φύλου
και τον σεξουαλικό προσανατολισµό.
Έχουµε ανάγκη τέτοιων ρυθµίσεων; Βεβαίως θα πούµε εµείς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για παράδειγµα δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα, όσον αφορά στις
καταγγελίες και στις δικογραφίες που έχουν σχηµατιστεί για ρατσιστικά εγκλήµατα.
Μέχρι στιγµής, δηλαδή, για την προηγούµενη χρονιά, βλέπουµε ότι στην Ελλάδα εκκρεµούν τριάντα τέσσερις δικογραφίες
για καταγγελλόµενα ρατσιστικά εγκλήµατα από δικαστικούς λειτουργούς, µητροπολίτες και βουλευτές, άσχετα βεβαίως εάν
εδώ έχουν τη δυνατότητα να µην αρθεί η ασυλία τους και να αντιµετωπίσουν στο δικαστήριο τον ρατσιστικό τους λόγο και τις
συνέπειες που έχει αυτός.
Έχουµε, λοιπόν, δικογραφίες που εκκρεµούν σε βάρος δηµάρχων, αστυνοµικών, ακροδεξιών οργανώσεων και κάποιων µεµονωµένων πολιτών. Τα ρατσιστικά εγκλήµατα τα χειρίζεται η Εισαγγελέας κ. Ελένη Τουλουπάκη, η οποία στις 28 Ιουνίου 2016
σχηµάτισε είκοσι τέτοιες δικογραφίες!
Το Δίκτυο δε Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
κατά την περίοδο του 2015 κατέγραψε διακόσια εβδοµήντα τρία
περιστατικά ρατσιστικής βίας µε περισσότερα από τριακόσια θύµατα.
Μάλιστα ο αριθµός αυτός θεωρείται ότι είναι πολύ µικρότερος
από τον πραγµατικό, γιατί τα θύµατα φοβούνται, αρνούνται, διστάζουν να πάνε να καταγγείλουν τη ρατσιστική αντιµετώπιση
που υπέστησαν από διάφορους φορείς.
Ποιοι είναι αυτοί που αντιµετωπίζουν συνήθως ρατσιστική αντιµετώπιση; Από τα διακόσια εβδοµήντα τρία περιστατικά, όπως
τα κατέγραψε το Δίκτυο Καταγραφής, τα εβδοµήντα πέντε αφορούσαν σε µετανάστες, µετανάστριες ή πρόσφυγες, τα εκατόν
ογδόντα πέντε αφορούσαν την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ, πέντε περιστατικά αφορούσαν υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
πέντε περιστατικά έλαβαν χώρα σε θρησκευτικούς χώρους και
δύο περιστατικά συνέβησαν κατά παιδιών των Ροµά.
Εµείς στο Ποτάµι λέµε ότι εδώ χρειάζεται µια δραστική απάντηση σε όλα αυτά.
Ποια είναι η δραστική απάντηση; Είναι αυτή που ο ίδιος ο Πρόεδρος Οµπάµα από την Αθήνα, από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» σκιαγράφησε, παρουσιάζοντάς µας τη δική τους αντιµετώπιση σε µία υπερσυντηρητική Αµερική, σας θυµίζω.
Τι είπε, λοιπόν, ο Πρόεδρος Οµπάµα; «Ανά τους αιώνες στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής συνειδητοποιήσαµε ότι γεννηθήκαµε όλοι ίσοι. Δεν το είχαµε συνειδητοποιήσει αυτό από την
αρχή. Όλοι στην Αµερική έχουν το δικαίωµα να παντρεύονται
όποιο πρόσωπο θέλουν. Καλωσορίζουµε τους πάντες» είπε ο Οµπάµα. Εδώ ακόµα να τους καλωσορίσουµε.
Το Ποτάµι έχει ζητήσει εξοµοίωση -όσον αφορά στα νοµικά και
άλλα αποτελέσµατα που επιφέρει- του συµφώνου συµβίωσης µε
τον πολιτικό γάµο. Το Ποτάµι είναι υπέρ της δυνατότητας πολιτικού γάµου µεταξύ οµόφυλων ζευγαριών.
Αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο, ο δρόµος δηλαδή προς µία
πλήρη εξίσωση των πολιτών και κατάργησης και γκρεµίσµατος
κάθε διάκρισης, αν είχαµε κυρώσει το δωδέκατο Πρωτόκολλο
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για
τη γενική κατάργηση των διακρίσεων. Το έχουµε ψηφίσει το 2000
αλλά ακόµα δεν το έχουµε κυρώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγε κανείς ευτυχώς που
υπάρχει η Ευρώπη και η Αµερική, για να µας δείχνουν το δρόµο
που θα πρέπει να ακολουθούν οι οργανωµένες και πολιτισµένες
κοινωνίες έναντι των ίδιων των µελών τους. Μια που έγινε πολύς
λόγος, ευτυχώς που δεν ζούµε στην Κούβα, διότι γνωρίζετε ότι
οι οµοφυλόφιλοι στην Κούβα διώκονται, περιορίζονται.
Επειδή έγινε πολύ κουβέντα χθες εδώ στην Αίθουσα στη συζήτηση του προηγούµενου σχεδίου νόµου, παρ’ ότι ήταν οικονοµικό, για τον Κάστρο, θα σας αναφέρων δύο άρθρα του συντάγµατος της Κούβας.
Άρθρο 39. «Η καλλιτεχνική έκφραση είναι ελεύθερη εφόσον
το περιεχόµενό της δεν είναι αντίθετο στην επανάσταση». Τότε
τι καλλιτεχνική έκφραση είναι αυτή;
Άρθρο 53. «Το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης πρέπει να συµµορφώνεται µε τους σκοπούς της σοσιαλιστικής κοινωνίας». Τι
σόι ελεύθερη έκφραση είναι αυτή τότε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τρίτο µέρος άρθρα 48 έως
55 για την προστασία του ευρώ, εµείς επαναλαµβάνουµε –όσον
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αφορά το άρθρο 54- την ανάγκη να ενισχυθούν οι εισαγγελείς
µε κάθε πρόσφορο µέτρο στην υποχρέωση που αναλαµβάνουν,
δηλαδή της παρακολούθησης και της καταγραφής στατιστικά
του έργου, των καθηκόντων που τους αναθέτει το άρθρο 54, να
ενισχυθούν µε ανθρώπους, µηχανισµούς και online συστήµατα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν έχει άµεση συνάφεια, θα ψηφίσουµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 782 και ειδικό 51, για την αύξηση κατά τεσσάρων των οργανικών θέσεων
των δικαστών στο βαθµό του αεροπαγίτη. Βέβαια εδώ εµείς θέλουµε να τονίσουµε ότι εντοπίζονται πολλές αδυναµίες όσον
αφορά το προσωπικό και στους χαµηλότερους βαθµούς και όχι
µόνο στους αεροπαγίτες.
Επίσης στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 758 και ειδικό 48,
έχουµε την τροποποίηση του π δ 62 για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η κουβέντα συµπίπτει µε την πρόσφατη εξαφάνιση της σαραντατριάχρονης κατηγορούµενης για ξέπλυµα βρώµικου
χρήµατος στην υπόθεση της «ENERGA».
Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να επηρεαστούµε από κάτι τέτοιο
και να αλλάξει η στόχευση όσον αφορά την εφαρµογή αυτού του
µέτρου. Εµείς θεωρούµε ότι είναι θετικό µέτρο, απλώς τονίζουµε
ότι πρακτικά, µε αυτή την τροπολογία, στην ουσία το πιλοτικό
αρχικά µέτρο παρατείνεται µέχρι το τέλος του 2018, αν δεν κάνω
λάθος.
Εµείς, λοιπόν, παροτρύνουµε και προτρέπουµε την Κυβέρνηση, να φύγουµε από το πιλοτικό και να πάµε στο καθολικό, στο
γενικό. Είναι ένα καλό µέτρο. Έχει τα προβλήµατά του, τις αδυναµίες του και µία από τις αδυναµίες είναι η δυσθυµία που το κυβερνών κόµµα σήµερα –χθες ως αντιπολίτευση- είχε δείξει απέναντι στο µέτρο.
Σας διαβάζω µία δήλωση του Θεόδωρου Δρίτσα, όταν συζητούνταν σε αυτή εδώ την Αίθουσα ο ν. 4205 περί ηλεκτρονικής
επιτήρησης υποδίκων. «Το σχέδιο νόµου –εκείνο που στην ουσία
δεν έχει και µεγάλες αλλαγές από την εφαρµογή του σήµεραδεν απαντά στις ανάγκες επανένταξης και σωφρονισµού. Απαντάει ίσως µόνο στο ζήτηµα της αποσυµφόρησης των φυλακών.
Μα η αποσυµφόρηση δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τέτοιου είδους
µέτρα και το έχουν αποδείξει οι διαδοχικές ρυθµίσεις που έχουν
εφαρµοστεί κάθε φορά», έλεγε ο κ. Δρίτσας.
Ο δε κ. Βούτσης έλεγε το εξής: «Με το βραχιολάκι και το καθεστώς των αδειών για παράδειγµα, ποιος µας λέει και ποιος σας
λέει κι εσάς…», απευθυνόταν τότε στη Κυβέρνηση, «…πως δεν
θα γίνει µια εύκολη διαφυγή ή µια έµµεση εκβιαστική παρότρυνση να χρησιµοποιείται στις άδειες, που είναι απολύτως επιτυχηµένος θεσµός;».
Είναι ερωτήµατα που έχουν µια ουσία και καλό είναι να τα
απαντήσει η ίδια η Κυβέρνηση τώρα, αφού η πλευρά της Αντιπολίτευσης βλέπει τα πράγµατα διαφορετικά µε την ευθύνη της κυβερνητικής διαχείρισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας είπα ότι εµείς θα υπερψηφίσουµε την ενσωµάτωση, στην ουσία, ενωσιακών ρυθµίσεων και
δικαίου. Σας είπα ότι υπάρχει ένα ιδιότυπο «µπρα ντε φερ», θα
έλεγα, ένα περίεργο «πινγκ πονγκ» µεταξύ της Κυβέρνησης και
των ΑΝΕΛ.
Η Κυβέρνηση δεν βλέπω να βγάζει µπροστά αυτό που προεκλογικά έλεγε για το σύµφωνο συµβίωσης, την πλήρη εξίσωση
οµόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών µε τον πολιτικό γάµο ούτε
να συνεχίζει τολµηρά αυτό που εµείς την προτρέπουµε, την
πλήρη εξοµοίωση συµφώνου συµβίωσης µε τον πολιτικό γάµο,
αλλά και να επιτραπεί ο πολιτικός γάµος στα οµόφυλα ζευγάρια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαπέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Τούς καλωσορίζουµε.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον
λόγο για να ανακοινώσω στο Σώµα ορισµένες τροπολογίες, από
αυτές που ήδη έχουν κατατεθεί και γίνονται δεκτές από την Κυβέρνηση.
Εν πρώτοις, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που παρατείνει το πιλοτικό, το πειραµατικό σύστηµα γεωεντοπισµού για
τριάντα έξι µήνες συνολικά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σε ποια τροπολογία αναφέρεστε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 758 και ειδικό 48. Θεωρούµε ότι πρέπει ορισµένες πλευρές αυτού του συστήµατος να τις δούµε και να τις επεξεργαστούµε καλύτερα, ούτως ώστε η κανονική εφαρµογή του να µη
συνδεθεί µε κανένα πρόβληµα. Γι’ αυτό ακριβώς προκρίνουµε
την περαιτέρω εφαρµογή του πειραµατικά.
Η δεύτερη τροπολογία είναι αυτή µε γενικό αριθµό 768 και ειδικό 50, η οποία αναφέρεται στον Εθνικό Μηχανισµό Εποπτείας
και Εφαρµογής των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Δεν υπήρχε τέτοιος µηχανισµός.
Πρέπει να υπάρξει. Αναφέρονται αναλυτικά οι ρυθµίσεις της επιτροπής που συστήνεται, η οποία επιφορτίζεται πλέον µε αυτό το
καθήκον, για να υπάρχει άµεση εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Η τρίτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 787 και ειδικό 55,
που αφορά τη διευκρίνιση στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του
ν.2606/1998, όπου γίνεται προσθήκη ως εξής: «Κατά την έννοια
του προηγουµένου εδαφίου, η άδεια αυτή απαιτείται, προκειµένου περί επιλογής και διορισµού σε θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».
Κρίνεται αυτό αναγκαίο, διότι υπήρχαν Έλληνες δικαστές –και
µας παρουσιάστηκε το πρόβληµα- που τιµούν τη χώρα µε την
επιλογή τους σε διεθνή δικαστήρια, οι οποίοι, όµως, δεν χρειάζονται τις προϋποθέσεις αυτές, διότι η απασχόλησή τους δεν
είναι πλήρης και αποκλειστική. Εποµένως, δεν χρειάζεται είτε ειδική άδεια είτε άλλες προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος.
Από αυτή τη θέση θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ, και
εκ µέρους της Κυβέρνησης, τον καθηγητή κ. Ράικο για την
εκλογή του στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο του ΟΗΕ. Είναι µια
εκλογή που τιµά τον ίδιο αλλά και τη χώρα και τη νοµική επιστηµονική κοινότητα.
Η επόµενη τροπολογία έχει γενικό αριθµό 782 και ειδικό 51 και
αναφέρεται στην αύξηση των θέσεων των αεροπαγιτών.
Ήδη αναφέρθηκα σ’ αυτή. Τα περισσότερα κόµµατα διά των
εισηγητών και των αγορητών τους ήδη έχουν τοποθετηθεί θετικά. Νοµίζω ότι η άστοχη τοποθέτηση του ειδικού αγορητή της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης καλό είναι να µην επαναληφθεί
στην εξέλιξη της συζήτησης.
Όσον αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες, γίνεται δεκτή η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 785 και ειδικό αριθµό 53 που
αφορά τα θέµατα λύσης των ανωνύµων εταιρειών των ΟΤΑ και
τη δυνατότητα αποκατάστασης των εργαζοµένων, καθώς και η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 751 και ειδικό αριθµό 46. για το ζήτηµα της αποκατάστασης της άδικης µεταχείρισης οµάδας
αγροτών του Νοµού Βοιωτίας που έχει καταθέσει ο κ. Θηβαίος.
Δεν χρειάζεται να µιλήσω για την τροπολογία που υποστήριξε
ο κ. Παππάς. Αναµένουµε και τους υπόλοιπους Υπουργούς, για
να υποστηρίξουν τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και θα µιλήσω γι’ αυτές, όταν µου δοθεί η δυνατότητα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα θα δώσω τον λόγο στον κ. Κατσίκη. Ταυτοχρόνως κάνω γνωστό στο Σώµα ότι µε το τέλος της αγόρευσής του
θα ακολουθήσει η συζήτηση και η ψηφοφορία επί των αιτήσεων
άρσεως ασυλίας.
Ορίστε, κύριε Κατσίκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό ψήφιση
νοµοθέτηµα διαιρείται –όπως έχουµε πει και επαναλαµβάνω- σε
τέσσερα µέρη. Με το πρώτο µέρος του παρόντος επιδιώκεται η
κωδικοποίηση ρυθµίσεων τριών ευρωπαϊκών οδηγιών µέσω της
δηµιουργίας ενός νέου θεσµικού πλαισίου.
Όπως είπα και στην εισήγησή µου στην επιτροπή, διαβάζοντας
την αιτιολογική έκθεση του παρόντος νόµου παρατηρεί κανείς
ότι εξισώνεται πλήρως το σύµφωνο συµβίωσης οµόφυλων ζευγαριών µε τους προβλεπόµενους στο άρθρο 1367 του Αστικού
Κώδικα τύπους γάµου, τον πολιτικό και τον θρησκευτικό γάµο,
µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’
αυτούς. Δηλαδή ανοίγει ο δρόµος στην αναγνώριση του συµφώνου συµβίωσης οµόφυλων ζευγαριών σε εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, κληρονοµικά και φορολογικά ζητήµατα,
που µέχρι στιγµής εξαιρούνταν από το υπάρχον νοµικό καθεστώς.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ξανά, ότι οι ενστάσεις
µας αφορούν µόνο το σύµφωνο συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών. Δεν αφορούν εκείνα που προσφάτως έγραψε, δυστυχώς, η εφηµερίδα «ΑΥΓΗ», αφού πρώτα τα έβαλε µε τον ΣΥΡΙΖΑ,
δηµοσιεύοντας τη δηµοσκόπηση που παρουσίαζε τη διαφορά µε
τη Νέα Δηµοκρατία –και που εγώ προσωπικά ποτέ δεν δέχθηκα
και δεν θα δεχθώ, γιατί ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ υψηλά δηµοσκοπικά- και στη συνέχεια τα έβαλε και µε τους ΑΝΕΛ, λέγοντας ότι δεν σεβόµαστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αφού καταψηφίζουµε τα πάντα σε ό,τι αφορά τις φυλές, τους εθνοτικούς,
τους έγχρωµους, τους θρησκευτικά αντίθετους µε κάποιους άλλους, κ.λπ.. Αυτό δεν συµβαίνει. Σεβόµαστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και όσο µπορούµε απ’ αυτή τη θέση θα τα στηρίζουµε.
Βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ αυτό το σηµείο επιτρέψτε
µου να εκθέσω τους προβληµατισµούς µου και να θέσω συγκεκριµένα ερωτήµατα, που µου γεννήθηκαν µελετώντας διεξοδικά
το παρόν νοµοσχέδιο. Αδυνατώ, ειλικρινά, να κατανοήσω την
αναγκαιότητα της συγκεκριµένης νοµοθέτησης. Το 2005, επί κυβερνήσεως Κώστα Καραµανλή, η Νέα Δηµοκρατία ενσωµάτωσε
στο Εθνικό Δίκαιο δύο οδηγίες, την οδηγία 43/2000 και την οδηγία 78/2000, µε την ψήφιση του ν.3304/2005.
Έτσι, λοιπόν, δηµιουργήθηκε αυτός ο νόµος, ο οποίος έρχεται
τώρα να αντικατασταθεί µε έναν άλλο νόµο, στο παρόν νοµοθέτηµα, για το οποίο σήµερα συζητάµε και το οποίο σε λίγο θα κληθούµε να ψηφίσουµε.
Τα κείµενα των οδηγιών ενσωµατώθηκαν αυτούσια στο Εθνικό
Δίκαιο και αποτέλεσαν νόµο του κράτους τότε. Στον ίδιο νόµο
στα άρθρα 19 και 21, προβλέφθηκαν και τα όργανα εκείνα, τα
οποία επιφορτίστηκαν µε τον έλεγχο ενδεχόµενων παραβιάσεων
των διατάξεων του νόµου.
Υπήρξε συνεπώς τότε µια πλήρης και ολοκληρωµένη νοµοθετική λειτουργία, µια νοµοθετική λειτουργία για την οποία σήµερα
η Νέα Δηµοκρατία καµµία αναφορά δεν κάνει. Έρχεται, βέβαια,
να την αναθεωρήσει, αναµορφώνοντας µε αυτό το νοµοθέτηµα
τον τότε νόµο, χωρίς να αντιδράσει καθόλου σε κανένα σηµείο.
Με λεκτικές παρεµβάσεις επί της οδηγίας αυτής διαφοροποιείται και προωθείται µε το παρόν νοµοθέτηµα νέα ενσωµάτωση,
καταργώντας έναν ολόκληρο νόµο, θεωρώντας τον αναχρονιστικό.
Ερωτώ τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν αναχρονιστικός ο νόµος που ψηφίσατε το 2005, στη βάση της ενσωµάτωσης οδηγιών στην ελληνική νοµοθεσία; Ερώτηση εκφράζω.
Θα ήθελα να πω πέρα των άλλων, ότι η προσαρµογή του Εθνικού Δικαίου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται µε προϋποθέσεις. Κατ’ αρχάς υιοθετείται αυτούσιο το κείµενο της
οδηγίας. Δηλαδή εάν δεν παρέχεται από την οδηγία κανένα περιθώριο διαφορετικής εκτίµησης ή ευχέρειας στα κράτη-µέλη,
ακολουθείται επ’ ακριβώς η διατύπωση του κειµένου της οδηγίας. Εδώ αλλάζει. Αλλάζει και δεν αντιδρά κανένας. Βέβαια εάν
µπορεί και πρόκειται να αλλάξει, η οδηγία συµπεριλαµβάνει τη
φράση «τα κράτη-µέλη µεριµνούν».
Σε αυτές τις οδηγίες τέτοιο πράγµα δεν συµβαίνει. Η επιχειρούµενη, όµως, νέα θεσµοθέτηση εδράζεται σε µια ερµηνευτική,
κατά τη γνώµη µας, κατάχρηση. Ένα στοιχείο που ίσως θα συνέτεινε στην επαναθεώρηση του ν. 3304/2005, θα ήταν η επίσηµη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καταγραφή περιπτώσεων διακριτικής µεταχείρισης στην εργασία, λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού ή λόγω χρόνιων ασθενειών ή λόγω κοινωνικής κατάστασης.
Έχει υπάρξει καταγραφή παρόµοιων καταγγελιών; Εάν ναι
πόσων µετά το 2005 που ίσχυε ο νόµος, ο οποίος προστάτευε
από τις διακρίσεις; Είναι ικανός ο αριθµός, ώστε να επιβάλλει την
κατάργηση του τότε νόµου, του ν.3304/2005, και να αντικατασταθεί, να αναµορφωθεί µε τον νέο που καλούµαστε να ψηφίσουµε;
Από πού υπαγορεύτηκε αυτή η σπουδαία αλήθεια;
Θα σας απαντήσω κατά τη γνώµη µου. Όπως προκύπτει από
την τρίτη παράγραφο της αιτιολογικής έκθεσης του ειδικού µέρους, υπαγορεύτηκε από τη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη νοµοθεσία άλλων κρατών-µελών,
όπως της Αγγλίας και της Γαλλίας. Βέβαια ο υποψήφιος τώρα
Πρόεδρος της Γαλλίας, ο Φιγιόν, ισχυρίζεται ότι θα καταργήσει
και το σύµφωνο συµβίωσης.
Οι δικαστικές, όµως, νοµολογίες όπως και οι δικαιϊκοί κανόνες
άλλων κρατών δεν διαµορφώνουν εθνικό δίκαιο. Όπως επίσης
το ίδιο δεν µπορεί να πράξει και µια σύσταση της Επιτροπής των
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης CM/Rec (2010)5, αφού
αυτή καθαυτή αποτελεί κατώτερο νοµικά κείµενο.
Τι λέει αλήθεια αυτό το κείµενο; Λέει ότι, µεταξύ των άλλων,
θεσπίστηκε στις 31-3-2010 η σύσταση CM/Rec, όπως σας είπα,
των Υπουργών κρατών-µελών για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού. Η παράγραφος 29
της σύστασης είναι αυτή την οποία υιοθετεί, αγαπητοί συνάδελφοι, ο εθνικός νοµοθέτης, προκειµένου να στηρίξει, να υποστηρίξει και να ενισχύσει το παρόν νοµοθέτηµα.
Στην παράγραφο 29, δίνει τη δυνατότητα στην εθνική νοµοθεσία να αναγνωρίζει το σύµφωνο συµβίωσης και τη δυνατότητα
να παράσχουν τα κράτη µέσα διευθέτησης πρακτικών προβληµάτων της κοινωνικής πραγµατικότητας ή να επιτρέπουν την ατοµική τεκνοθεσία.
Άρα, λοιπόν, η ατοµική τεκνοθεσία δεν εµποδίζει τα µέλη ενός
συµφώνου συµβίωσης να προβούν σε αυτή, διότι υπό το πρίσµα
του σεξουαλικού προσανατολισµού καλύπτονται τα πάντα. Δεν
ξέρω κατά πόσο µπορεί το πεδίο της ισότητας να δηµιουργήσει
πραγµατική ισότητα στα πάντα, αφού εξισώνουµε τα πάντα ή να
δηµιουργήσει ανισότητα, επιτυγχάνοντας σήµερα εµείς εδώ το
αντίθετο από αυτό που, πραγµατικά, µέσα µας πιστεύουµε και
επιδιώκουµε.
Βέβαια να πω στη συνέχεια, όπως έχω πει ξανά, ότι αυτή η σύσταση δεν αποτελεί παρά µόνο κατώτερο νοµικό κείµενο από
αυτό των οδηγιών. Συνεπώς δεν παρεµβαίνει αλλά αφήνει την
ευχέρεια στον εθνικό νοµοθέτη. Ο δικός µας εθνικός νοµοθέτης
το λαµβάνει υπ’ όψιν, για να κάνει αυτό που σας είπα, να ενσωµατώσει, λοιπόν, στο δίκαιο της χώρας του την εναρµόνισή του
µε τη σύσταση, εάν αυτό δεν αντίκειται σε θεµελιώδεις κανόνες
δικαίου του κράτους. Αντίκειται στους θεµελιώδεις κανόνες δικαίου του κράτους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Ποια είναι η πηγή δικαίου, στην οποία στηρίζεται αυτό το νέο
νοµοθέτηµα; Σίγουρα δεν είναι το Σύνταγµα της χώρας µας, σίγουρα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, η οποία ως ύπατο ευρωπαϊκό νοµικό κείµενο θα µπορούσε
να αποτελέσει νοµικό έρεισµα.
Ας δούµε τι λέει αυτή η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου στο άρθρο 12. Αναφέρεται στο δικαίωµα σύναψης
γάµου. Στηρίζει και σέβεται τον γάµο. Το ίδιο κάνει και το δικό
µας Σύνταγµα. Δεν µιλάει πουθενά για σεξουαλικό προσανατολισµό. «Άµα τη συµπληρώσει ηλικίας γάµου, ο ανήρ και η γυνή
έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται εις γάµον και ιδρύωσιν οικογένεια συµφώνως προς τους διέποντας το δικαίωµα τούτο εθνικούς νόµους». Αντίθετα η ίδια, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου χωρίς να έχει αναθεωρηθεί, προστατεύει το δικαίωµα συνάψεως γάµου µεταξύ ανδρός και γυναικός στο άρθρο 12.
Η επιχειρούµενη, λοιπόν, νέα ενσωµάτωση µε καταχρηστικές
προσθήκες και αντικαταστάσεις αποτελεί νοµοθετική πρωτοβουλία υποκρύπτουσα διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της στα
οµόφυλα ζευγάρια.
Αν αυτό δεν ισχύει, πώς εξηγείται η αντικατάσταση του όρου
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«γενετήσιος προσανατολισµός» µε αυτόν του «σεξουαλικού προσανατολισµού», όταν ο γενετήσιος προσανατολισµός και η γενετήσια ελευθερία έχουν σχέση µε την αναπαραγωγή του είδους
και προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον τρόπο, δηλαδή, που οφείλει κανείς να ζει ως έλλογο και ενσυνείδητο ον,
ως υποκείµενο που η σκέψη και η λειτουργία του οριοθετείται
από τα χρηστά ήθη; Διαζευκτικά δε ο σεξουαλικός προσανατολισµός αναφέρεται στην ελευθερία των σχέσεων και στην προστασία της ανθρώπινης αξίας ως ατοµικής εσωτερικής
λειτουργίας και του απαραβίαστου δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης.
Όµως θα πρέπει και αυτή η ελευθερία ως δικαίωµα, όπως όλες
όσες προστατεύονται από τα άρθρα 5 και 25 του Συντάγµατος,
να υπόκεινται σε οριοθετήσεις. Όλα οριοθετούνται. Τίποτε δεν
είναι ανοριοθέτητο και δεν πρέπει να είναι. Στις οριοθετήσεις,
λοιπόν, πρέπει να υπόκεινται -κάτι που προβλέπει το ίδιο το ανώτατο νοµικό κείµενο, δηλαδή το Σύνταγµά µας- τα δικαιώµατα
που αυτό περιγράφει.
Οι ευρύνοες συντάκτες του παρόντος σχεδίου µπορούν να
φανταστούν, τι θα συµβεί στην ψυχολογία ενός µικρού παιδιού,
αν η δασκάλα της πρώτης δηµοτικού, µε προστατευµένο το δικαίωµα της αυτοδιάθεσής της, προβεί σε αλλαγή φύλου και την
επόµενη σχολική χρονιά εµφανιστεί ενώπιόν τους ως δάσκαλος;
Έχει το δικαίωµα να το κάνει; Το έχει.
Μπορεί ένας τρανσέξουαλ να είναι παιδαγωγός; Δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί ένας γκέι να είναι µπέιµπι-σιτερ; Δεν ξέρω, ρωτάω.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί να µην είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ορίστε; Ποιος το λέει;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Λέτε γιατί να µην είναι.
Κύριε Γεωργιάδη, όταν θα έρθετε να µιλήσετε, θα σας ανταποδώσω αυτό που µου κάνατε, όταν µιλούσατε για εργασιακό
µεσαίωνα, θα σας περιµένω να τοποθετηθείτε και να αποδείξετε
εσείς ο ίδιος, γιατί πρέπει να είναι παιδαγωγός και µπέιµπι-σιτερ
αυτοί που ανέφερα.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μιλάτε για δικαιώµατα. Τι είναι αυτά
που λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, λέτε γιατί να
µην είναι. Θα το πείτε εσείς, κύριοι συνάδελφοι, γιατί πρέπει να
είναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί να µην είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Λοιπόν το ότι δεν αντιλαµβάνεστε γιατί να µην είναι, µε κάνει να σας γνωρίζω καλύτερα και να
πιστεύω και να εκτιµώ σε µια κλίµακα αξιοσύνης και το δικό σας
IQ.
Κύριοι συνάδελφοι, οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά λεπτές.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ να ανακαλέσετε. Να ανακαλέσετε, όσον αφορά το IQ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Έχω δικαίωµα να κάνω εκτιµήσεις, κύριε. Δεν σας έβρισα. Έχω δικαίωµα να κάνω εκτιµήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ!
Κύριε Κατσίκη, τώρα η αναφορά στο IQ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου,
µε διακόπτει συνεχώς και ζητάει εξηγήσεις.!
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν σας έχω διακόψει ποτέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι, τώρα γιατί το κάνετε;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι η πρώτη φορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ωραία πάντα υπάρχει η πρώτη
φορά και υπάρχει και η πρώτη φορά σε απάντηση, κύριε Γεωργιάδη Μάριε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, …

2435

ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ να ανακαλέσετε, όσον
αφορά το IQ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Δεν ανακαλώ τίποτα. Ελάτε εδώ
να τα πείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά
λεπτές, τα θέµατα δύσκολα στην κατανόησή τους, εύκολα στην
παρεξήγησή τους και πολύ λεπτά στη διαχείρισή τους, γι’ αυτό
και η προσέγγισή τους θα πρέπει να γίνεται µε αρτιότητα και σοβαρότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα-δυο λεπτά, εάν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε, κύριε Κατσίκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Συνεπώς, λοιπόν, πιστοί στις θέσεις µας, όταν είχαµε καταψηφίσει τον Δεκέµβριο του 2015 τον
ν.4356/2015 για το σύµφωνο συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών, θα καταψηφίσουµε και σήµερα τα άρθρα που βελτιώνουν
αυτόν τον νόµο, τα άρθρα 1, 2, 3 και 4, αυτά τα άρθρα που νοµιµοποιούν και ενισχύουν το σύµφωνο συµβίωσης. Παραµένοντας
πιστοί στις χριστιανικές και κοινωνικές µας αντιλήψεις ως Έλληνες πατριώτες και χριστιανοί, θα συνεχίσουµε τον αγώνα µας στη
βάση των αξιών, των αρχών και των πιστεύω µας.
Επειδή, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να καταχραστώ τον
χρόνο ούτε την καλοσύνη σας, θα περιοριστώ λέγοντας ότι τα
Κεφάλαια Β’, Γ’ και Δ’ τα υπερψηφίζουµε, µε τα άρθρα τα οποία
τα αποτελούν.
Βέβαια επί των τροπολογιών αν χρειαστεί και παραστεί ανάγκη, θα τοποθετηθούµε, όταν και αν µας δοθεί ο λόγος να τοποθετηθούµε επ’ αυτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι επί προσωπικού;
Ορισµένα ερωτήµατα παρέµειναν.
Θα ζητείτε πιστοποιητικό, κύριε Κατσίκη, ότι είναι οµοφυλόφιλος;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι θέµα κοµµάτων. Μου απευθύνθη και είναι επί προσωπικού ο λόγος, διότι µε προσέβαλε,
αναφερόµενος στο IQ.
Προφανώς ο κ. Κατσίκης έχει µείνει στο δικό του IQ στον µεσαιωνικό σκοταδισµό, όπου η ίση µεταχείριση δεν µπορεί να αποτελεί αυτή τη στιγµή δικαίωµα µε αυτόν τον τρόπο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν τον πρόσβαλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είπατε για το IQ,
κύριε Κατσίκη.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λυπάµαι πολύ, γιατί ποτέ δεν έχω επιτεθεί προς το πρόσωπό του και τον εκτιµώ απεριόριστα και το
γνωρίζει προσωπικά ο ίδιος.
Παρακαλώ να ανακαλέσει όσον αφορά στην προσβλητική επίθεση, σχετικά µε το IQ µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λοιπόν, ο καθένας
έχει IQ …
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ραδικιού και µπορεί να κρίνει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): …και µπορεί να κρίνει.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 24-11-2016, σύµφωνα
µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν, µετά από δεύτερη ισοψηφία, την απόρριψη του αιτήµατος της εισαγγελικής
αρχής και κατ’ επέκταση τη µη άρση της ασυλίας του κ. Παναγιώτη Καµµένου.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 24-11-2016, σύµφωνα
µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν, κατά πλειοψηφία,
την άρση της ασυλίας της κ. Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων αλλά ερευνάται µόνο αν η
πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε
την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή
η δίωξη, η µήνυση ή η έγκλιση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β’. Ο λόγος δίνεται
πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή
στους αναπληρωτές τους.
Υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 23ης Μαρτίου του 2005, έχουµε δεχτεί επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική
ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο στο οποίο κάθε
συνάδελφος αναγράφει το όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική Οµάδα που ανήκει, θα καταχωρίζεται στα Πρακτικά. Ανταποκρινόµαστε έτσι στις διατάξεις του
άρθρου 83 του Κανονισµού της Βουλής που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Παναγιώτη Καµµένο. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη συνάδελφο κ. Άννα-Μισέλ
Ασηµακοπούλου.
Επί της πρώτης αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει.
Επί της δεύτερης αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε τον λόγο,
κυρία Ασηµακοπούλου, για πέντε λεπτά.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση αφορά στο χρονικό
διάστηµα 2007-2010, όταν ήµουν δηµοτική σύµβουλος στον Δήµο Ιωαννιτών. Συγκεκριµένα αφορά την υπερψήφιση από εµένα
αλλά και όλο το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ιωαννιτών οµόφωνα, της επίσης οµόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Δηµοτικής Επιχείρησης του Δήµου
Ιωαννιτών.
Όλο, λοιπόν, το δηµοτικό συµβούλιο µε δύο συγκεκριµένες
αποφάσεις ύστερα από νοµιµότατη προδιαδικασία, ήτοι οικονοµοτεχνική µελέτη και οµόφωνες αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της αναπτυξιακής επιχείρησης, υπερψηφίσαµε τις αποφάσεις αυτές.
Παίρνω τον λόγο σήµερα, γιατί θα ήθελα να ζητήσω την άρση
της ασυλίας µου, επειδή δεν θέλω να µείνει καµµία σκιά από την
περίοδο κατά την οποία διετέλεσα –και ήταν µεγάλη τιµή για

εµένα- Δηµοτική Σύµβουλος του Δήµου Ιωαννιτών, επίσης, µε
βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης, καθότι όπως σας είπα, κατηγορείται σύσσωµο το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ιωαννιτών για αυτή την πράξη, η οποία δεν ενέχει καµία παρανοµία και
καµµία παρατυπία.
Για του λόγου το αληθές καταθέτω στα Πρακτικά την υπ’
αριθµ. 34/2001 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε την οποία καθίσταται σαφές ότι οι δηµοτικές επιχειρήσεις διαθέτουν λειτουργική αυτονοµία. Σηµειώνω ότι στο χρονικό
διάστηµα αυτό, εγώ δεν συµµετείχα στο διοικητικό συµβούλιο
της εν λόγω επιχείρησης.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, καταθέτω στα Πρακτικά την αριθµό 107 από 28-22002 ατοµική γνωµοδότηση του γραφείου νοµικού συµβούλου
του Υπουργείου Εσωτερικών και Αποκέντρωσης, σχετικά µε ερώτηµα που τέθηκε σε ανάλογη περίπτωση για τον Δήµο Βύρωνα.
Στη γνωµοδότηση αυτή επεξηγείται ότι εφόσον έχει προηγηθεί,
όπως στην προκειµένη περίπτωση, σύνταξη οικονοµοτεχνικής
µελέτης, µπορεί το δηµοτικό συµβούλιο να επικυρώσει την εν
λόγω απόφαση.
Επίσης θέτω υπ’ όψιν της Ολοµέλειας ένα νέο δεδοµένο το
οποίο υπάρχει από τη στιγµή που απεφάνθη η Επιτροπή Δεοντολογίας και το νέο αυτό δεδοµένο είναι ότι το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Ιωαννίνων στις 22 Νοεµβρίου µε την υπ’ αριθµ.
1370/2016 απόφασή του, εκδοθείσα προ ολίγων ηµερών, αθώωσε όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της δηµοτικής επιχείρησης για το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος λόγω µετατροπής των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου
συµβάσεις και αυτό το έκανε µε βάση το άρθρο 39 του ν.4325/
2015.
Με βάση τα παραπάνω θέτω υπ’ όψιν σας το αίτηµά µου για
την άρση της ασυλίας µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας. Κάθε συνάδελφος
θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας, σηµειώνει την
προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη
«ΝAI», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί
την άρση της ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης της ασυλίας, σηµειώνει
δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ» αντιστοίχως
«ΟΧΙ».
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά
του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα στην οποία ανήκει και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού
της Βουλής.
Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους
επί του καταλόγου συναδέλφους, θα παραδίδει το ψηφοδέλτιό
του στους συναδέλφους κ.κ. Ιωάννη Σαρακιώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ
και Χρήστο Μπουκώρο από τη Νέα Δηµοκρατία, οι οποίοι θα το
µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή
τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την
ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ.κ. Αναστασία
Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ και Βασίλειος Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία.
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Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Εν τω µεταξύ, µέχρι την εξαγωγή του αποτελέσµατος, θα δώσω τον λόγο στον κ. Γεωργιάδη, ειδικό αγορητή της Ένωσης
Κεντρώων.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω, ότι εφόσον σε προσωπικό επίπεδο
ο κ. Κατσίκης ζήτησε συγγνώµη, θεωρώ το θέµα λήξαν, οπότε
δεν χρειάζεται να αναφερθούµε περαιτέρω σ’ αυτό. Περνάω, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές, όλες σχεδόν οι πτέρυγες
επανειληµµένα έχουν διαµαρτυρηθεί για την απαράδεκτη µέθοδο νοµοθέτησης που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αυτό εδώ είναι ένα πάκο τροπολογιών, δεκαπέντε τον αριθµό, οι
οποίες ήλθαν χθες και σήµερα. Αυτό το πράγµα κάποια στιγµή
πρέπει να σταµατήσει να συµβαίνει, για να µας βοηθήσετε λίγο
κι εµάς στο κοινοβουλευτικό µας έργο.
Αναφέροµαι γενικότερα στη µέθοδο των πολυνοµοσχεδίων,
στα οποία επιχειρείται η ταυτόχρονη ρύθµιση άσχετων µεταξύ
τους θεµάτων και αναµειγνύονται συχνά διαφορετικά Υπουργεία
µε δεκάδες διατάξεις και ρυθµίσεις µη συναφών θεµάτων σε εκατοντάδες σελίδες κειµένων, που έρχονται συνήθως την τελευταία
στιγµή, όπως ανέφερα. Αυτά µε τις τροπολογίες είναι λογικό να
δηµιουργούν παράπονα, δεδοµένου ότι απαιτούνται πάρα πολλές ώρες όχι για τη µελέτη και την κατανόησή τους, αλλά µόνο
για την ανάγνωσή τους.
Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
και θα ήθελα κάποιος να µας εξηγήσει σοβαρά, τι σχέση έχει η
εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης µε τις κυρώσεις για
την κατάχρηση αγοράς, µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή µε
την παραχάραξη για την κιβδηλεία των νοµισµάτων. Θα µπορούσαν τα Β’, Γ’, και Δ’ µέρη να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο µιας
και έχουν τεχνοκρατικό χαρακτήρα και σ’ ένα δεύτερο ξεχωριστό
νοµοσχέδιο να υπάρχουν οι διατάξεις για την εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης ή το αντίθετο.
Εν πάση περιπτώσει η ίση µεταχείριση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γενικότερα άπτεται ακόµη και της δηµοκρατίας και εκ των
πραγµάτων απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα στη συζήτηση των σχετικών διατάξεων.
Αναµέναµε, εποµένως, αν µη τι άλλο, µεγαλύτερο σεβασµό
από την πρώτη φορά αριστερή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σε
αυτό τουλάχιστον το ζήτηµα και όχι να επιλέξει να εξισώσει τις
εν λόγω ρυθµίσεις µε τα κίβδηλα νοµίσµατα. Όπως και να έχει,
όµως, εµείς οφείλουµε να συνεχίσουµε και πρέπει να προχωρήσουµε.
Για το Α’ µέρος, λοιπόν, στο οποίο εγώ προσωπικά επιθυµώ να
δώσω βάρος, αρχικά θα ήθελα να υπενθυµίσω, ότι γενικά η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται σαν συντηρητική στον τοµέα
αποδοχής αλλαγών ή καινοτοµιών.
Επιπρόσθετα, δυστυχώς, έχουµε συχνά και την τάση να αποφεύγουµε να προβληµατιζόµαστε για τα δύσκολα αυτά ζητήµατα, τα οποία επιλέγουµε να τα βάζουµε κάτω από το χαλάκι
και να τα φέρνουµε στην επιφάνεια ή να τα προσεγγίζουµε περιστασιακά, µόνο όταν συµβεί κάτι αναπάντεχο ή, δυστυχώς, σε
πολλές περιπτώσεις κάτι κακό. Η σύνεση, όµως, µας επιβάλλει
να φροντίζουµε και να λειτουργούµε προληπτικά και αυτό είναι
κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται και έγκαιρα.
Για αυτό το θέµα που συζητάµε όλοι γνωρίζουµε ότι έχει χαθεί
πάρα πολύς και πολύτιµος χρόνος ιδιαίτερα από την πολιτεία και
πρέπει να επιταχύνουµε γενικότερα τις διαδικασίες, ώστε επιτέλους να αρθούν τα εµπόδια που δυσχεραίνουν την καθηµερινότητα και όλη την ζωή των διεµφυλικών.
Πιστεύω ότι είναι αυτονόητο ότι η άρση των διακρίσεων λόγω
σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, πρέπει
να αποτελεί θέµα υψηλής προτεραιότητας για όλους µας. το λέω
αυτό, γιατί έχω υπ’ όψιν µου µεταξύ άλλων την πανευρωπαϊκή
έρευνα του 2015 από το Ευρωβαρόµετρο, τα αποτελέσµατα της
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οποίας ήταν πολύ ενδεικτικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγµα, µε το αν υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ ατόµων
του ιδίου φύλου. Καταθέτω στα Πρακτικά ένα σχετικό πίνακα µε
πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Μάριος Γεωργιάδης, καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φυσικά µόνο προβληµατισµό µπορεί να µας δηµιουργεί το πώς
ως χώρα, µαζί µε την Κύπρο, παρουσιάζουµε ποσοστά αποδοχής
πολύ χαµηλότερα από τον πανευρωπαϊκό µέσο όρο.
Άλλο ένα παράδοξο σε αυτή την έρευνα είναι, ότι ποσοστά
αποδοχής συγκρίσιµα ή και χαµηλότερα από τα δικά µας παρουσιάζονται µόνο στις χώρες που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες του πρώην Συµφώνου
της Βαρσοβίας.
Σε αυτές τις κοινωνίες δικαιολογείται τέτοιος βαθµός δυσκολίας στην αποδοχή και τη γενικά αυξηµένη διστακτικότητα, δεδοµένου ότι για πενήντα χρόνια περίπου υπέφεραν από καταπίεση και γαλουχήθηκαν µε τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε τι που ξεφεύγει από συγκεκριµένες νόρµες που έθετε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα, που βρισκόταν στην εκάστοτε εξουσία, θεωρείτο ότι προέρχεται από αποκαλούµενες διαβρώσεις των χωρών της δυτικής
κοινωνίας και άρα είναι επικίνδυνο προς τα δικά τους πολιτικά
συστήµατα.
Στη χώρα µας προφανώς δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα, εποµένως
παραµένει να υπάρχει αυτή η απορία. Όπως και να έχει η κατάσταση, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει να γίνει πολύ δουλειά και σε επίπεδο ενηµέρωσης, ώστε ο κάθε πολίτης να
κατανοήσει το δίκαιο των αιτηµάτων και το άδικο της καθυστέρησης της επίλυσης αυτών και να συναινεί ενσυνείδητα.
Οφείλουµε, λοιπόν, να επαινέσουµε τον αρµόδιο Υπουργό για
την πρωτοβουλία του αυτή να τροποποιήσει την νοµοθεσία των
διακρίσεων λόγω φύλου, έστω και µε την ενσωµάτωση οδηγίας
για το γεγονός ότι στο άρθρο 1 επιτέλους προστίθενται η ταυτότητα φύλου, καθώς και τα χαρακτηριστικά φύλου στην απαγόρευση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας.
Παρ’ όλα αυτά όλοι γνωρίζουµε, ότι αυτό δεν συµβαίνει σε όλα
τα επίπεδα της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής, όπως για παράδειγµα στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών, στην εκπαίδευση,
στη στέγαση, ακόµα και στην υγεία.
Πρέπει όµως, κύριε Υπουργέ, η σηµερινή συζήτηση να έχει συνέχεια. Θα σας παρακαλούσα να δεσµευτείτε σύντοµα, ότι θα
αναλάβετε προσωπικά µια νέα πρωτοβουλία και να έρθουν προς
συζήτηση και οι υπόλοιπες εκκρεµότητες, καθώς επίσης και η
προσθήκη των χαρακτηριστικών φύλου στη νοµοθεσία για την
υποκίνηση σε βία ή µίσος.
Άλλωστε αυτή η διαδικασία προβλέπεται και από το άρθρο 24,
αλλά η δική σας δέσµευση θεωρούµε ότι θα ήταν πάρα πολύ
χρήσιµη, γιατί ο καθηµερινός ρατσισµός πολύ δύσκολα θα πάψει
να υπάρχει όπως τον βλέπουµε καθηµερινά. Οι διεµφυλικοί συµπολίτες µας εξακολουθούν να γίνονται θύµατα συστηµατικών
διακρίσεων, αρνητικών στερεοτύπων, εκφοβισµού µε ρητορική
µίσους, ακόµη και βίαιων επιθέσεων.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι τα θύµατα αυτών των βίαιων επιθέσεων, έχουν φτάσει τα διακόσια ενενήντα πέντε. Τα σχετικά περιστατικά ακόµη και όταν καταγγέλλονται, δεν αναγνωρίζονται
και δεν αξιολογούνται ως οµοφοβικά ή τρανσφοβικά αδικήµατα,
ενώ πολλές φορές υποτιµάται η σοβαρότητα και η βιαιότητα
τους.
Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν είτε χαρακτηρίσει τέτοιου είδους παραβατικές
συµπεριφορές ως έγκληµα µίσους είτε έχουν εισαγάγει ρυθµίσεις για επιβάρυνση ποινής. Από την πλευρά µας, ως Ένωση
Κεντρώων, σε αυτό το ζήτηµα θα σταθούµε στο πλευρό της Κυβέρνησης, θα σας παροτρύνουµε και θα σας ασκήσουµε ακόµα
µεγαλύτερη πίεση για επίσπευση.
Να αναφέρω στο σηµείο αυτό ότι, πραγµατικά, είναι ιστορική
η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που αποφάσισε τη µεταβολή των στοιχείων τρανς προσώπου χωρίς το απαιτούµενο χειρουργικής επέµβασης. Είναι σηµαντική εξέλιξη στο επίπεδο της
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νοµικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι οι δικαιολογίες και οι προφάσεις για θεσµική καθυστέρηση σιγά σιγά πέφτουν. Οπότε η πολιτεία έχει
την υποχρέωση –κι εγώ θα έλεγα την ευκαιρία- να προχωρήσει
άµεσα και χωρίς καθυστερήσεις στη νοµοθέτηση της νοµικής
αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, αίροντας τις ιατρικές αλλά και
όλες τις άλλες προϋποθέσεις.
Άλλωστε και η απόφαση 2048/2015 της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Ευρώπης µάς προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάει για διαφανείς διαδικασίες νοµικής αναγνώρισης
ταυτότητας φύλου χωρίς ιατρικές διαδικασίες, ψυχιατρικές γνωµατεύσεις ή άλλες προϋποθέσεις. Επιπλέον µιλάει για δωρεάν
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, χωρίς να του/της αποδίδεται εκ
των προτέρων κάποιας µορφής ψυχική ασθένεια. Προς την ίδια
κατεύθυνση φυσικά, κινούνται και οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Συνηγόρου του Πολίτη.
Δεύτερο θετικό είναι η πρόσθεση στο άρθρο 2 στους ορισµούς των διακρίσεων, της διάκρισης λόγω σχέσης και της διάκρισης, λόγω νοµιζόµενων χαρακτηριστικών.
Τρίτο στοιχείο αποτελεί η πρόβλεψη της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 για µη καταβολή παραβόλου από νοµικά πρόσωπα,
που ασκούν πρόσθετη παρέµβαση, σύµφωνα µε τους κώδικες
πολιτικής και διοικητικής δικονοµίας.
Τέταρτο στοιχείο -επίσης πολύ σηµαντικό- είναι η ανάθεση
στον θεσµό του Συνηγόρου του Πολίτη των καθηκόντων του
φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της
αρχής της ίσης µεταχείρισης. Εδώ εκτιµώ ότι υπάρχουν κάποια
περιθώρια βελτίωσης µε τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη.
Οπότε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε και αυτό το
θέµα, γιατί παραµένει ως κύριο χαρακτηριστικό του θεσµού
αυτού ο διαµεσολαβητικός ρόλος του και οι διοικητικές προσφυγές, παρά τη βελτίωση που ήδη επιχειρείτε µε το άρθρο 20. Εδώ
όµως, δεν έχουµε να κάνουµε µε απλά παράπονα µη χορηγήσεων εγγράφων ή κάτι παρόµοιο. Έχουµε να κάνουµε µε ανθρώπινα δικαιώµατα. Εποµένως, ίσως η ύπαρξη ενός πιο ανεξάρτητου µηχανισµού ή η δυνατότητα µιας πιο άµεσης παρέµβασης,
που λογικά απαιτείται σε τόσο σοβαρά θέµατα, να λειτουργήσει
καλύτερα.
Άλλο ένα σηµείο, που πιθανόν πρέπει να αλλάξουµε, είναι ότι
ναι µεν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22 καταργείται ο προηγούµενος ν.3304/2005, ωστόσο εκεί υπάρχει και διάταξη, συγκεκριµένα το άρθρο 16, η οποία προέβλεπε και συγκεκριµένες
ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.
Στο άρθρο 20, όµως, του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου, προβλέπεται απλώς η επιβολή κυρώσεων σε όσους λειτουργούς αρνούνται τη συνεργασία µε τον Συνήγορο του Πολίτη ή εάν
διαπιστωθούν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αδικηµάτων, παραπέµποντας στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Παρακαλώ να
εξετάσετε και αυτό το θέµα, ώστε να πειστούµε ότι η νέα διαδικασία εξασφαλίζει τις ποινικές κυρώσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές, είναι αλήθεια ότι από τη µια
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πλευρά µε προβληµατίζει σοβαρά σε κάποιο βαθµό η διστακτικότητα της ελληνικής κοινωνίας να αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές
στο σύνολό τους -και αντιλαµβάνοµαι σίγουρα ότι ακόµα δεν
είναι τόσο ώριµη- από την άλλη, όµως, δεν είναι δυνατόν σε µια
ευρωπαϊκή ανεπτυγµένη κοινωνία του 21ου αιώνα να µην είναι λυµένα παρόµοια ζητήµατα και να υπάρχουν ακόµα αγκυλώσεις σε
θεσµικά όργανα, που θυµίζουν πραγµατικά εποχή µεσαιωνικού
σκοταδισµού.
Υπάρχει αλήθεια, κάποιος που ανθρώπινα και λογικά σκεπτόµενος µπορεί να είναι απόλυτος και αρνητικός, τουλάχιστον στη
νοµική τακτοποίηση; Εγώ θεωρώ πως όχι. Βέβαια, µιλάω για ανθρώπινα και λογικά σκεπτόµενους, γιατί ιδεοληψίες και προκαταλήψεις θα υπάρχουν πάντα.
Όπως αντιλαµβάνεστε, δεν είναι απλώς θέµα να αποδεχθούµε
τις εδραιωµένες απόψεις καθ’ όλα σεβαστών οργάνων και απλώς
να ενσωµατώσουµε µια σειρά διατάξεων στο δίκαιό µας, αλλά θα το επαναλάβω- να γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία, ώστε
να πετύχει η εφαρµογή τους.
Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ένωση Κεντρώων θα κάνει ό,τι µπορεί
για να τροποποιηθεί η σχετική νοµοθεσία και να αλλάξουν γενικότερα οι νοοτροπίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, σαφώς, υποστηρίζουµε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία και δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι την υπερψηφίζουµε. Επί των άρθρων και επί των µερών Β’, Γ’ και Δ’ θα τοποθετηθούµε στη σχετική ψηφοφορία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας επί των
αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 172 Βουλευτές.
Για τον συνάδελφο κ. Παναγιώτη Καµµένο:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 36 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 133 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για τη συνάδελφο κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 136 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 36 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς .
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας της.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο τώρα έχει
η Υπουργός Τουρισµού κ. Έλενα Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Έχουµε εισάγει δύο τροπολογίες.
Η πρώτη, αφορά την επιστηµονική επιτροπή, η οποία πρέπει
να γίνει, για να µπορέσουµε να συγκροτήσουµε µια πενταµελή
γνωµοδοτική, επιστηµονική επιτροπή, µε συµβουλευτικό ρόλο,
αρµόδια για θέµατα εκπαίδευσης για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού.
Η ύπαρξη της εν λόγω επιτροπής, η οποία αποτελείται από καθηγητές-µέλη ΔΕΠ, από σχολές και τµήµατα συναφή µε την εκπαίδευση των ξεναγών, όπως φιλοσοφική σχολή, τµήµατα ιστορίας και αρχαιολογίας, φιλολογίας, αρχιτεκτονικής και σχολών
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να παρέχεται η απαιτούµενη επιστηµονική καθοδήγηση
σε θέµατα εκπαίδευσης για το επάγγελµα του ξεναγού, η οποία
παρέχεται, αφενός, µέσω των σχολών ξεναγών και αφετέρου,
µέσω των ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης.
Επειδή έχουµε στόχο να επαναλειτουργήσουµε τη Σχολή Ξεναγών, αυτή η συγκεκριµένη επιστηµονική επιτροπή κρίνεται
απολύτως απαραίτητη, προκειµένου να υποβάλει τις προτάσεις,
τη διαµόρφωση του προγράµµατος των σπουδών, τον ορισµό ειδικοτήτων των προς πρόσληψη καθηγητών, ανάλογα µε τα διδασκόµενα µαθήµατα και προτάσεις ως προς τα οικεία εκπαιδευτικά συγγράµµατα, διασφαλίζοντας έτσι το απαιτούµενο υψηλό
επίπεδο της παρεχόµενης µέσω των σχολών ξεναγών, εκπαίδευσης.
Υπήρχε µια ενδεκαµελής επιτροπή, η οποία δεν είχε λειτουργήσει ποτέ και καταργήθηκε, και µετά από διαβούλευση µε τους
φορείς φέρνουµε αυτή την πενταµελή επιτροπή, προκειµένου να
µπορέσουµε να λειτουργήσουµε.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά µια ρύθµιση που πρέπει να φέρουµε έτσι ώστε να µην υπάρξει αυτή η σύγκρουση ανάµεσα στα
τουριστικά λεωφορεία και το µεταφορικό έργο που πραγµατοποιούν και τα ΚΤΕΛ. Είναι συναρµοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών, δηλαδή του Υπουργού κ. Σπίρτζη και δική µου.
Ο ν.711/1977 ρυθµίζει τη λειτουργία των ειδικών τουριστικών
λεωφορείων και το µεταφορικό έργο που πραγµατοποιείται κατ’
αποκλειστικότητα από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας
χρήσης. Αυτή η διάταξη που καταργούµε είχε εισάγει µια εξαίρεση στη γενική αυτή ρύθµιση, έτσι ώστε και τα ΚΤΕΛ να κάνουν
την πραγµατοποίηση µονοήµερων σχολικών εκδροµών, κάτω
από προϋποθέσεις. Αποτέλεσµα ήταν, τα ΚΤΕΛ αυτά να έχουν
τη δυνατότητα, παρά το ότι δεν είναι ειδικά τουριστικά λεωφορεία, να µεταφέρουν τους µαθητές όταν υπήρχαν ανάγκες και,
επαναλαµβάνω, αυθηµερόν, χωρίς διανυκτέρευση, να µπορούν
δηλαδή να πραγµατοποιούν, κατ’ εξαίρεση, µέρος του έργου το
οποίο ο νοµοθέτης επιφυλάσσει για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία.
Με την εξαίρεση αυτή εισέβαλε, ουσιαστικά, στη νοµοθετηµένη δραστηριότητα της επαγγελµατικής κατηγορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, χωρίς κανέναν επαρκή λόγο, µια
άλλη επιχειρηµατική επαγγελµατική κατηγορία, τα ΚΤΕΛ, τα
οποία έχουν ως έργο τη διεξαγωγή τακτικής συγκοινωνίας.
Η πρακτική εφαρµογή της εισαχθείσας εξαίρεσης στη διάρκεια των ετών που µεσολάβησε, ανέδειξε πραγµατικά την καταργούµενη διάταξη σε αιτία τροµερών εντάσεων ανάµεσα στα
ΚΤΕΛ και στα τουριστικά λεωφορεία.
Έτσι, λοιπόν, ο νοµοθέτης, για να το λύσει οριστικά, έφερε τον
ν.2963/2001, που όριζε ως δυνατή την εκτέλεση και κάθε άλλου
είδους µεταφορικού έργου από τα ΚΤΕΛ, εφόσον συστήσουν
ανεξάρτητες µεταφορικές επιχειρήσεις γι’ αυτό το έργο, µε ξεχωριστή εγκατάσταση και διαφορετικό ΑΦΜ.
Συνεπώς, µε την προτεινόµενη κατάργηση επιδιώκεται να αρθεί αυτή η διαρκής αµφισβήτηση και να αποκατασταθεί αυτή η
σαφής οριοθέτηση του πεδίου επιχειρηµατικής δραστηριότητας
αφενός των ΚΤΕΛ και αφετέρου των ειδικών τουριστικών λεωφορείων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Χαρίτσης έχει τον λόγο.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εισάγουµε και εµείς ως Υπουργείο Οικονοµίας µια τροπολογία, η οποία αφορά κατ’ αρχάς τέσσερις διατάξεις-τροποποιήσεις του ν.4314/2014.
Η πρώτη διάταξη, η προσθήκη νέου άρθρου 27α, αφορά στην
απλοποίηση διαδικασιών υπογραφής πληρωµών του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων µέσω της µείωσης του αριθµού
υπογραφών που απαιτούνται από τη διοίκηση για την πραγµατοποίηση των σχετικών πληρωµών, καθώς επίσης και στην οµογενοποίηση των διαδικασιών, ακολουθώντας και τον νέο ρόλο και
τη λειτουργία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών
των Υπουργείων.
Σηµαντικό στοιχείο σ’ αυτή τη ρύθµιση είναι η απεξάρτηση
πληρωµών υπογραφής από την πολιτική ηγεσία για ποσά συγκεκριµένου ύψους. Να µπορούν, λοιπόν, αυτές οι πληρωµές να
προχωρούν µόνο µε τις υπογραφές της διοίκησης.
Η δεύτερη τροποποίηση αφορά στο άρθρο 47 του ίδιου νόµου
και σχετίζεται µε τη ρύθµιση του τρόπου πληρωµής αξιολογητών
έργων καινοτοµίας, τα οποία πραγµατοποιούνται από την Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Στην τρίτη ρύθµιση, που αφορά στο άρθρο 51 του ίδιου νόµου,
του ν.4314, αποκαθιστούµε µια ασάφεια που υπήρχε στο ισχύον
πλαίσιο, σε σχέση µε τον ρόλο του Υπουργού Οικονοµίας, ως
προς τη σύναψη συµφωνιών. Αυτό σχετίζεται και µε τη συζήτηση
που είχαµε χθες για συµφωνίες, τις οποίες υλοποιεί το Υπουργείο Οικονοµίας µε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οίκους -όπως
είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων- το αµέσως επόµενο διάστηµα. Ξεκαθαρίζεται, λοιπόν, ο ρόλος του Υπουργού Οικονοµίας ως προς αυτή τη διαδικασία σύναψης συµφωνιών, έτσι ώστε
να µην απαιτούνται πολλές εξουσιοδοτήσεις, υπερβολικός αριθµός διοικητικών πράξεων, οι οποίες καθυστερούν την υλοποίηση
και την υπογραφή αυτών των συµφωνιών.
Με την τέταρτη ρύθµιση, πάλι στον ίδιο νόµο, τον ν.4314, µετά
τη σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η επιτελική
δοµή του Υπουργείου Υποδοµών θα πρέπει να µεταφερθεί στο
νεοσυσταθέν Υπουργείο. Όµως, επειδή βρισκόµαστε στη διαδικασία ολοκλήρωσης και υποβολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκθεσης κλεισίµατος του ΕΣΠΑ 2007–2013 και επειδή
η συγκεκριµένη επιτελική δοµή έχει την αρµοδιότητα ολοκλήρωσης των προγραµµάτων του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», µεταφέρεται αυτή η υπηρεσία στο Υπουργείο
Οικονοµίας για την οµαλή ολοκλήρωση των προγραµµάτων
µέχρι την 31η Μαρτίου 2017 και στη συνέχεια, από την 1η Απριλίου 2017, µεταφέρεται κανονικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, όπως ορίζει και ο σχετικός νόµος.
Η πέµπτη διάταξη είναι µια αυτοτελής διάταξη και αφορά στην
οµαλή ολοκλήρωση έργων, στα οποία φορείς υλοποίησης είναι
δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και αφορά
έργα, τα οποία είχαν απενταχθεί το 2014, κατά τη διαδικασία εξυγίανσης των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου του 2007–
2013.
Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, από το εθνικό πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων έχουµε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης
αυτών των έργων µόνο µέχρι του ύψους του 35% του συνολικού
προϋπολογισµού τους και µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση δίνεται η
δυνατότητα για αύξηση της χρηµατοδότησης από το Εθνικό
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µέχρι το 100%. Άρα, θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε µε εθνικούς πόρους στην οµαλή
ολοκλήρωση έργων τα οποία είχαν σταµατήσει τα προηγούµενα
χρόνια να χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Και η έκτη και τελευταία ρύθµιση που περιλαµβάνεται στη συγκεκριµένη τροπολογία αφορά στον ν.3419/2005 και έχει να κάνει
µε την εκκαθάριση των µητρώων του κράτους, βάσει του πραγµατικού χρόνου παύσης εργασιών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να
µπορέσει να προχωρήσει και η εκκαθάριση των µητρώων των
ΓΕΜΗ µε έναν τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις πραγµατικές
συνθήκες λειτουργίας και παύσης εργασιών επιχειρήσεων και όχι
πολλές φορές οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διοίκηση, σε σχέση µε την ενηµέρωση των συστηµάτων για την
παύση εργασιών επιχειρήσεων.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της
τροπολογίας µπορώ να θέσω κάποια ερωτήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Στην οµιλία σας,
κύριε Θεοχαρόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε σύµφωνα µε τον
Κανονισµό, όταν µιλάει ένας Υπουργός για µια τροπολογία που
φέρνει, µπορούµε να πάρουµε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Στην οµιλία σας και
µετά θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με τα ερωτήµατα θα διευκολύνω τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Στην οµιλία σας, σας
είπα κύριε Θεοχαρόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ότι θα διευκολύνω
και τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Περιµένουν και οι συνάδελφοί σας, για να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών για να
µιλήσουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα διευκολύνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, πείτε τι θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε
τη διάθεσή µας να προσπαθούµε να βρούµε λύση στα προβλήµατα και σε άλλα νοµοσχέδια τα οποία έχετε φέρει και την προσπάθεια να συνεννοηθούµε σε αυτό το πλαίσιο, για να βρίσκονται
λύσεις στα θέµατα, ιδίως, της ανάπτυξης. Γι’ αυτό θέλω να θέσω
κάποια ερωτήµατα.
Πρώτα απ’ όλα, η συγκεκριµένη τροπολογία, αν δεν κάνω
λάθος, ήρθε χθες το απόγευµα, λίγο πριν τελειώσει ένα άλλο νοµοσχέδιο, την πήρατε πίσω και τη φέρατε σήµερα σε ένα άλλο
νοµοσχέδιο. Αυτή η διαδικασία νοµοθέτησης καταλαβαίνετε ότι
δεν τιµά το ελληνικό Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό. Έγινε
συµφωνία κυρίων εδώ, µεταξύ των κοµµάτων χθες. Δεν ξέρω αν
ήσασταν εδώ. Και αν πήρατε τον λόγο για να πείτε αυτό, µάλλον
δεν χρησιµοποιείτε παραγωγικά τον χρόνο σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Και ο κ. Λοβέρδος
χθες το υπέδειξε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν µου επιτρέπετε, κύριε
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έγινε συµφωνία µεταξύ των κοµµάτων χθες εδώ. Συµφωνία κυρίων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρω καλά, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε καλά, όµως, και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι δεν γίνεται σε
αυτή τη διαδικασία να νοµοθετούµε την τελευταία στιγµή. Αυτή
η συµφωνία που έγινε, είναι να ’ρθει για να συζητηθεί πιο άνετα.
Δεν είναι ότι δεχόµαστε τις τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Επί της ουσίας θα τοποθετηθείτε. Αυτό είπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της ουσίας, θα πω δύο
κουβέντες τώρα. Θέτω, όµως, ένα ζήτηµα για τις τροπολογίες,
που έρχονται σε άσχετα νοµοσχέδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Γι’ αυτό ειδικά, κύριε
Θεοχαρόπουλε, έγινε κουβέντα χθες. Σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Να ολοκληρώσει ο κ. Θεοχαρόπουλος και
θα απαντήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά συγκεκριµένα
τώρα στα θέµατα.
Το άρθρο 27 αναφέρεται σε αξιολογητές δηµοσίους υπαλλήλους και που εκτελούν αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων µόνο.
Δεν αναφέρεται πουθενά ότι ασχολούνται και µε παρακολούθηση δράσεων.
Ρωτώ, λοιπόν, αν θα ήταν πιο σωστό να γίνεται αναφορά σε
Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών και Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών του π.δ. 33/2014. Χρειάζεται µια
διευκρίνιση εδώ.
Όσον αφορά, επίσης, το θέµα σε σχέση µε τα έργα που έχουν
απενταχθεί, που αναφέρατε και τα οποία εντάσσονται, πρώτα-
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πρώτα είναι κατά παρέκκλιση και αυτή η διαδικασία, όπως αναφέρεται. Βέβαια, εδώ η δυνατότητα χρηµατοδότησης των έργων
ΔΕΥΑ προβλέπεται από τον νόµο, όταν διατίθενται οι ευρωπαϊκοί
πόροι. Συνεπώς, δεν θα µπορούσε να ενσωµατωθεί ως νοµοθετική ρύθµιση; Που έγκειται η κατά παρέκκλιση, για να καταλάβουµε;
Στο θέµα σε σχέση µε το ΓΕΜΗ, που είναι ένα σοβαρό θέµα,
εδώ πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι αρκετές από αυτές τις εµπορικές επιχειρήσεις έχουν επιδοτηθεί από προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους, έχουν απενταχθεί λόγω µη τήρησης των
όρων ένταξής τους, έχουν καταρτιστεί από την αρµόδια γενική
διεύθυνση χρηµατικοί κατάλογοι, που έχουν σταλεί στις αρµόδιες ΔΟΥ. Έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές κ.λπ..
Με κάποιον τρόπο, λοιπόν, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι θα
εξαιρούνται της διαγραφής και µάλιστα, µε τόσο ευνοϊκούς
όρους. Θα πρέπει να δούµε, δηλαδή, στο συγκεκριµένο πλαίσιο
ποιους εξαιρούµε και θα πρέπει να διευκρινίσετε εδώ. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν αυτές οι περιπτώσεις
στο θέµα της διαγραφής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σηµειώστε, κύριε
Υπουργέ, και θα απαντήσετε, όταν θα ξαναπάρετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κοντονής έχει
τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, απλώς να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι τροπολογίες, που µόλις τώρα παρουσίασαν οι συνάδελφοι Υπουργοί, δηλαδή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 790 και ειδικό 58, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 788 και
ειδικό 56 και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 792 και ειδικό 60 γίνονται δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, στο σηµείο
αυτό ζητώ τη συναίνεση του Σώµατος να καθορίσουµε τον χρόνο
οµιλίας όσων πάρουν τον λόγο –και είναι µακρύς ο κατάλογοςστα πέντε λεπτά, γιατί αλλιώς θα πάµε….
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στα επτά λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, κύριε
Χαρακόπουλε. Το να πάµε µέχρι τα χαράµατα δεν προσφέρει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Όχι και χαράµατα! Πώς χαράµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αργά το βράδυ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Είναι τόσες τροπολογίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε,
πέντε λεπτά µε ανοχή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Έξι λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λέει ο κ. Μαυρωτάς
για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ένα λεπτό παραπάνω είναι µισή
ώρα παραπάνω. Ας είναι έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν υπάρχει θέµα.
Εγώ είπα να µην αδικηθούν ορισµένοι συνάδελφοι που είναι πίσω
στον κατάλογο. Αν εσείς δεν συµφωνείτε, δεν υπάρχει κανένα
θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έξι λεπτά και βλέπουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Παπαηλιού έχει
τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Είναι γνωστό ότι η άνιση αντιµετώπιση προσώπων µε χαρακτηριστικά, που συνδέονται µε τη φυλή,
την εθνοτική καταγωγή, το χρώµα, τη φυσική αδυναµία ή υστέρηση, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, την οικογενειακή κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση και άλλα χαρακτηριστικά είναι
εξαιρετικά διαδεδοµένη, ιδίως σήµερα σε εποχές κρίσης, µε την
κοινωνία σε περιδίνηση λόγω φτώχειας, ανεργίας και εισόδου
στη χώρα µεταναστών και προσφύγων.
Η άνιση αντιµετώπιση αφορά σηµαντικά πεδία της οικονοµικής
και κοινωνικής ζωής και δραστηριότητας, ιδίως αυτό της απα-
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σχόλησης και εργασίας. Συνεπώς, υφίσταται ανάγκη περαιτέρω
θωράκισης της σχετικής νοµοθεσίας και κυρίως αποτελεσµατικότερης εφαρµογής της. Αυτός είναι και ο σκοπός του υπό κρίση
νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα, του πρώτου µέρους αυτού.
Το πρώτο µέρος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου αφορά στην
εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης, εναρµονιζόµενο µε το νοµοθετικό πλαίσιο της Οδηγίας 2043, περί εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
της Οδηγίας 2078, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου, για την
ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54, περί µέτρων, που διευκολύνουν την άσκηση των
εργαζοµένων.
Σκοπός του νοµοθέτη είναι να συµβάλει µε νοµική σαφήνεια
στην εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης για όλους, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού
κλπ., ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου.
Πέραν της εναρµόνισης προς τις προαναφερόµενες κοινοτικές
οδηγίες, µε το παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκεται η συνέργεια όλων
των αρµοδίων θεσµικών φορέων και µηχανισµών της πολιτείας,
καθώς η συνεργασία τους µε συλλογικότητες και µε τους κοινωνικούς ετέρους, προκειµένου να καταπολεµηθεί στην πράξη το
έλλειµµα ίσης µεταχείρισης.
Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει αλλαγές, θεσπίζοντας ένα πλέγµα διατάξεων, που εξασφαλίζουν
την αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης,
µέσω ορισµού της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα για την παρακολούθηση και την προώθηση της
εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ενιαία για το δηµόσιο, τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τον ιδιωτικό τοµέα.
Η άνιση µεταχείριση εξακολουθεί και σήµερα να αποτελεί πρόβληµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εποµένως, επιβάλλεται αφ’ ενός
να εναρµονιστούν οι εθνικές νοµοθεσίες µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και αφ’ ετέρου να θεσπιστούν ένα συνεκτικό θεσµικό πλαίσιο
σε αυτό το πεδίο και αποτελεσµατικότερα ελεγκτικά θεσµικά όργανα, προκειµένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις.
Η Ελλάδα ανήκει σε εκείνες τις χώρες της Ευρώπης που πριν
τη θέσπιση των οδηγιών του 2000 δεν είχε εξειδικευµένη νοµοθεσία για την εξασφάλιση των αρχών της ίσης µεταχείρισης και
της απαγόρευσης διακρίσεων. Ο ν.3304/2005, ο οποίος ενσωµάτωσε τις σχετικές διατάξεις των δύο οδηγιών, µεταρρυθµίζεται
µε το παρόν νοµοσχέδιο, διότι είχαν επισηµανθεί αδυναµίες.
Εν προκειµένω, εισάγονται νέα κριτήρια: Η φυλή, το χρώµα, η
εθνοτική καταγωγή και οι γενεαλογικές καταβολές. Επίσης, προστίθενται ως λόγοι διάκρισης: Η χρόνια ασθένεια, η οικογενειακή
κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση.
Αντικαθίσταται ο αναχρονιστικός όρος «γενετήσιος προσανατολισµός» µε τον όρο «σεξουαλικός προσανατολισµός» και επιπροσθέτως, αναφέρεται ρητά ως λόγος διάκρισης η ταυτότητα
φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.
Επίσης, η έννοια «αναπηρία», ως λόγος διάκρισης, συµπληρώνεται µε εκείνη της «χρόνιας ασθένειας», µε σκοπό τη διεύρυνση
του επιχειρούµενου προτύπου προστασίας για την ισότιµη πρόσβαση και συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι των ατόµων µε
αναπηρία.
Προβλέπεται, επίσης, και η διάκριση λόγω νοµιζοµένων χαρακτηριστικών, δηλαδή ένα πρόσωπο να τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής µεταχείρισης, διότι εικάζεται ότι διαθέτει συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά, τα οποία και αποτελούν λόγο διάκρισης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο ρυθµίζεται το πεδίο εφαρµογής της
ίσης µεταχείρισης ή των ίσων ευκαιριών στον τοµέα της εργασίας και απασχόλησης, αλλά και στην επαγγελµατική εκπαίδευση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Εισάγονται εγγυήσεις για την ισότιµη πρόσβαση και για την άνοδο
στην επαγγελµατική ιεραρχία αλλά και τη λήψη θετικών δράσεων
και µέτρων. Εξαιρέσεις προβλέπονται στενά και περιοριστικά
βάσει του άρθρου 45 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Η επίτευξη, λοιπόν, ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση είναι
εξαιρετικής σηµασίας, όχι µόνο διότι αποτελεί νοµική υποχρέ-
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ωση, αλλά και διότι αποφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε εργαζοµένους και επιχειρήσεις. Το θετικό περιβάλλον εργασίας παρέχει ικανοποίηση στους εργαζόµενους, ευνοεί την αύξηση της
αποδοτικότητάς τους και ενισχύει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.
Δεν θα αναφερθώ στο δεύτερο κεφάλαιο, γιατί ο χρόνος τρέχει. Θα αναφερθώ µόνο στο τελευταίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ναι, µην αναφερθείτε, γιατί τέλειωσε ο χρόνος. Φαντάζοµαι ότι στην τήρηση του
επταλέπτου θα συµφωνείτε οι παρόντες, γιατί οι απόντες θα µιλήσουν αργότερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ένα λεπτό.
Σχετικά µε τη σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης των
Περιστατικών Αυθαιρεσίας από λειτουργούς των Σωµάτων Ασφαλείας και υπαλλήλους καταστηµάτων κράτησης, θέλω να πω
το εξής: Η χώρα µας, είναι γνωστό ότι έχει αρνητική παράδοση
σχετικά µε όλα αυτά τα πεδία. Είναι, επίσης, γνωστό ότι υπάρχει
χαλαρότητα, ακόµη και αδράνεια, ως προς τον έλεγχο πράξεων
αυθαιρεσίας, όταν αυτός διενεργείται από όργανα που ανήκουν
στον ίδιο διοικητικό φορέα µε αυτόν στον οποίο ανήκουν και οι
εξεταζόµενοι. Αυτή η χαλαρότητα ενισχύει την αυθαιρεσία.
Χαρακτηριστικό του προβλεπόµενου µηχανισµού είναι ότι η
εποπτεία και ο έλεγχος ανατίθενται στον Συνήγορο του Πολίτη,
µια ανεξάρτητη αρχή µε επιτυχηµένη πορεία στη χώρα µας. Ο
Συνήγορος του Πολίτη, επιλαµβανόµενος τέτοιων περιστατικών,
υποβάλλει πόρισµα. Η απόκλιση των πειθαρχικών αρχών από το
πόρισµα θα επιτρέπεται µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λοιπόν, τελείωσε ο
χρόνος, κύριε Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, οι
εισαγόµενες ουσιαστικές ρυθµίσεις διασφαλίζονται µε διαδικαστικές εγγυήσεις, αλλά και εγγυήσεις υποδοµής για την καλή
εφαρµογή τους. Είναι προφανές ότι και αυτές οι θεσµικές αλλαγές, που εισάγει η Κυβέρνηση, θα κριθούν στην πράξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσω στη διατύπωση
κάποιων σκέψεων για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, είµαι υποχρεωµένος να κάνω προλογικά ένα σχόλιο για την περιρρέουσα
κατάσταση στη χώρα. Δυστυχώς, για άλλη µια φορά βρισκόµαστε σε µια µετέωρη διαδικασία για το αν και πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η τροµερή δεύτερη αξιολόγηση. Από κοντά, βρισκόµαστε σε µια µετέωρη διαδικασία για το αν θα υπάρξει, επιτέλους, συζήτηση για το χρέος, αν θα πέσει ρευστότητα στην
αγορά, αν θα αποφύγουµε το τέταρτο µνηµόνιο και αν η Κυβέρνηση αυτή, που ευαγγελίζονταν επίγειους παραδείσους, θα αποδράσει στα γρήγορα, αφήνοντας πίσω στάχτες και ερείπια.
Βεβαίως, όλα αυτά τα ζοφερά, µαζί µε τα σύννεφα που σωρεύονται στη γειτονιά µας, δεν εµποδίζουν τον Πρωθυπουργό να
εκπληρώσει τα παιδικά του όνειρα και να επισκεφθεί τις θάλασσες της Καραϊβικής. Όπως διαβάζουµε, ετοιµάζει νέα tours στη
Λατινική Αµερική, η οποία φαίνεται ότι εξακολουθεί να αποτελεί
πρότυπο για τον κ. Τσίπρα.
Επιτρέψτε, κύριε Πρόεδρε, να εστιάσω την προσοχή µου στο
τέταρτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου που αφορά στη σύσταση
Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στα Σώµατα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους στα καταστήµατα
κράτησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Η παρέµβαση αυτή έρχεται να αντιµετωπίσει την ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για βασανιστήρια ή προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή συµπεριφορές µε ρατσιστικό κίνητρο ή
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άλλου είδους διακριτική µεταχείριση.
Προφανώς, και η χώρα δεν µπορεί να είναι απαθής σε τέτοια
περιστατικά, έστω και µεµονωµένα, ούτε να επικαλείται ως δικαιολογία ότι πολλαπλάσιες αποφάσεις υπάρχουν και σε πολλές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρώ, όµως, λάθος, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, να εµφανίζεται η Ελλάδα ως
το µαύρο πρόβατο της Ευρώπης, κάτι που όλοι γνωρίζουµε ότι
δεν είναι αληθές.
Θα πρέπει, επίσης, να αναγνωρίσουµε ότι κατά κοινή οµολογία, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ µέχρι σήµερα
έχει αποδείξει ότι λειτουργεί αποτελεσµατικά, κάνοντας πράξη
την αυτοκάθαρση. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε
αυτήν έχει ανατεθεί η διερεύνηση τέτοιων φαινοµένων διαφθοράς και αυθαιρεσίας και σε άλλους φορείς του δηµοσίου.
Τα περιστατικά αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας και τους
υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης αντιµετωπίζονται, βεβαίως, στη δικαιοσύνη ως προς το ποινικό µέρος και στα πειθαρχικά συµβούλια ως προς τις διοικητικές κυρώσεις.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης εστιάζει την κριτική του στη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου και ζητάει τη σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση περιπτώσεων αυθαιρεσίας. Το ποιος θα
είναι αυτός ο µηχανισµός, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους.
Η Κυβέρνηση προχωράει στην ανάθεση αυτής της ευθύνης
στον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ υπάρχει ήδη θεσµοθετηµένο µε
τον ν.3938/2011 το Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, υπαγόµενο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το
οποίο αποτελείται από τρεις δικαστικούς.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, δεν ενεργοποιήθηκε -και κακώς- το
προηγούµενο διάστηµα. Δεν είναι όµως αυτός λόγος για την ακύρωσή του ούτε για τη µεταβίβαση της ευθύνης στον Συνήγορο
του Πολίτη, που είναι αµφίβολο εάν θα µπορέσει να φέρει σε
πέρας και αυτήν την αποστολή µε καθυστερήσεις, που θα θέτουν
σε µακρά οµηρία τους ελεγχόµενους.
Σοβαρά ερωτηµατικά προκύπτουν από τη διαδικασία που προβλέπεται για την απόφαση διερεύνησης των καταγγελιών. Ο Συνήγορος του Πολίτη θα έχει την ευχέρεια να µην αναφέρει καν
τα στοιχεία του καταγγέλλοντος. Είναι βέβαιο ότι αυτή η δυνατότητα που αφήνει ορθάνοιχτο το πεδίο για κακόβουλη χρήση
της, θα δηµιουργήσει σοβαρότατα προβλήµατα. Οι εκβιαστικές
ψευδείς καταγγελίες από κρατουµένους είναι µια συνήθεις πρακτική, την οποία ο νοµοθέτης, αντί να την υποδαυλίζει και να τη
διευρύνει, θα έπρεπε να την περιορίζει. Τα φαινόµενα αυτά µπορούν να ενταθούν περαιτέρω µε τη δυνατότητα του Συνηγόρου
του Πολίτη να παρατείνει τη σύνταξη του πορίσµατος, γεγονός
που θα οδηγήσει στην οµηρία των όποιων καταγγελλοµένων
µερών των Σωµάτων Ασφαλείας από πιθανές κακόβουλες καταγγελίες. Εν τέλει, οι ελεγχόµενοι θα βοηθούν επί µακρόν σε ένα
ιδιότυπο αρνητικό καθεστώς, το οποίο θα τους αποστερήσει από
την υπηρεσία και θα τους προκαλέσει σοβαρή προσωπική ταλαιπωρία.
Φοβούµαι, λοιπόν, ότι η εµπλοκή του Συνηγόρου του Πολίτη
θα δηµιουργήσει πλειάδα προβληµάτων, περισσότερα απ’ όσα
υποτίθεται επιδιώκει να επιλύσει, προβλήµατα που αναδείχθηκαν
κατά τη συζήτηση στην επιτροπή.
Η θέση της Νέας Δηµοκρατίας είναι η ενεργοποίηση του θεσµού του Γραφείου Αντιµετώπισης αυθαιρεσίας µε ταυτόχρονη
αναβάθµιση και λειτουργική αυτονοµία. Είναι µια επιτροπή αδιαµφισβήτητου κύρους, καθώς αποτελείται από εν ενεργεία ή πρώην
δικαστικούς, η οποία πλέον υποχρεούται εντός προθεσµίας
τριών µηνών να συντάξει σχετικό πόρισµα για την υπόθεση που
διερευνά, ενώ ενδεχοµένως διαφορετική απόφαση των πειθαρχικών αρχών από το διατακτικό του πορίσµατος επιτρέπεται µόνο
µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Για λόγους και θεσµικής συνέχειας, θεωρούµε αυτή ως την ενδεδειγµένη λύση.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, λίγα λόγια για την εκπρόθεσµη
τροπολογία του κ. Τόσκα.
Ξαφνικά, καταθέτετε τροποποίηση του ν.4249/2014 και προβλέπετε την ενοποίηση των υπηρεσιών των εναέριων µέσων
Αστυνοµίας και Πυροσβεστικού Σώµατος. Σωστά. Αλλά υπό ποίους όρους και προϋποθέσεις; Δεν µας καταθέσατε τους επιχει-
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ρησιακούς σχεδιασµούς των δυο Σωµάτων σε ό,τι αφορά τα εναέρια µέσα. Πρόκειται για την επιχειρησιακή ετοιµότητα και εκµετάλλευση συνολικά δέκα ελικοπτέρων, τα οποία έχουν εντελώς
διαφορετική αποστολή.
Ειδικά για την Πυροσβεστική στην οποία ανήκουν τρία ελικόπτερα τύπου ΒΚ και δυο Super Puma πρέπει πρώτα να απαντήσετε πώς θα ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασµό, όταν µε
τα ελικόπτερα αυτά γίνεται εναέριος συντονισµός για τις πυρκαγιές, κατάσβεση µε κάδο νερών και έρευνα και διάσωση µε τετρακόσιες ώρες πτήσης το χρόνο και έπειτα από συµφωνία της
Πυροσβεστικής µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Κατανοούµε ότι υπάρχει ζήτηµα µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση των ιδιόκτητων ελικοπτέρων της Πυροσβεστικής, το οποίο επιχειρείτε να
παρακάµψετε µε την ενοποίηση, προκειµένου ο διαγωνισµός να
τρέξει µέσω του νατοϊκού οργανισµού NSPA, λύση την οποία διέθετε το Πυροσβεστικό Σώµα µέχρι το 2015 και απετράπη µε δική
σας πρωτοβουλία.
Ολοκληρώνω λέγοντας: Εκµεταλλευτείτε τον ν.4249/2014 και
φτιάξτε µια σωστή ενιαία υπηρεσία εναέριων µέσων για την
έρευνα, τη διάσωση, την εποπτεία, την πυρόσβεση, τη φύλαξη
συνόρων και αφήστε τα ηµίµετρα που προκαλούν ερωτηµατικά.
Η λύση είναι να ενώσετε όλα τα εναέρια µέσα και τις υπηρεσίες,
να τα υπάγετε όλα αυτά σε µια πολιτική υπηρεσία, εν προκειµένω
για την Πολιτική Προστασία και να υπάρξει ένα ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο εκµετάλλευσης των µέσων για όλα τα Σώµατα, επ’
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκατέσσερα µέλη από το Κέντρο Πολιτισµού
και Δράσης Αθηνών «Το Βρυσάκι».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Παππάς από τη
Χρυσή Αυγή για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’αρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά µου στην εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, που είπε από αυτό το Βήµα:
«Ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο». Το νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ! Μπράβο σας! Με χέρια και µε πόδια. Ποιοι; Η Νέα Δηµοκρατία, η λεγόµενη στο παρελθόν και «µεγάλη παράταξη», γίνεται ουρά του
ΣΥΡΙΖΑ. Αποκαλυφθήκατε. Καλό µήνα να έχετε!
Μήπως να φέρετε και µια τροπολογία να καταργηθεί η λέξη
«Χριστούγεννα», όπως γίνεται ήδη και στην Ευρώπη, που δεν
στολίζουν και φάτνη στις ευρωπαϊκές πόλεις; Στην Ευρώπη που
τόσο λατρεύετε. «Μένουµε Ευρώπη», φωνάζατε για να µην προσβληθούν οι φίλοι σας στο Βοτανικό, στο τζαµί που εσείς φτιάξατε και ψηφίσατε.
Μήπως να ενηµερώσετε τον Αρχηγό σας ότι ο ανιψιός του, ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, ο κ. Μπακογιάννης, δήλωσε
ότι µπορούν τα οµοφυλόφιλα ζευγάρια -άντρες και γυναίκεςοµόφυλα ζευγάρια, αυτή η «ύβρις» για τη φύση, το ίδιο φύλο, να
υιοθετούν παιδιά, Ελληνάκια ή µη, αυτά τα παρά φύσιν ζευγάρια!
Και να ξέρετε ότι ο όρος «παρά φύσιν» δεν έχει καταργηθεί.
Υπάρχει και στον Ποινικό Κώδικα, υπάρχει και στην Εγκληµατολογία: «Παρά φύσιν». Τώρα βέβαια, εσείς θα φροντίσετε να καταργήσετε και τον όρο αυτό.
Θα µπορούν, λοιπόν, όπως λέει και ο κ. Μπακογιάννης της
Νέας Δηµοκρατίας, να έχουν το δικαίωµα αυτοί να υιοθετούν παιδιά, να µεγαλώνουν, δηλαδή, παιδιά δυο µπαµπάδες και δυο µαµάδες. Είναι η επιτοµή της ανωµαλίας.
Πλήττετε µαζί και οι δυο, Αριστερά και Δεξιά, προγραµµατισµένα και εθνοµηδενιστικά το τρίπτυχο «πατρίδα, θρησκεία, οι-
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κογένεια», το οποίο αποτελεί το θεµέλιο της εθνικής µας ζωής.
Κατήγγειλα, κύριε Πρόεδρε, και υποσχέθηκα στον Πρόεδρο
της Επιτροπής Δεοντολογία κ. Κουράκη, ότι µε την πρώτη ευκαιρία θα επαναλάβω τα λόγια από τηλεοπτική συνέντευξη του κ.
Νικολόπουλου, που διαβιβάστηκε ως δικογραφία στη Βουλή των
Ελλήνων, µε το αίτηµα από τον Άρειο Πάγο να αρθεί η ασυλία
του εν λόγω Βουλευτή. Μάλιστα, ρώτησα στην επιτροπή «τι
στάση θα κρατούσατε, αν τα λόγια αυτά τα είχε πει και αφορούσαν Βουλευτή της Χρυσής Αυγής;».
Είπε ακριβώς ο κ. Νικολόπουλος: «Είναι µια καινούρια εφεύρεση ο όρος «οµοφοβικός». Είναι άλλο η συµπεριφορά και άλλο
το πρόσωπο, άλλο η πράξη και άλλο ο δράστης. Όµως, θα υπερασπίζοµαι µέχρι τέλους και το δικαίωµα το δικό µου και πολλών
άλλων -πιστέψτε µε, είµαι στη συντριπτική πλειοψηφία- ότι υπάρχει µόνο άρρεν και θήλυ, ότι δεν υπάρχει ουδέτερο. Δεν είναι δυνατόν να εµφανίζεται η ελληνική κοινωνία ως αποδεχόµενη κατά
πλειοψηφία µια συµπεριφορά, που δεν την επιθυµεί και δεν την
εύχεται στα παιδιά της και στους φίλους της. Αυτό που εγράφη,
για ποια Ευρώπη εµείς αγωνιζόµαστε και σε ποια Ευρώπη θέλουµε να είµαστε, έγινε όταν µπήκε ακριβώς στη Βουλή το νοµοσχέδιο, που θα νοµιµοποιούσε όλες αυτές τις ιδιαίτερες
συµπεριφορές. Τότε, µοιράστηκα µε όσους παρακολουθούν στο
διαδίκτυο τον εξής προβληµατισµό: Από την Ευρώπη των κρατών, εµείς θέλουµε να πάµε σε µια Ευρώπη, στην Ευρώπη των…
» -εδώ γράφει µπιπ, καταλαβαίνετε τι εννοεί- «…υπάρχει και το
ΕΣΡ…» -λέει ο Νικολόπουλος- «…των κίναιδων, να το πω έτσι για
να το καταλάβουν οι τηλεθεατές µας. Δεν ξέρω πώς το λέτε
εσείς όταν ένα αγόρι βγαίνει και λέει ότι εγώ αρραβωνιάζοµαι
έναν άντρα. Δεν ξέρω πώς το λέτε. Εγώ ξέρω ότι έτσι το λένε οι
Έλληνες. Όµως, δεν µ’ ενδιέφερε. Δεν µπήκα εγώ στην κρεβατοκάµαρά του. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να το κάνει, όµως,
υπόδειγµα, παράδειγµα για τα παιδιά µου και για τα παιδιά του
κόσµου; Νοµίζω ότι υπάρχει θέµα».
Γι’ αυτό έγινε δίωξη στον κ. Νικολόπουλο και η Ολοµέλεια τον
έβγαλε λάδι, πλην του κυρίου Παπαθεοδώρου στην επιτροπή,
προς τιµήν του. Παρόλο που είναι πολιτικός αντίπαλος, κράτησε
την ίδια στάση και για τον Αρχηγό µας, τον Νίκο Μιχαλολιάκο,
και για τον Νικολόπουλο. Είπε: «Ναι, να αρθεί η ασυλία». Όλοι οι
άλλοι είπαν να µην αρθεί η ασυλία του κ. Νικολόπουλου. Όµως,
όταν ο κ. Μιχαλολιάκος, ο Αρχηγός µας, σε πολιτική οµιλία είχε
πει: «Πάνω απ’ όλα η Ελλάδα, πριν απ’ όλα οι Έλληνες», διώχθηκε για ρατσιστικό λόγο. Όλοι τότε ψήφισαν να αρθεί η ασυλία
του Νικολάου Μιχαλολιάκου.
Άρα, είστε «αντιρατσιστές». Σας λέω υποκριτικά αντιρατσιστές
και όχι τυχαία, διότι εσείς όλοι -Αριστερά και Δεξιά- συµµετέχετε
στο τρίγωνο που λέγεται «πρεσβεία, ξενοκρατία, πλουτοκρατία».
Εσείς είστε οι εντολοδόχοι των διεθνών τοκογλύφων και της
πλουτοκρατίας. Εσείς προωθείτε πραγµατικά αυτό το σύγχρονο
δουλεµπόριο, την εκµετάλλευση όλων αυτών των ανθρώπων µε
τα µεροκάµατα πείνας και την οικονοµική εκµετάλλευση. Θα
προσθέσω και κάτι άλλο: Την εκµετάλλευση ανθρωπίνων οργάνων, γιατί ουδείς από εσάς αναρωτήθηκε στην καταγραφή των
προσφύγων τι σηµαίνει ασυνόδευτο, ανήλικο ασυνόδευτο, ανήλικο προσφυγόπουλο κι από τις λίστες σας –τις σύγχρονες λίστες εννοώ, κύριε Πρόεδρε- λείπουν χιλιάδες προσφυγόπουλα,
λείπουν χιλιάδες απ’ αυτά τα παιδιά, προσφυγόπουλα εντός ή
εκτός εισαγωγικών. Πείτε το όπως θέλετε. Για να µην αναφερθώ
και στα παιδιά των φαναριών, που είναι µια παλιά υπόθεση, που
έχουν εκλείψει.
Αυτός είναι ο ανθρωπισµός σας, ο κάλπικος ανθρωπισµός σας,
ο ψευτοανθρωπισµός σας! Και µπακαλεύεστε και κάνετε δουλίτσες όλοι µαζί και µε τον εξοπλισµό των hot spots, που ξέρουµε
τι γίνεται εκεί, τα οικονοµικά σκάνδαλα, αλλά και µε τις ΜΚΟ.
Στο σηµείο αυτό, επιτρέψτε µου να µοιραστώ µια απορία, έναν
προβληµατισµό που έχω. Σε ποια άλλη χώρα του κόσµου υπάρχει αδελφός ή αδελφή Αρχηγού Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
που να κάνει δουλίτσες µε ΜΚΟ, που να χτίζει µαϊµουδένια σχολεία στην Αφρική και να ζητάει τα χρήµατα του κόσµου µε δακρύβρεχτες διαφηµίσεις;
Εσείς, λοιπόν, οι λεγόµενοι αριστεροί και δεξιοί, εφαρµόζετε
έναν οικονοµικό, φυλετικό και θρησκευτικό αποκλεισµό των Ελ-
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λήνων. Επιβάλλετε µια δικτατορία της σκέψης, απαγορεύετε την
ελεύθερη έκφραση της άποψης, θέλετε να επιβάλλετε µια τυραννία µε δηµοκρατικοφανές κοινοβουλευτικό περίβληµα. Ο λαός
δεν θα σας αφήσει. Η δύναµη και η αντίσταση του λαού φάνηκε
όταν, σε πολύ σπουδαία και µε βία επιβαλλόµενα αυτοκρατορικά
διατάγµατα αντιστάθηκε και διατήρησε τα δικά του οµότροπα,
τα δικά του ήθη και έθιµα.
Φυσικά -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- καταψηφίζουµε οποιοδήποτε ανθελληνικό νοµοσχέδιο, το οποίο εσείς το προσφέρετε
στα αφεντικά σας στον βωµό της παγκοσµιοποίησης και του
εθνοµηδενισµού.
Εµείς επιµένουµε και θα επιµένουµε ελληνικά και µε τη βοήθεια του Θεού και του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού θα πάρουµε την πατρίδα µας πίσω! Ναι, εµείς, οι αντιστεκόµενοι Έλληνες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε µε επιτέλους, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας! Μάθετε να ακούτε. Αυτή είναι η δηµοκρατικότητά σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σταµατήστε, κύριε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Άσε µε, ρε συ!
Εµείς, οι Έλληνες εθνικιστές της Χρυσής Αυγής που γεννηθήκαµε Έλληνες θα ζήσουµε και θα αγωνιστούµε για να πάρουµε
την πατρίδα µας πίσω. Γεννηθήκαµε Έλληνες και θα πεθάνουµε
Έλληνες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν έχετε το δικαίωµα να απευθύνεστε προσωπικά σε Βουλευτές! Αυτά να τα σταµατήσετε. Μάθετε να είστε κοινοβουλευτικός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, το
Προεδρείο παρεµβαίνει.
Κύριε Παππά, ολοκληρώσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν περνάνε αυτά! Αφήστε τα
τραµπούκικα. Πρέπει να µάθετε να είστε κοινοβουλευτικοί! Δεν
περνάνε τα τραµπούκικα σε εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τα τραµπούκικα; Θα µιλήσετε εσείς για
τον ελληνικό λαό; Εσείς που ψηφίσατε µνηµόνια και µε τη συµπεριφορά σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ!
Ο συνάδελφος κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τα τραµπούκικα όχι σε εµάς! Τα
τραµπούκικα τελειώσανε! «Μάθετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας»! Μα, ποιος είσαι εσύ που θα πεις για τη Νέα Δηµοκρατία…;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να κάτσεις στα αυγά σου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παππά, έχετε
ολοκληρώσει.
Ο συνάδελφος κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλω να σχολιάσω την εικόνα που δίνει τις τελευταίες ηµέρες η χώρα µας και η Κυβέρνηση, η οποία αποτυπώθηκε και µε
την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κούβα, αλλά και εντός
της Αιθούσης µε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Υµνεί ταυτόχρονα τον Μουγκάµπε, αφού έχει υµνήσει προηγουµένως τον λόγο περί δηµοκρατίας του Οµπάµα. Αυτή η τεράστια αντίφαση, αυτή η διγλωσσία και αυτή η διπλοπροσωπία
αποτυπώνεται από την πλευρά της Κυβέρνησης, σε πάρα πολλά
ζητήµατα, που είναι κυρίαρχα για τη δηµοκρατία και για τα προγράµµατα της χώρας.
Είναι ταυτόχρονα µνηµονιακή Κυβέρνηση και αντιµνηµονιακή.
Είναι ταυτόχρονα αυτή η Κυβέρνηση υπέρ των άρθρων 1, 2, 3
και 4 του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αλλά ταυτόχρονα και
κατά των άρθρων, όπως µας εξήγησε ο κ. Κατσίκης.
Περίµενα να ακούσω τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνουν κάποιον λόγο προς τους συντρόφους τους των ΑΝΕΛ και
συγκεκριµένα προς τον κ. Κατσίκη, να κάνουν µια προσπάθεια
να τον πείσουν. Αντ’ αυτού, είδαµε και ακούσαµε άλλα πράγµατα, άσχετα. Και ήρθε και έδεσε µε αυτό που είδαµε τις προηγού-
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µενες ηµέρες.
Ο κ. Τζανακόπουλος το πρωί, µιλώντας σε µια εκποµπή ήταν
ικανοποιηµένος και είπε ότι πέτυχε το ταξίδι των 300.000 ευρώ.
Ρωτά ο δηµοσιογράφος, τι ακριβώς πέτυχε, και απάντησε ότι
προσκλήθηκε από τον κ. Μαδούρο ο Πρωθυπουργός.
Εάν για κάθε πρόσκληση από κάθε ηγέτη, έστω τον Μαδούρο,
χρειάζεται να κάνεις ένα ταξίδι των 300.000 ευρώ, τότε νοµίζω
ότι έχουµε µπει σε πολύ δύσκολες και σκοτεινές ατραπούς. Και
όλα αυτά δεν συνάδουν µε µια χρηστή και υπεύθυνη διακυβέρνηση της χώρας.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να δουν τα χάλια τους, που
χειροκροτούν οµιλίες και υπέρ της µιας κατάστασης και υπέρ
της άλλης –πιστεύω ότι από κεκτηµένη ταχύτητα χειροκρότησαν
τον κ. Κατσίκη γι’ αυτά που είπε-, πρέπει να δουν τι κάνουν, ποιος
είναι ο ρόλος τους εδώ πέρα. Είναι ο ρόλος τους η ψήφιση των
νοµοσχεδίων, µόνο και µόνο για να συνεχίσει η Κυβέρνηση ή
είναι και η βελτίωσή τους; Είναι ο ρόλος τους να πιέζουν την Κυβέρνηση στην κατεύθυνση της καλής νοµοθέτησης, άρα στο να
µη φέρνει τροπολογίες της τελευταίας στιγµής και µάλιστα, όχι
επείγουσες; Γιατί στις επείγουσες έχει υπάρξει συνεννόηση και
κατανόηση και στο παρελθόν και µε αυτήν την Κυβέρνηση και
έχουν γίνει αποδεκτές ως προς τη διαδικασία.
Οι τροπολογίες, λοιπόν, που έρχονται την τελευταία στιγµή για
να διευθετήσουν συµφέροντα και θέµατα, είναι το επείγον της
χώρας για τη δεύτερη αξιολόγηση και τη συµφωνία µε τους δυνάστες εταίρους; Τώρα πρέπει να βάλουµε στην ορολογία και τα
δύο, είναι λέει οι «δυνάστες-εταίροι» τώρα. Απλώς ψηφίζουν και
καταφέρονται εναντίον µας, όταν θέτουµε θέµατα αντικανονικότητας και παραβίασης του Κανονισµού;
Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία που έφερε προηγουµένως η κ.
Κουντουρά, ως είναι, νοµίζω ότι έχει τεράστια ελλείµατα. Πρώτον, όσον αφορά τη συγκρότηση της Ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής για τη Σχολή Ξεναγών δεν αναφέρεται πού, προς ποιον
γνωµοδοτεί. Λέει απλά ότι γνωµοδοτεί, δεν λέει προς ποιον. Δεύτερον, δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένη θητεία. Τρίτον, δεν αναφέρεται αν είναι αµειβόµενη ή µη.
Με αυτές τις τρεις ελλείψεις, αυτή η Επιτροπή Γνωµοδότησης
δεν χρειαζόταν νοµοθετική πρωτοβουλία. Μπορούσε να γίνει µε
τις πάγιες διατάξεις, τις εξουσιοδοτικές. Αν βάλει και αυτά τα
τρία σηµεία, που χρειάζονται κατά την άποψή µου -και να ειδοποιηθεί παρακαλώ- η τροπολογία θα είναι πλήρης και δικαιολογεί
τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Άλλως, υπάρχουν πάγιες διατάξεις,
όπως πολύ καλά ξέρει ο κ. Κοντονής. Οι υπόλοιποι µπορεί να µην
τα ξέρουν.
Όσον αφορά τα ΚΤΕΛ, προσπαθεί να κάνει µία διευθέτηση,
γιατί έχει κάνει µία γκάφα προηγουµένως. Έχει περιορίσει τα
τουριστικά λεωφορεία και τους έχει επιβάλει να πληρώνουν κάτι
παραπάνω. Πήγαν, λοιπόν, αυτοί και διαµαρτυρήθηκαν και είπαν
«αφού δεν κάνετε αυτό, να µας κάνετε άλλο, να µας δώσετε
έργο».
Τα ΚΤΕΛ δικαιούνται, εφόσον έχουν τουριστικό γραφείο, να
πραγµατοποιούν έργο. Αυτό δεν µπορεί να τους το απαγορεύσει
κανείς. Εάν το απαγορεύει αυτή η τροπολογία -δεν την έχω µελετήσει- κακώς το κάνει. Δεύτερον, µόνο οι ηµερήσιες εκδροµές
-δεν αναφέροµαι σε τίποτε άλλο- στα ΚΤΕΛ τις περισσότερες
φορές είναι δωρεάν, λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια τα ΚΤΕΛ
έχουν τη µεταφορά των µαθητών και πληρώνονται γι’ αυτή τη µεταφορά.
Άρα, η ηµερήσια εκδροµή είναι µέσα στα πλαίσια αυτά δωρεάν. Αν απαγορευθεί εδώ, τότε τι είναι; Μία πρόσθετη επιβάρυνση στις οικογένειες των παιδιών, γιατί θα πρέπει για µία
ηµερήσια εκδροµή να πληρώσουν τουριστικό λεωφορείο, τη
στιγµή που τα ΚΤΕΛ τούς µεταφέρουν δωρεάν.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Πότε έκαναν δωρεάν µεταφορές τα
ΚΤΕΛ; Μάλλον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα παιδιά µου δεν πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, όπως τα δικά σας,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μην κάνετε διάλογο,
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κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …όπως του κ. Τσίπρα. Το αµφισβητείτε και αυτό;
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ό,τι να ’ναι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όσο οµιλείτε εις βάρος σας
είναι.
Ενδιαφέρεστε, λοιπόν, για τη διευθέτηση κάποιων συµφερόντων, αλλά το κάνετε µε στρεβλό τρόπο. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο νόµος του 2001 δεν καταργείται. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα ΚΤΕΛ, που έχουν το έργο µεταφοράς των µαθητών, προσφέρουν δωρεάν την εκδροµή, δεν πάει υποχρεωτικά
σε άλλη κατηγορία για να πληρώνουν. Θέλετε να βάλετε υποχρεωτικά τους γονείς των µαθητών να πληρώνουν. Αυτό κάνετε.
Τρίτον, υπάρχει µία τροπολογία του κ. Χαρίτση, µέσα στην
οποία υπάρχει και µία ρύθµιση για τις ΔΕΥΑ. Να σας πω ότι το
συλλογικό όργανο των ΔΕΥΑ δεν έχει ιδέα για τη ρύθµιση. Επικοινώνησα µαζί τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει ιδέα για
τη ρύθµιση. Την υπογράφει σήµερα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Χθες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αν την υπογράφει σήµερα,
έλαβε γνώση.
Σας έχουν ζητήσει και άλλα πράγµατα και από το Ηράκλειο και
δεν κάνετε αυτή τη ρύθµιση. Γιατί φέρνετε µόνο την περιορισµένη; Έχετε σκοπό να φέρετε αργότερα άλλη ρύθµιση;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Θέλετε να γίνετε πιο σαφής;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορείτε να µας πείτε πόσα και
ποια είναι τα έργα για τα οποία αυτή η ρύθµιση δίνει λύση; Σε
κάθε περίπτωση, κλείνω λέγοντας ότι το συλλογικό όργανο των
ΔΕΥΑ, η Ένωση ΔΕΥΑ της χώρας, δεν γνωρίζει τη ρύθµιση αυτή,
τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θέλετε, κύριε Κατσίκη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο γιατί ο κ.
Κεγκέρογλου έκανε τέσσερις φορές αναφορά στο όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Η αναφορά στο όνοµά
σας δεν συνιστά και προσωπικό. Πρέπει να έχει µια επιθετικότητα
για να σηµαίνει ότι έχετε προσωπικό. Μια πολιτική κριτική έκανε,
κύριε Κατσίκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Δώστε µου τον λόγο να σας πω
σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας δίνω τον λόγο για
πολύ σύντοµο χρόνο, για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι, πολύ σύντοµα, ούτε για ένα
λεπτό. Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να πω στον κ. Κεγκέρογλου ότι ψέγει και µέµφεται τον
ΣΥΡΙΖΑ διότι δεν έκανε προσπάθεια να πείσει εµάς για το αντίθετο από αυτό το οποίο πρεσβεύουµε. Θέλω, επίσης, να του πω
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται τη διαφορετική άποψη και ότι έχουµε κόκκινες γραµµές, τις οποίες υιοθετούµε απαρέγκλιτα. Το σύµφωνο
συµβίωσης, από τότε που το καταψηφίσαµε, είχαµε συνέχεια και
συνέπεια σε αυτό που κάνουµε σήµερα, στον λόγο µας και στις
πράξεις µας.
Και τελειώνω, λέγοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι πολιτικά το στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε, δεν τίθεται και κανένα πρόβληµα ως
προς το ότι θα περάσει το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µια κουβέντα
µόνο θα ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κεγκέρογλου,
ο διάλογος έχει ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μια κουβέντα µόνο.
Είπε ο κ. Κατσίκης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται τη διαφορετικότητά
του και γι’ αυτό δεν προσπαθεί να τον πείσει. Εσείς γιατί δεν σέβεστε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων; Αυτό είναι το ερώ-
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τηµα! Εσείς γιατί ταυτίζεστε µε ρατσιστές είναι το ερώτηµα!
Εσείς γιατί δεν σέβεστε τη δηµοκρατία;
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ. Δεν
έχει άλλο, κύριε Κεγκέρογλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κατσίκη, παρακαλώ τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα δεν δηµιουργείται προσωπικό ζήτηµα; Μας αποκαλεί ρατσιστές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, αυτό είναι επί της
ουσίας του θέµατος. Θα γίνει διάλογος ανάµεσά σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Εσείς το δέχεστε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, µε συγχωρείτε
πάρα πολύ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Τον αφήνετε να λέει ότι είµαστε
ρατσιστές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με συγχωρείτε πάρα
πολύ. Θα απαντήσετε για το θέµα επί της ουσίας; Έχετε άποψη,
έχει άποψη, τελειώσαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ανακαλέστε τον, λοιπόν, στην
τάξη ή αποβάλετέ τον από την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, να ανακληθεί στην
τάξη; Έκανε µια πολιτική παρατήρηση. Παρακαλώ!
Ευχαριστώ πολύ.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς, Ανεξάρτητος
Βουλευτής, έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, µε απασχόλησε
πάρα πολύ, όταν ήµουν µέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης και
Δηµόσιας Διοίκησης. Είχε γίνει ένας πολύ γόνιµος πραγµατικά
διάλογος και αισθάνοµαι ότι µου δόθηκε η δυνατότητα να συνεισφέρω κι εγώ µε ορισµένες σκέψεις και παρατηρήσεις µου.
Και άκουσα σήµερα τον Υπουργό ότι δέχθηκε και µε µια νοµοτεχνική βελτίωση το ζήτηµα στο οποίο είχα αναφερθεί, της αοριστίας µιας εξουσιοδότησης για την επέκταση των διατάξεων
εκείνων που προστατεύουν τις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να επαναλάβω ότι ως προς το
κεφάλαιο αυτό, πράγµατι συνιστά σήµερα µια πρόοδο. Όµως,
θα επαναφέρω τον προβληµατισµό µου, σε σχέση µε την ανεξάρτητη αρχή, τον Συνήγορο του Πολίτη, του οποίου σε δύο κεφάλαια του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου οι αρµοδιότητες µεγαλώνουν τόσο πολύ, που είχα εκφράσει την αµφιβολία αν θα µπορεί να ανταποκριθεί, έστω και αν συνολικά εδίδοντο είκοσι θέσεις
ειδικών επιστηµόνων επιπλέον στους απασχολούµενους.
Ως προς το κοµµάτι εκείνο το οποίο αφορά τη συµµετοχή του
Συνηγόρου του Πολίτη στην προστασία των ευάλωτων οµάδων,
είναι µια διεύρυνση προς τον ιδιωτικό τοµέα. Περιµένω, λοιπόν,
εν καιρώ να δούµε τα αποτελέσµατα εκείνα πώς θα προκύψουν.
Λόγω ίσως µιας εµµονής, έχω πει ότι θεωρώ πως ο Συνήγορος
του Πολίτη, εξ ορισµού και εκ της συνταγµατικής κατοχύρωσης
την οποία έχει και εκ του τίτλου του ακόµα, στρέφεται προς την
κατεύθυνση ελέγχου του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Δεν γνωρίζω στοιχεία -ή αν υπάρχει προηγούµενο- εάν στο σηµείο εκείνο που επελήφθη ζητηµάτων που αφορούν το προσωπικό του δηµοσίου, το ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή περιορισµένου χρόνου, έχει εµπειρία και απασχόληση και αν πράγµατι
έτυχαν τέτοιες περιπτώσεις, που έχει δηµιουργηθεί και η φιλοσοφία και η κουλτούρα στον Συνήγορο του Πολίτη.
Εκφράζω την επιφύλαξή µου, λοιπόν, αν ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα. Βέβαια, ο Πρόεδρός του, αν
δεν κάνω λάθος, ζήτησε µια εξάµηνη παράταση για την προσαρµογή στις νέες συνθήκες.
Δεν αρνούµαι τη διάταξη αυτή καθ’αυτή. Περιµένω και τα αποτελέσµατα, γιατί θέλω να ευχηθώ να υπάρχει ένας οργανισµός
ο οποίος θα είναι κατά κάποιον τρόπο λιγότερο συνδεδεµένος
µε το δηµόσιο και θα µπορεί να ελέγχει και στην κατεύθυνση
αυτή την εφαρµογή των διατάξεων των δικαιωµάτων, τα οποία
αφορούν οµάδες πληθυσµού οι οποίες έχουν πραγµατικά ανά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γκη προστασίας και πολλές φορές βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο και στον αποκλεισµό.
Ως προς το δεύτερο ζήτηµα, στο οποίο έχω εκφράσει τον προβληµατισµό µου για την ανάµειξη του Συνηγόρου του Πολίτη,
είναι στο σηµείο εκείνο που καθίσταται ο εθνικός µηχανισµός
προστασίας και ελέγχου των Σωµάτων Ασφαλείας και των σωφρονιστικών υπαλλήλων από πράξεις αυθαιρεσίας κατά κρατουµένων, κατά φυλακισµένων. Εκεί είχα εκφράσει -και διατηρώ
ακόµα- τις επιφυλάξεις µου ως προς το ότι ο χώρος του εγκλήµατος, ο χώρος της παραβατικότητας είναι πραγµατικά πολύ περίεργος και πολλές φορές η εγκληµατικότητα είναι ισχυρότερη
ακόµα και από δοµές της πολιτείας.
Έχει ακουστεί, βέβαια και έχει καταγγελθεί ότι ο εσωτερικός
έλεγχος που κάνουν τα Σώµατα Ασφαλείας δεν είναι επαρκής,
για τον λόγο ότι υπάρχει κάποια συγκάλυψη. Καταλήξαµε να
πούµε ότι οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις οδηγούνται συνήθως
σε απαλλαγή ή σε παραγραφή πειθαρχικών αδικηµάτων.
Έχω στο µυαλό µου µία ερώτηση και δεν έχω ακόµα καταφέρει να πάρω µια πλήρη απάντηση ή να έχω σχηµατίσει µια εικόνα,
γιατί πάντοτε γίνεται επίκληση καταδικαστικών αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου εναντίον
της Ελλάδος. Δεν νοµίζω ότι αυτός ο αριθµός των καταδικών της
Ελλάδας είναι µεγαλύτερος του ευρωπαϊκού µέσου όρου, εκτός
εάν έχω ελλιπή ενηµέρωση, κύριε Πρόεδρε. Κρατώ κι αυτήν την
επιφύλαξη. Όµως, δεν νοµίζω ότι υπάρχει ορυµαγδός καταδικαστικών αποφάσεων ούτως ώστε αυτή τη στιγµή να επιχειρήσουµε µια µεταβολή -διότι αυτό είναι µια µεταβολή σε σχέση µε
τα νυν ισχύοντα- στα Σώµατα Ασφαλείας και στο σωφρονιστικό
σύστηµα. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα η κατάλληλη ή η επίκαιρη.
Θέλω να πω το εξής: Εκείνο το οποίο ακροθιγώς είχα πει και
προηγουµένως είναι ότι ο χώρος του εγκλήµατος είναι πολλές
φορές πιο ισχυρός. Διαθέτει οικονοµικά µέσα διαφόρων προελεύσεων και µπορεί να φτάσουµε σε συκοφαντήσεις και αποδείξεις εκείνων, τα οποία συκοφαντικά διακινούνται ότι είναι
πραγµατικά γεγονότα.
Όσον αφορά, λοιπόν, τον Συνήγορο του Πολίτη, η γνωµοδότησή του έχει µια δεσµευτικότητα, έστω και αν δεν έχει κυρωτική
εξουσία να τιµωρήσει, κύριε Πρόεδρε. Όµως, ακόµα και η απλή
γνωµοδότησή του, πολλές φορές θα είναι οδηγός για τιµωρία,
έστω και αν δεν λειτουργεί ως δικαστήριο και δεν έχει πλήρη
απόδειξη.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι ούτε η αιτιολογία η οποία υπάρχει στη διάταξη που λέει ότι αν αποκλίνει του πορίσµατος του Συνηγόρου
του Πολίτη θα πρέπει η αστυνοµική Αρχή που επιλαµβάνεται της
πειθαρχικής εξουσίας να έχει ειδική αιτιολογία, είναι επαρκής,
µε την έννοια ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ισχυρότατα και
εξειδικευµένα νοµικά επιτελεία. Ο µέσος αστυνοµικός, που διεξάγει την πειθαρχική έρευνα δεν µπορεί παρά να κλείσει τα µάτια
και να αποδεχθεί. Δεν είναι συνήθως σε θέση να αιτιολογήσει.
Εκεί, λοιπόν, κρατώ την επιφύλαξή µου γι’ αυτό το άρθρο για τον
µηχανισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω αµέσως, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να
αναφερθώ σε δυο, τρεις τροπολογίες.
Κατά τα λοιπά, στο ίδιο νοµοσχέδιο έχει έρθει µια σειρά τροπολογιών. Εγώ θα αναφερθώ µόνο σε εκείνες, που έχουν σχέση
µε τη δικαιοσύνη και την απόδοσή της.
Διαβάζω, λοιπόν, ότι αυξάνεται ο αριθµός των αρεοπαγιτών
κατά τέσσερις. Καταλαβαίνω ότι προφανώς είναι αίτηµα του
Αρείου Πάγου, διότι ο Άρειος Πάγος έχει ίσως «φρακάρει» και
στα ποινικά και στα πολιτικά τµήµατα και χρειάζεται ενίσχυση.
Διερωτώµαι µήπως εκεί θα έπρεπε, αντί να αυξάνουµε τους αριθµούς των δικαστών, που είναι η εύκολη λύση, να αναζητήσουµε
άλλους µηχανισµούς, ώστε να αντιµετωπίζονται οι υποθέσεις σε
κατώτερου βαθµού δικαστήρια και να είναι µόνο εξαίρεση αυτές
που φτάνουν στο ανώτατο, τον Άρειο Πάγο ως ακυρωτικό, είτε
πολιτικές είτε αστικές.
Μένει στο µυαλό µου αυτό. Περιµένω να ακούσω τις νέες ρυθµίσεις που θα αφορούν τα κατώτατα δικαστήρια, να αποδώσουν
καλύτερα.
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Τέλος, θέλω να κάνω έναν συντοµότατο σχολιασµό για την
τροπολογία για τον εθνικό µηχανισµό εποπτείας και εφαρµογής
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου. Ακούγεται καλό, αλλά στη δική µου σκέψη δηµιουργεί επιφυλάξεις, για τον λόγο ότι έχουµε ένα Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτός ο εθνικός µηχανισµός δεν έχει κάποια λειτουργική ή άλλη ανεξαρτησία, ούτως ώστε να πούµε ότι θα µπορεί
πραγµατικά να επιβάλλει την εφαρµογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι και στο σηµείο αυτό θα περίµενα κάτι άλλο.
Θα περίµενα να ακούσω πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αρτιότερα. Μπορεί να λειτουργεί αρτίως, οπότε δεν
απαιτείται αυτός ο εθνικός µηχανισµός ή µπορεί να χρειάζεται
να ενισχύσουµε.
Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί στο τέλος, καθηµερινά βλέπουµε ότι δηµιουργούνται επιτροπές, µηχανισµοί, οι οποίοι, κατά
την ταπεινή µου άποψη, είναι αναποτελεσµατικοί και απλώς µεταθέτουν το πρόβληµα στο µέλλον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε γίνει µια πρόταση, να γίνει
πεντάλεπτος ο χρόνος της οµιλίας, αλλά η Ολοµέλεια δεν το δέχθηκε και επέµεινε στο επτάλεπτο. Όµως, θέλω να ζητήσω να το
τηρήσουµε. Είναι µεγάλος ο κατάλογος των οµιλητών. Πληροφορούµαι ότι πρόκειται να έρθει και αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Να ξέρετε ότι µπορεί να µην τελειώσουµε σύντοµα. Άρα,
παρακαλώ πολύ, να είµαστε συνεπείς στον χρόνο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο κ.
Ιωάννης Λαγός, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, ξεκινάµε σήµερα τη συζήτηση για ένα νοµοσχέδιο
το οποίο, µεταξύ άλλων, αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει και ίση
µεταχείριση στο εργασιακό πλαίσιο, όλοι οι εργαζόµενοι να αµείβονται και να τους συµπεριφερόµαστε το ίδιο.
Σε αυτό µην έχει κανένα πρόβληµα ούτε η συγκυβέρνηση,
ούτε η Αντιπολίτευση, το έχετε όντως καταφέρει αυτό το πράγµα. Υπάρχει µια ίση µεταχείριση απέναντι στους εργαζοµένους,
σε όσους µπορούν να βρουν δουλειά. Παίρνουν όλοι από 250
ευρώ και είσαστε ευχαριστηµένοι όλοι. Αυτή είναι η ίση µεταχείριση των εργαζοµένων που θέλετε να κάνετε εσείς, 250 ευρώ,
όσοι τα βρούνε, και είναι και καλά και να µην µιλάνε κιόλας! Έτσι
το θέτετε.
Συνεχίζουµε παραπέρα, για να πούµε κάποια πραγµατάκια
πάνω στο νοµοσχέδιο και σε κάποιες τροπολογίες. Συγκεκριµένα, θα µιλήσω για την τροπολογία µε αριθµό 752/47. Μιλάµε
για συγχώνευση Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Μας φέρατε την τροπολογία αυτή, θέλοντας να µας πείτε ότι
κάνετε κάτι καλό και ότι κάνετε ενιαία την Υπηρεσία αυτή για το
καλό. Δεν είναι για καλό, είναι γιατί έχετε διαλύσει τα πάντα, είναι
γιατί δεν υπάρχουν οι οικονοµικοί πόροι να ανταπεξέλθετε σε
αυτές τις υπηρεσίες, και πάτε να µας κάνετε ενοποίηση Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής. Άλλες υπηρεσίες προσφέρει ο ένας,
άλλες προσφέρει ο άλλος.
Εσείς, όµως, τα κάνετε ένα, µαζί, για να τα ελέγξετε, γιατί δεν
µπορείτε, γιατί έχετε διαλύσει την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν
ούτε λεφτά για καύσιµα να πετάξουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής. Αυτά είναι τα χαΐρια της πατρίδας µας, όπως µας καταντήσατε εσείς, αδέρφια
του Φιντέλ Κάστρο!
Πάµε στην τροπολογία µε αριθµό 752/48. Μιλάµε για το βραχιολάκι στους προφυλακισµένους. Αυτό είναι σωστό. Η Χρυσή
Αυγή θα υπερψηφίσει τη συγκεκριµένη τροπολογία, όµως µε µια
βασική προϋπόθεση: Η διαχείριση και η εφαρµογή πρέπει να διενεργούνται µόνο από κρατική υπηρεσία.
Μη γίνουµε, λοιπόν, µάρτυρες σιγά-σιγά, αυτό το βραχιολάκι
να το αναλάβουν µόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, όπως
πάτε να το κάνετε, προκειµένου να υπάρχουν και χρήµατα, γιατί
παίζονται πολύ καλά λεφτά εδώ πέρα. Επίσης, µη φτάσουµε στο
σηµείο να δούµε και στην Ελλάδα να υπάρχει το φαινόµενο των
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ιδιωτικών φυλακών. Το λέω αυτό, γιατί σιγά-σιγά η κατάσταση
για εκεί πάει. Πάτε να τα ισοπεδώσετε όλα και µέσα στην ισοπέδωση που θα φέρετε, να δηµιουργήσετε άλλα πράγµατα, εν
αγνοία του ελληνικού λαού.
Είπαµε, λοιπόν, ότι θα το υπερψηφίσουµε, αλλά να προσέξουµε. Η Χρυσή Αυγή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το
συγκεκριµένο γεγονός, να µην υπάρξουν ιδιωτικές εταιρείες που
θα αναλάβουν τα βραχιολάκι και να µην υπάρχουν και ιδιωτικές
φυλακές από κάποιο σηµείο και µετά. Γιατί αυτό πάει να γίνει.
Σε ένα άλλο σηµείο µιλάτε για την πάταξη της παραχάραξης
και της κιβδηλείας του ευρώ και άλλων νοµισµάτων. Αυτό ακούγεται όµορφο. Όµως, από πίσω υπάρχει µια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ο «Μεγάλος Αδελφός» θα γίνει ακόµα πιο ισχυρός. Θα υπάρχουν άρσεις απορρήτων για τον κάθε
Έλληνα πολίτη, που εσείς θα κρίνετε, παρακολουθήσεις οι
οποίες µέχρι τώρα ήταν παράνοµες και εσείς θα τις κάνετε να
φαίνονται λογικές. Έτσι, θα κάνετε ένα τεράστιο δίκτυο παρακολούθησης του οποιουδήποτε Έλληνα. Εσείς, που είστε υπέρ της
ελευθερίας των ατόµων!
Θα µπορείτε, λοιπόν, επειδή θα έχετε κάποιες δήθεν πληροφορίες, να παρακολουθείτε τα τηλέφωνα του καθενός, την προσωπική ζωή του καθενός, όπως ήδη έχετε κάνει. Όµως, τώρα θα
το κάνετε και µε τον νόµο και µε σφραγίδα σιγά-σιγά. Αυτή είναι
η Αριστερά σας που ευαγγελίζεστε! Συρµατοπλέγµατα, όχι
ορατά, αλλά στο µυαλό του καθενός και στα δικαιώµατα τα
οποία έχει, για να φερθεί και να συµπεριφερθεί σαν άνθρωπος.
Έτσι κάνετε! Έτσι έχετε µάθει!
Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέσφατο, όπως τον
έχετε κάνει, του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος θα µπορεί να
µπαίνει, να εξετάζει, να κοιτάει για τυχόν κρούσµατα αστυνοµικών και σωφρονιστικών υπαλλήλων εις βάρος κρατουµένων, αλλοδαπών, λαθροµεταναστών και δεν ξέρω εγώ τι.
Καλά, έχετε δει τα περιστατικά, για να δείτε πόσοι αστυνοµικοί,
πόσοι στρατιωτικοί, πόσοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν χτυπηθεί, έχουν διωχθεί και έχουν δολοφονηθεί και πόσοι λαθροµετανάστες;
Και αντί, εσείς να κάνετε ένα πλαίσιο στο οποίο να ορίζετε ότι
οι αστυνοµικοί θα έχουν πραγµατικά τη δυνατότητα να φέρονται
σαν αστυνοµικοί και να µην φοβούνται να κάνουν σύλληψη κάποιου λαθροµετανάστη ή οποιουδήποτε κακοποιού, ασχέτως του
τι είναι -που δεν τολµάει ένας αστυνοµικός να κάνει σύλληψη!-,
εσείς βάζετε και από πάνω τον Συνήγορο του Πολίτη να τους
κάνει «ντα» και να τους µαλώνει, όταν αυτοί τολµούν να κάνουν
το καθήκον τους.
Σίγουρα υπάρχουν παραβατικές συµπεριφορές κάποιων ελάχιστων οργάνων της αστυνοµίας και κάποιων ελάχιστων σωφρονιστικών υπαλλήλων. Σίγουρα υπάρχει αυτό και αυτοί θα πρέπει
να διωχθούν.
Δεν γίνεται, όµως, όταν ένας αστυνοµικός ή σωφρονιστικός
υπάλληλος δίνει ένα χαστούκι να τον διώχνουµε από την υπηρεσία και όταν αυτός ο άνθρωπος έχει να αντιµετωπίσει κακούργους µε όπλα, µε µαχαίρια, οι οποίοι επιτίθενται, να µην µπορεί
να κάνει τίποτα! Τι τον θέλετε τότε τον αστυνοµικό; Βγείτε εσείς
έξω, που τα ξέρετε όλα, µιλήστε στον πληθυντικό στους λαθροµετανάστες και πείστε τους να κάνουν το σωστό. Πάµε καλά;
Έχετε ξεφύγει τελείως;
Όταν, όµως, είστε στα σπίτια σας, έχετε ο καθένας δεκαπέντε
µε είκοσι αστυνοµικούς να σας φυλάνε. Εκεί θέλετε να εφαρµόζεται η έννοµη τάξη! Εκεί θέλετε τον αστυνοµικό να είναι αστυνοµικός! Τυγχάνει και περνάω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
–µάλιστα µάθαµε ότι κάποια γραφεία δεν τα είχατε δηλώσει και
δεν πληρώνατε και ΕΝΦΙΑ- και βλέπω απ’ έξω τέσσερις διµοιρίες
ΜΑΤ. Είναι από τα ΜΑΤ που θα καταργούσατε ή από τα ΜΑΤ που
τα έχετε ενισχύσει; Για πείτε µας! Τι από τα δύο γίνεται;
Είστε ωραίοι να το παίζετε ανθρωπιστές στους άλλους, αλλά
εσείς να κυκλοφορείτε πάντα µε την ασφάλεια και τη συνοδεία
της Αστυνοµίας, της Αστυνοµίας που δεν θέλετε και των αστυνοµικών εναντίον των οποίων εφαρµόζετε νόµους. Αυτή είναι η
Αριστερά σας!
Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι για να το ξέρει ο κόσµος. Αυτός
ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος θα είναι αόρατος αρχή, θα
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µπορεί να υπάρχει, να βγάζει τις αποφάσεις και οτιδήποτε, αλλά
–προσέξτε τι λέει µέσα στο νοµοσχέδιο- «δεν διώκονται για πράξεις που διενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».
Γιατί αυτή η ιδιότυπη ασυλία; Γιατί να µην διώκονται; Ο καθένας
διώκεται αν κάνει κάτι. Εδώ διώκετε τον αστυνοµικό, γιατί πιάνει
τον εγκληµατία. Δεν θα διώκεται ο Συνήγορος του Πολίτη για
πράξεις του; Ας γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες τι θα επακολουθήσει!
Και πάµε τώρα σε κάποια θέµατα της επικαιρότητας. Επειδή
µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο αντιρατσιστικό, θα ήθελα να κάνω µια
ερώτηση. Είναι διάκριση ή όχι να καίγεται η ελληνική σηµαία και
να µην ασχολείται κανείς; Αν καιγόταν η αλβανική ή η τουρκική
σηµαία, θα είχε επιληφθεί το ελληνικό κράτος;
Είναι διάκριση ή όχι η τρίτη κοινοβουλευτική δύναµη, επειδή
έτσι το θέλετε εσείς, να µην έχει Αντιπρόεδρο στη Βουλή;
Είναι διάκριση ή όχι στα δηµόσια τηλεοπτικά κανάλια να µην
καλείται ο Αρχηγός και οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής; Για
πείτε µου εσείς, που είστε υπέρ της ισότητας! Αυτά είναι διακρίσεις ή µήπως είναι ρητορική µίσους από τη Χρυσή Αυγή; Γιατί
µπορεί να µας το πείτε κι έτσι ότι είναι!
Πάµε λοιπόν σε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες
µέρες και δεν είδα κανέναν από τους Βουλευτές να το στηλιτεύει
και να διαµαρτύρεται.
Εµφανίστηκε εδώ πέρα ένας τύπος -ένας τύπος ο οποίος έχει
αναλάβει Υφυπουργός και θα κάτσει και αυτός δύο-τρεις µήνες
στην καρέκλα και µετά θα φύγει- και τόλµησε να επιτεθεί µε αισχρούς και βαρύτατους χαρακτηρισµούς εις βάρος ενός µητροπολίτη, ο οποίος κρατάει ψηλά και υπερήφανη τη σηµαία της
Ελλάδος και της ορθοδοξίας! Και φυσικά, έχετε πρόβληµα µε
αυτού του είδους τους µητροπολίτες, µε τους άλλους, που είναι
της παγκοσµιοποίησης δεν έχετε κανένα πρόβληµα. Τόλµησε,
λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος να αναφερθεί µε αισχρά λόγια, µε βαρύτατους χαρακτηρισµούς στον Μητροπολίτη Αµβρόσιο, γιατί
τον χαρακτήρισε «ένα γεροντάκι». Εδώ είµαστε µέσα. Μην τα
βάζει λοιπόν, αυτός ο νεογνός, µε τους µητροπολίτες. Ας τα
βάλει και µε εµάς εδώ πέρα µέσα και να τα πει αυτά.
Όταν όµως, ήταν να µιλήσετε, για κανέναν ψευτοµουφτή πάνω
στη Θράκη, που µιλάει για το Κοράνι και λέει ότι υπάρχει τουρκική µειονότητα, οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου κλείνουν το στοµατάκι τους και τα ακούν όλα αυτά, χωρίς να βγάζουν
λέξη. Και όταν τολµήσει η Χρυσή Αυγή να αναφερθεί και να πει…
Τι σύγκριση κάνουµε τώρα; Εδώ µιλάµε για ψευτοµουφτήδες,
που µιλάνε για τουρκική µειονότητα από τη µία και µιλάµε για
τους µητροπολίτες µας, µιλάµε για την πατρίδα µας και την ορθοδοξία µας από την άλλη.
Γιατί ξέρετε κάτι, κύριοι της Κυβέρνησης; Θέλετε, δεν το θέλετε, η Ελλάδα είναι χριστιανική. Η Ελλάδα έχει πίστη ορθόδοξη.
Ό,τι και να κάνετε, αυτό θα επικρατεί στην Ελλάδα.
Είδαµε, λοιπόν, να γίνεται η επίθεση εναντίον του Μητροπολίτη
Αµβρόσιου, να γίνεται επίθεση εναντίον όποιου τολµάει να µιλάει
και να λέει τα αυτονόητα. Εµείς, σαν Χρυσή Αυγή θα στηρίξουµε
τον οποιονδήποτε µιλάει για την πατρίδα µας, τον οποιονδήποτε
µιλάει για την ελευθερία και για τις δύσκολες στιγµές, οι οποίες
έρχονται στην πατρίδα µας.
Όταν η Χρυσή Αυγή τα φώναζε πριν από χρόνια, λέγατε ότι
αυτά δεν θα συµβούν και είναι στη φαντασία µας. Δυστυχώς,
είναι πραγµατικότητα και τα βιώνουµε καθηµερινά. Δυστυχώς,
µε εσάς Υπουργούς και Κυβέρνηση, αυτή είναι η κατάντια µας.
Όχι για πολύ ακόµα. Ο ελληνικός λαός θα σας στείλει εκεί που
πρέπει.
Και ακούσαµε, λοιπόν, και τον Υπουργό, τον κ. Μουζάλα, να
λέει ότι οι νησιώτες δεν αντιδρούν µε σωστό τρόπο, αλλά µε έναν
τρόπο ο οποίος παραπέµπει σε Χρυσαυγίτες και σε Χρυσή Αυγή.
Βέβαια, γιατί οι νησιώτες δεν σκύβουν το κεφάλι να βγαίνουν έξω
να τους σφάζουν οι λαθροµετανάστες, γιατί οι νησιώτες δεν κάθονται να τρώνε σφαλιάρες από κάθε Πακιστανο-µπαγκλαντεσιανό που έχει έρθει παράνοµα στη χώρα µας και αντί να τον
στείλουµε από κει που ήρθε, εσείς κάθεστε και τον νταντεύετε.
Και επειδή, λοιπόν, αντιδρούν, λέτε ότι είναι Χρυσαυγίτες.
Λοιπόν, για τη Χρυσή Αυγή είναι τιµή µας, εάν ο οποιοσδήποτε
Έλληνας που αντιδράει, χαρακτηρίζεται Χρυσαυγίτης. Και αυτή
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είναι η πραγµατικότητα. Υπάρχετε όλοι εσείς που είστε υπέρ της
πολυπολιτισµικότητας και υπέρ της νέας τάξης πραγµάτων και
υπάρχει η Χρυσή Αυγή, η οποία τάσσεται υπέρ της Ελλάδος,
υπέρ της πατρίδας, υπέρ της θρησκείας µας. Καλοδεχούµενοι,
λοιπόν, όλοι οι Έλληνες πολίτες στις τάξεις της Χρυσής Αυγής.
Είδαµε, λοιπόν, αυτό το διάστηµα και ένα έγγραφο, το οποίο
εκδόθηκε από το ΓΕΣ και το οποίο αυτό έγγραφο –στην Ελλάδα
της πολυπολιτισµικότητας και των λαθροµεταναστών, τους οποίους λατρεύετε- λέει προς τα στελέχη του και προς αυτούς που
είναι µέσα στα κέντρα λαθροµεταναστών: «Να αποφεύγουν να
κυκλοφορούν πεζή κατά µόνας. Να προτιµούν πολυσύχναστες
οδούς αποφεύγοντας αντίστοιχα αποµονωµένες και σοκάκια, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Να αποφεύγουν να φέρουν τιµαλφή
αντικείµενα, καθώς και µεγάλα χρηµατικά ποσά, τα οποία έλκουν
την προσοχή τρίτων ατόµων. Να ενηµερώνουν για επικείµενη
δραστηριότητά τους, οικεία τους πρόσωπα.». Να τους βάλουµε
και αναζήτηση στον Ερυθρό Σταυρό, να τους βρουν σε λίγο, µην
ξεφύγουν! «Να έχουν στα κινητά τους ταχείες κλήσεις στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής. Να βρίσκονται σε εγρήγορση για την
περίπτωση που κάποιος τους παρακολουθεί και σε τυχόν υποψία
ότι συµβαίνει αυτό, να µεταβαίνουν στο πλησιέστερο αστυνοµικό
τµήµα και όχι στην οικία τους.»
Αυτή την Ελλάδα θέλετε να κάνετε! Έτσι είναι η Ελλάδα που
θέλετε να κάνετε. Κρατήστε το, λοιπόν, για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λοιπόν, για να τελειώνουµε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα
τελευταίο, για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είδαµε να γινόµαστε µάρτυρες του σουλτάνου Ερντογάν, ο
οποίος βγαίνει και µας µιλάει µε προκλητικό τρόπο –και εσείς κάθεστε και τον ακούτε και µας κάνετε κάτι ανούσιες δηλώσεις στα
δελτία ειδήσεων, κάτι νερόβραστες δηλώσεις- και να µας µιλάει
για τη Θράκη µας, να µας µιλάει για τα νησιά µας, να µας µιλάει
για την Κύπρο και να λέει ότι είναι απαράδεκτη και ντροπή για
την Κύπρο που έχει στην σηµαία της ενιαία την Κύπρο.
Ενιαία θα γίνει η Κύπρος είτε το θέλουν είτε όχι. Και υπάρχει,
πλέον, η Χρυσή Αυγή µέσα στην Βουλή και υπάρχει και το
αδελφό κόµµα, ΕΛΑΜ στην Κύπρο, τα οποία µαχόµαστε για το
µεγάλο σύνθηµα το οποίο είναι στην καρδία και στην ψυχή µας:
«Ελλάς–Κύπρος Ένωσις». Γι’ αυτό θα αγωνιστούµε σαν Χρυσή
Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Μισό λεπτό, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει και ο τρίτος Υπουργός Εξωτερικών ο Τσαβούσογλου,
που τον είδαµε σήµερα, να αµφισβητεί ευθέως –και άλλωστε το
κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια- και τα Ίµια.
Βγήκε πάλι, έκανε δηλώσεις. Για όσους δεν γνωρίζουν, να
πούµε ότι αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών πριν από λίγο καιρό
χόρευε κάτι ζεϊµπέκικα και κάτι χορούς εκεί πέρα µε τον Κοτζιά,
µε τον Υπουργό σας. Είναι οι Υπουργοί σας και η Κυβέρνησή
σας, που την έχουν στην καρπαζιά. Όπου πάτε, σας δουλεύουν.
Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εξυπηρετούν τα συµφέροντα του
έθνους και της πατρίδας τους και εσείς δεν τολµάτε να µιλήσετε.
Τελειώνοντας, θα πω ότι ένας ρατσισµός υπάρχει αυτήν τη
στιγµή στην Ελλάδα, ο ρατσισµός εις βάρος των Ελλήνων και
όταν και εάν ο ελληνικός λαός δώσει τη δύναµη στη Χρυσή Αυγή,
η Χρυσή Αυγή θα φέρει έναν νόµο, τον πρώτο, στην ελληνική
Βουλή: όποιος φέρεται ρατσιστικά κατά των Ελλήνων να συλλαµβάνεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί καθηγη-
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τές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας Ευβοίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κ. Ελισσάβετ Σκούφα από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ναι, κύριε Υπουργέ.
Μετά την κ. Σκούφα.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ελπίζω οι µαθητές και οι µαθήτριες
καθώς και οι συνοδοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί να µην αποκόµισαν την εντύπωση ότι στο σπίτι της δηµοκρατίας ακούγονται
συχνά φωνές µισαλλοδοξίας και οτιδήποτε άλλου φαινοµένου
αντιβαίνει στη ίδια τη δηµοκρατία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ακούγονται και συχνότερα...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: «Ελλάς- Κύπρος Ένωσις», ακούστηκε.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Λόγω στενότητας χρόνου, θα αναφερθώ µόνο στο τελευταίο µέρος του νοµοσχεδίου, το οποίο
αφορά τη σύσταση του εθνικού µηχανισµού διερεύνησης των περιστατικών αυθαιρεσίας. Θα προσπαθήσω να αποδείξω γιατί
κατά τη γνώµη µας η ψήφιση των συγκεκριµένων άρθρων αποτελεί πλέον επιτακτική αναγκαιότητα.
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουν εκδηλωθεί πράξεις βίας,
µεµονωµένες έστω, από ένστολο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας και από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Η χώρα µάλιστα
έχει καταδικαστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις του άρθρου 2, που αφορούν το δικαίωµα στη ζωή, και του άρθρου 3, που απαγορεύει
τα βασανιστήρια και την οποιαδήποτε άλλη απάνθρωπη και ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία. Με αυτά τα άρθρα φυσικά συµπεριλαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, που όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει απαρεγκλίτως να σέβονται.
Έχει διαπιστωθεί δε ότι στο παρελθόν υπάρχει µια αδράνεια
και µία χαλαρότητα στον έλεγχο ανάλογων πράξεων οι οποίες
γίνονταν από όργανα τα οποία εντάσσονταν στον ίδιο διοικητικό
φορέα στον οποίο εντάσσονταν και οι εξεταζόµενοι. Το γεγονός
ότι η πειθαρχική διερεύνηση, η λεγόµενη ΕΔΕ, συνήθως δεν κατέληγε σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα, µόνο αισχύνη θα έπρεπε
να προκαλεί τόσο στους νοµικούς όσο και στους απλούς πολίτες
της χώρας. Κάθε χρόνο υπήρχε αυτή η εκκρεµότητα να δείχνουν
µία ιδιαίτερη σπουδή τα πειθαρχικά όργανα για να απαλλάσσουν
τελικά κάθε ευθύνης και κατηγορίας άνδρες των Σωµάτων Ασφαλείας στις µεµονωµένες περιπτώσεις που είχαν υποδειχθεί και
ελέγχονταν.
Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να κατανοήσουµε και να συνειδητοποιήσουµε ότι όταν ο ελέγχων είναι και ελεγχόµενος και
υπάγεται στο ίδιο όργανο, τότε υπάρχει µικρή αποτελεσµατικότητα στη διερεύνηση των υποθέσεων. Όταν αντίθετα η αρχή που
ελέγχει είναι σε κάποια απόσταση και είναι ανεξάρτητη, τότε διασφαλίζεται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό η δυνατότητα της αποτελεσµατικότητας αυτού του ελέγχου.
Αυτό έδειξαν, ξαναλέγω, οι καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αυτό έδειξε και η ίδια η στατιστική αποτίµηση, σύµφωνα µε την οποία δεν φαινόταν να είναι επαρκής ο έλεγχος,
όπως τουλάχιστον γινόταν από τις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων των Σωµάτων Ασφαλείας. Την ανάγκη λειτουργίας ενός
ανεξάρτητου και αποτελεσµατικού µηχανισµού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας έχουν επισηµάνει, επίσης, πολλά εθνικά
και διεθνή όργανα προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Για τους λόγους αυτούς, µε το τέταρτο µέρος του παρόντος
νοµοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν.3938/2011 µε το
οποίο είχε συσταθεί το γραφείο αντιµετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας για την αξιολόγηση καταγγελιών για παράνοµες πράξεις των Σωµάτων Ασφαλείας σε βάρος πολιτών και η σχετική
αρµοδιότητα ανατίθεται πλέον στον Συνήγορο του Πολίτη, µια
συνταγµατικά κατοχυρωµένη Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία αναλαµβάνει την επί της ουσίας διερεύνηση των καταγγελιών, ώστε να
διασφαλίζεται, όπως προείπα, ο ανεξάρτητος, αξιόπιστος και
αποτελεσµατικός χαρακτήρας της εν λόγω διερεύνησης.
Η εµπλοκή, αν θέλετε, του Συνηγόρου του Πολίτη, η διερεύ-
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νηση των υποθέσεων µάλλον από τον Συνήγορο του Πολίτη µπορεί να εκκινεί και αυτεπαγγέλτως και διενεργείται, σε αντίθεση
µε όσα ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα, σε αυστηρό χρονικό
πλαίσιο. Στις περιπτώσεις που ο Συνήγορος του Πολίτη προωθεί
µια υπόθεση στα πειθαρχικά όργανα έκαστης υπηρεσίας, αυτά
τα όργανα την εξετάζουν κατά προτεραιότητα και µε τη σειρά
τους προβαίνουν στην ενηµέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη,
αναφορικά µε το αποτέλεσµα της εξέτασης, διαβιβάζοντας αντίγραφα του συνόλου των στοιχείων του φακέλου και αναστέλλοντας την έκδοση της απόφασης έως την έκδοση του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη.
Εξαιρετικά σηµαντική είναι η πρόβλεψη ότι ενδεχόµενη απόκλιση της απόφασης του πειθαρχικού οργάνου από το πόρισµα
του Συνηγόρου του Πολίτη, επιτρέπεται µόνο µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, περιορίζοντας ακόµη περισσότερο την
αυθαιρεσία ή µη της µη επαρκώς αιτιολογηµένης απόφασης των
πειθαρχικών οργάνων.
Σε σύγκριση δε µε τον προηγούµενο νόµο πρέπει να τονιστεί
ότι η διερεύνηση καταγγελιών περιλαµβάνει πλέον και την παράνοµη συµπεριφορά που ενδεχοµένως τελέστηκε µε ρατσιστικό
κίνητρο, καθώς και ότι η αρµοδιότητα του νέου εθνικού µηχανισµού επεκτείνεται πέρα από τα Σώµατα Ασφαλείας και τους
υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης.
Τέλος, σηµαντικό στοιχείο για την άρτια και αποτελεσµατική
λειτουργία του µηχανισµού είναι η πρόβλεψη για δηµοσίευση
σχετικής ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία
υποβάλλεται κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής, συζητείται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και δηµοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου. Στην έκθεση αυτή, ο
Συνήγορος του Πολίτη εκθέτει το συνολικό έργο της Αρχής, παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις και φυσικά διατυπώνει
προτάσεις για τη βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών καθώς και
τις απαραίτητες και αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Να πω ότι για το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζοµαι και των υπολοίπων δηµοκρατικών δυνάµεων που εκπροσωπούνται στη
Βουλή, τα Σώµατα Ασφαλείας πρέπει να είναι µαζί και κοντά στον
πολίτη κι όχι απέναντί στον πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κάνετε µια παρέµβαση απαντητική
για λίγα λεπτά, σωστά;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ναι, σε παρατηρήσεις που τέθηκαν από
τον κ. Θεοχαρόπουλο και τον κ. Κεγκέρογλου, σε µια τροπολογία
που καταθέσαµε.
Κατ’ αρχάς, ένα πολύ σύντοµο σχόλιο επί της διαδικασίας. Η
τροπολογία αυτή κατατέθηκε χθες. Διατυπώθηκαν ενστάσεις
από την Αντιπολίτευση για το γεγονός ότι θεωρήθηκε ότι δεν
υπήρχε επαρκής χρόνος, για να µελετηθεί και να ψηφιστεί. Οι ενστάσεις αυτές από εµάς χαρακτηρίστηκαν εύλογες. Έγιναν αποδεκτές και υπήρξε συµφωνία και µε τους εκπροσώπους της
Αντιπολίτευσης, όπως µε τον κ. Κωνσταντινόπουλο που συµφωνεί…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και ο κ. Λοβέρδος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Συµφωνεί και ο κ. Λοβέρδος. Ήταν χθες
και ο κ. Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Υπήρξε, λοιπόν, συµφωνία να κατατεθεί σήµερα, διότι ήταν
από όλους σαφές ότι είναι επείγον να περάσουν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις, επειδή αφορούν στην απορρόφηση πόρων του
ΕΣΠΑ και στη σύναψη συµφωνιών του ελληνικού δηµοσίου µε
διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οίκους. Άρα δεν νοµίζω ότι έχει
νόηµα η ένσταση επί της διαδικασίας.
Επί της ουσίας, όµως, επειδή ο κ. Θεοχαρόπουλος έθεσε τρία
ερωτήµατα για την τροπολογία, θα πρέπει να απαντήσουµε στα
ερωτήµατα αυτά.
Πρώτον, σε σχέση µε το ΓΕΜΗ, πρέπει να είναι σαφές -το αναφέρουµε και στην αιτιολογική έκθεση-, ότι η κατάσταση όλων των
επιχειρήσεων που θα διαγραφούν από τα συγκεκριµένα αρχεία,

2636

αποστέλλεται στα ΓΕΜΗ από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων. Επισηµαίνεται, µάλιστα, και η συγκεκριµένη ΠΟΛ, η
ρύθµιση που πέρασε από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων πριν από µόλις δύο µέρες, η οποία αναφέρει ότι: «Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών…» -της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, δηλαδή- «…υποχρεούται να
αποστέλλει ηλεκτρονικά ανά µήνα στη Διεύθυνση Εταιρειών και
ΓΕΜΗ της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και συγκεκριµένα στο
Τµήµα Θεσµικών Ρυθµίσεων και ΓΕΜΗ, κατάσταση µε τους φορολογούµενους που έχουν διακόψει τις εργασίες τους µε τις διαδικασίες της παρούσας». Άρα κάθε ζήτηµα που έχει να κάνει µε
φορολογικές υποχρεώσεις των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, θα
έχει ήδη διευθετηθεί από την Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
Το δεύτερο ερώτηµα είχε να κάνει µε τους αξιολογητές. Αυτό
το οποίο κάνουµε, είναι ουσιαστικά να διευρύνουµε τη δυνατότητα που ήδη παρείχε το άρθρο 27 του ν.4310, έτσι ώστε να µπορέσουν να καλυφθούν από το µητρώο αυτών των αξιολογητών
και οι δράσεις καινοτοµίας οι οποίες καλύπτονται από τη RIS3,
στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση. Αυτό κάνουµε. Και, βεβαίως, είναι σαφές και µε αυτήν τη διάταξη -όπως προβλέπεται,
άλλωστε, και στο σύστηµα διαχείρισης ελέγχου των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων- ότι υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ του αξιολογητή και εκείνου του στελέχους, το οποίο θα
παρακολουθεί την υλοποίηση της δράσης.
Το τρίτο ερώτηµα έχει να κάνει µε τις ΔΕΥΑ, το οποίο τέθηκε
και από τον κ. Κεγκέρογλου. Δεν υπάρχει κανένας αιφνιδιασµός.
Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι και η συγκεκριµένη διάταξη
αποτελεί, αν θέλετε, αποτέλεσµα και αιτηµάτων που έχουν έλθει
από τις αρµόδιες περιφέρειας και τους δήµους στους οποίους
υπάγονταν αρχικά αυτά τα έργα. Τα έργα αυτά απεντάχθηκαν σε
µια διαδικασία ξεκαθαρίσµατος, αν θέλετε, των προγραµµάτων
του 2014. Τα έργα αυτά έµειναν στον αέρα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα χρηµατοδότησης, λοιπόν, από το ΕΣΠΑ. Και επειδή ακριβώς στο νέο ΕΣΠΑ κανονιστικά δεν προβλέπεται η χρηµατοδότηση τέτοιας κατηγορίας έργων, προχωρούµε στην ολοκλήρωση
της χρηµατοδότησής τους µέσω του Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για να µην έχουµε φαινόµενα, όπως στο παρελθόν, που έργα τα οποία ξεκίνησαν, έλαβαν χρηµατοδότηση
και τελικά κατέληξαν να είναι κουφάρια και να µην ολοκληρωθούν ποτέ. Θέλουµε να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, γι’ αυτό
και προχωρούµε στην χρηµατοδότησή τους από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων.
Το «κατά παρέκκλιση», στο οποίο αναφερθήκατε, έχει να κάνει
µε το γεγονός ότι αυξάνουµε το ποσοστό ενίσχυσης από το
Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων από το 35% στο
100%, ακριβώς για να µπορέσουµε να κλείσουµε αυτά τα έργα.
Και, βεβαίως, η συγκεκριµένη διάταξη θα ισχύσει για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα -αναφέρεται ρητά στην τροπολογίαµέχρι 31-12-2016. Αφορά, λοιπόν, µόνο ώριµα έργα, τα οποία
αυτήν τη στιγµή έχουν σταµατήσει, για να µπορέσουν αυτά τα
έργα να ολοκληρωθούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ο συνάδελφος κ. Αντώνιος Γρέγος από τη Χρυσή Αυγή έχει
τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πραγµατικά πολύ ευχάριστο να έρχονται µαθητές εδώ
και να ακούνε τις απόψεις και τις οµιλίες των Βουλευτών της
Χρυσής Αυγής. Και είναι ακόµα πιο ευχάριστο που υπάρχουν
ακόµα περισσότεροι µαθητές και του Γυµνασίου και του Λυκείου
που ενηµερώνονται από το διαδίκτυο για τις θέσεις µας και
ακόµα πιο ευχάριστο ότι τις υιοθετούν ακόµα και αυτοί οι µαθητές του Γυµνασίου και του Λυκείου.
Έχουµε, λοιπόν, ένα ακόµη ρατσιστικό νοµοσχέδιο σε βάρος
του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού, µε ευρεία συναίνεση. Όχι τη
δική µας φυσικά, διότι η Χρυσή Αυγή είναι το µοναδικό κόµµα
που βρίσκεται και θα βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα, όσο κι αν
αυτό φαίνεται ρατσιστικό. Είναι ένα νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί,
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προφανώς, από τα κόµµατα του αντεθνικού τόξου και έχει κάποιους συγκεκριµένους στόχους:
Πρώτον, να πλήξει καίρια τα δικαιώµατα των Ελλήνων εργαζοµένων.
Δεύτερον, να προσκαλέσει έµµεσα κάθε είδους αλλοδαπό στη
χώρα µας µε την υπόσχεση της εξασφάλισης ισότιµης εργασίας.
Τρίτον, να πλήξει καίρια για µια ακόµα φορά το θεσµό της οικογένειας.
Τέταρτον, να αποδυναµώσει και να στοχοποιήσει στελέχη της
Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος.
Πέµπτον, να καταδείξει για µία ακόµα φορά ότι εκτελείτε οποιαδήποτε εντολή της καταρρέουσας ευρωπαϊκής ψευτοένωσης.
Τονίζουµε, για µια ακόµα φορά, ότι ο µοναδικός ρατσισµός
είναι αυτός σε βάρος των Ελλήνων, ο δε αντιρατσιστικός νόµος
έχει εφαρµογή µόνο σε Έλληνες. Κανένας αλλοδαπός δεν διώκεται βάσει αυτού του νόµου, όσα ρατσιστικά εγκλήµατα και αν
διαπράξει.
Έχουµε καταδείξει επανειληµµένως το βρώµικο ρόλο των κερδοφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αλλά δυστυχώς δεν
έχουµε δει ακόµα µέχρι τώρα την επέµβαση κάποιου εισαγγελέα,
κάτι το οποίο απαιτούµε και εµείς, αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Το οξύµωρο και το γελοίο είναι ότι µιλάτε για εργασιακά δικαιώµατα και ισονοµία. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα σήµερα διώκονται άνθρωποι λόγω της ιδεολογίας τους; Όσοι τολµάνε να
δηλώσουν στήριξη στη Χρυσή Αυγή, το τρίτο προς το παρόν πολιτικό κόµµα και σύντοµα δεύτερο, απολύονται ή στοχοποιούνται, για να µη µιλήσουµε για τις δικές µας διώξεις.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνατε αν σας γινόταν µια τέτοια καταγγελία; Θα παίρνατε κάποια θέση; Μπορείτε να µας
απαντήσετε; Φυσικά και όχι, διότι πρόκειται για χρυσαυγίτες. Φυσικά, ούτε ο Συνήγορος του Πολίτη πρόκειται να πράξει κάτι τέτοιο.
Προσπαθείτε να ευνουχίσετε την Ελληνική Αστυνοµία και το
Λιµενικό Σώµα γιατί προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τους οπλισµένους λαθροδιακινητές και λαθροµετανάστες και τον κάθε
λογής εγκληµατία, όπως αυτά τα καθάρµατα που καίνε το εθνικό
µας σύµβολο. Όλοι θα θέλαµε να αυθαιρετήσουν οι αστυνοµικοί,
να τους φέρονται όπως τους αξίζει.
Με την αυθαιρεσία των γνωστών κουκουλοφόρων και λαθροµεταναστών τι θα γίνει επιτέλους; Είναι γνωστό. Θα συνεχίσουν
να απολαµβάνουν την ασυλία που έχουν και αυτή η ασυλία σ’ αυτούς τους εγκληµατίες, υπάρχει µόνο στην πατρίδα µας. Καµµία
σύλληψη, καµµία τιµωρία. Και µόνο το ότι είναι αλλοδαποί τους
θέτει σ’ ένα πλαίσιο απόλυτης προστασίας.
Μιας που µιλάµε για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας,
διαβάζω µια είδηση που αφορά ένα περιστατικό στη Νέα Ιωνία.
«Συνελήφθη Αλβανός για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανηλίκων µαθητών». Όπως έγινε σήµερα γνωστό, αυτό το κτήνος από
την Αλβανία συνελήφθη για αποπλάνηση παιδιών έξω από ένα
σχολείο στη Νέα Ιωνία. «Ο 57χρονος δράστης κατηγορείται ότι
ασέλγησε σε βάρος πέντε δωδεκάχρονων κοριτσιών έξω από ένα
σχολικό συγκρότηµα». «Με την κατηγορία της αποπλάνησης παιδιών κατά συρροή συνελήφθη ο 57χρονος Αλβανός από αστυνοµικούς της οµάδας ΔΙΑΣ. Παραπέµφθηκε στον αρµόδιο ανακριτή». Προφανώς θα είναι σύντοµα ελεύθερος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Από πού προκύπτει αυτό;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Συνήθως έτσι γίνεται, γι’ αυτό και συνεχίζουν το έργο τους.
Να φέρετε νόµους που θα επιβάλουν εξοντωτικές ποινές σε
λαθροδιακινητές που αλωνίζουν στα νησιά µας. Αυτό είναι και
αποτροπή και τιµωρία. Να αυξήσετε και τις ποινές, προκειµένου
να πατάξετε το παραεµπόριο που οργιάζει παντού και πλήττει
καίρια τους εργαζόµενους. Να δούµε σ’ όλα αυτά και την περίφηµη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Όλοι γνωρίζουµε, επίσης, ότι στα δηµόσια έργα απασχολούνται κυρίως αλλοδαποί και φυσικά αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Ως Χρυσή Αυγή στηρίζουµε σαφώς τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρία. Είµαστε στο πλευρό τους και εκείνοι στο πλευρό
µας.
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Να τονίσουµε ότι σύµφωνα µε στοιχεία που ήλθαν στο φως
της δηµοσιότητας και τα οποία έχουν κατατεθεί σε σχετική ερώτηση –που δεν θα απαντηθεί φυσικά- υπάρχει εδώ και χρόνια οργανωµένο κύκλωµα απόδοσης ιθαγένειας µε παράνοµα στοιχεία.
Το γνωρίζετε αυτό, κύριοι αρµόδιοι Υπουργοί; Θα τους αφαιρεθεί η ιθαγένεια; Θα τιµωρηθούν οι υπάλληλοι και όλοι οι εµπλεκόµενοι;
Καταθέτω στα Πρακτικά τη συγκεκριµένη ερώτηση. Έχει 88
αποφάσεις χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας που εκδόθηκαν από
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είστε ικανοί να ψηφίσετε ακόµα και την υιοθεσία παιδιών σε
οµοφυλόφιλα ζευγάρια και ψηφίζετε από µόνοι σας ή κατ’ εντολή
των διεστραµµένων εγκεφάλων εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοια νοµοσχέδια.
Κάποιοι ανόητοι τολµάνε να συγκρίνουν τους Έλληνες που µετανάστευσαν στη Γερµανία, στο Βέλγιο, στην Αµερική, µε τους
λαθροµετανάστες. Αυτό προκαλεί οργή και σε µας και σ’ όλους
αυτούς που πήγαν σ’ αυτές τις χώρες και δούλεψαν τίµια και νόµιµα. Αυτή και µόνο η σύγκριση αποτελεί µια ύβρη.
Η πατρίδα µας και η Ευρώπη αντιστέκονται στο καρκίνωµα του
πολυπολιτισµού, αυτό το καρκίνωµα που απειλεί µε θάνατο τους
Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα του 2016 έχουµε Πρωθυπουργό που
τολµά να συγκρίνει τον Γέρο του Μοριά και την ελληνική επανάσταση µε τον δικτατορίσκο Φιντέλ Κάστρο. Δυστυχώς έχουµε
Υπουργούς όπως τον Ζουράρι και τον Μουζάλα και πολλούς άλλους.
Ευτυχώς, ο άνεµος του εθνικισµού πνέει παντού. Σύντοµα
όλες οι χώρες της Ευρώπης θα ανατρέψουν τις διεφθαρµένες
κυβερνήσεις τους που µόνο δυστυχία έφεραν. Όποιες φασιστικές µεθοδεύσεις και να κάνετε, να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός
ξύπνησε και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει και µάλιστα πολύ
σύντοµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα την ενσωµάτωση ενωσιακής νοµοθεσίας
στο ελληνικό δίκαιο. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για ενωσιακή
νοµοθεσία, µπορεί από ό,τι αποδεικνύει η Κυβέρνηση, να τσουβαλιάζει οδηγίες διαφορετικού αντικειµένου και περιεχοµένου
που αφορούν πολλά Υπουργεία σε ένα νοµοσχέδιο και διάφορα
άλλα θέµατα, διάφορες νοµοθετικές προβλέψεις άσχετων θεµάτων µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Δεν χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχόλιο για τον τρόπο που
νοµοθετεί η Κυβέρνηση, για τις εκκλήσεις µας κάθε φορά για
ορθή νοµοθέτηση που δεν θα υποτιµά το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το ίδιο έργο κάθε φορά!
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, αφορά στην εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού. Οφείλουµε
να ενσωµατώσουµε τις οδηγίες αυτές όχι µόνο για την θεσµική
κατοχύρωση της ίσης µεταχείρισης των προσώπων στην εργασία
και την απασχόληση -που είναι αυτονόητη- αλλά κυρίως για την
πιο αποτελεσµατική εφαρµογή της. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα
δεν µπορεί να τίθενται υπό αίρεση σε καµµία δηµοκρατική κοινωνία.
Ταυτόχρονα, όµως, µε τη διαµόρφωση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, όλοι οι δηµοκράτες πολίτες έχουµε χρέος να αντιταχθούµε και να αποµακρύνουµε κάθε ξενόφοβο, ρατσιστικό
χαρακτηριστικό που εµφανίζεται στην ελληνική κοινωνία. Ο αγώνας µας ενάντια στις διακρίσεις πρέπει να είναι διαρκής.
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Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι µόνο συµφωνούµε µε τις διατάξεις που προάγουν την ίση µεταχείριση, αλλά ζητούµε και την
επέκτασή τους για την µεγαλύτερη προστασία των συµπολιτών
µας που το έχουν ανάγκη. Επιθυµούµε ακόµη πιο τολµηρή νοµοθετική πρωτοβουλία για την καταπολέµηση των διακρίσεων που
θα λαµβάνει υπόψη της και τα εµπόδια που προηγούνται του
σταδίου της απασχόλησης, όπως για παράδειγµα αυτά στην εκπαίδευση. Κυρίως δεν ανεχόµαστε συµπεριφορές που προσβάλουν βάναυσα τον σεβασµό στα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τοποθετήσεις τριτοκοσµικού χαρακτήρα -και αναφέροµαι συγκεκριµένα και στον συγκυβερνήτη σας, θα πω στη συνέχεια- που
απορρίπτουν την διαφορετικότητα.
Στη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου ήρθαµε για µια ακόµη
φορά και στις επιτροπές, δυστυχώς, όµως και σήµερα στην Ολοµέλεια, αντιµέτωποι µε ένα οµοφοβικό παραλήρηµα από το
κόµµα των ΑΝΕΛ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ακούσαµε τον
ειδικό αγορητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων -και έχει τη σηµασία
του, διότι είναι ο συγκυβερνήτης σας, δεν µιλάµε για ένα οποιοδήποτε κόµµα- να εκφράζει µε καµάρι την καταψήφιση του συµφώνου συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών. Παρεµπιπτόντως,
να σας θυµίσω ότι θεσπίστηκε εξαιτίας και της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης και άλλων δυνάµεων της αντιπολίτευσης όταν δεν
είχε την πλειοψηφία να περάσει στη Βουλή.
Ακούσαµε, επίσης, τον εισηγητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
πέρα από αυτό, να λέει χαρακτηριστικά: «Το δικαίωµα αυτοδιάθεσης ενός ανθρώπου πρέπει να υπόκειται σε οριοθετήσεις.
Μπορεί ένας οµοφυλόφιλος ή µια οµοφυλόφιλη να είναι και
µπέιµπι σίτερ»; Και µάλιστα είπε ότι «όταν δεν το αντιλαµβάνεται
κάποιος, φταίει το IQ του». Και πιστοποιητικά θα ζητήσει σε λίγο
για να µπει στην αγορά της εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, αντιδράσατε στον εισηγητή της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης όταν σας έθετε ερωτήµατα, στη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, η οποία ψηφίζει αυτά τα άρθρα και δεν αντιδράσατε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την στιγµή σε αυτά τα οποία
ελέγχθηκαν, τα οποία είναι απαράδεκτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Εγώ αντέδρασα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ελάχιστες εξαιρέσεις! Απαράδεκτα! Είναι ντροπή για το ελληνικό Κοινοβούλιο να ακούγονται αυτά από κόµµα που συγκυβερνά αυτήν τη στιγµή.
Και, βεβαίως, θυµάµαι τον κ. Τσίπρα να λέει σε µια συνέντευξή
του, ότι οι ΑΝΕΛ είναι κεντροδεξιά και, βέβαια, να σας προσφωνεί «συντρόφισσες και σύντροφοι» στο συνέδριο το οποίο πραγµατοποίησε το κόµµα σας πριν από λίγο χρονικό διάστηµα και
βέβαια να καταχειροκροτείται! Από τον Φιντέλ στους ΑΝΕΛ
πραγµατικά! Όµως σε κάθε περίπτωση σοσιαλισµός χωρίς δηµοκρατία δεν γίνεται και αυτό πρέπει επιτέλους να το καταλάβετε.
Να προχωρήσω. Ακούσαµε για αποχριστιανισµό των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, για διαµόρφωση κοινωνίας χαλαρών
ηθών, λόγω αυτού που ψηφίζεται σήµερα. Και κατά τα άλλα λέει
το κόµµα της συγκυβέρνησης ότι δεν είναι αντίθετο στην ίση µεταχείριση των ανθρώπων και στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, όταν απέδειξε µε τις τοποθετήσεις και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια ότι είναι απέναντι.
Η ίση µεταχείριση των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπαίνουν στο ζύγι. Και µπορεί ευθέως
να απειλούνται από ρατσιστικές συµπεριφορές, βάλλονται όµως,
σηµαντικά και από την ανοχή σε αυτές.
Εµείς καταθέσαµε ονοµαστική ψηφοφορία για τα τέσσερα
αυτά άρθρα. Και εδώ θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούν, όλες οι
πολιτικές δυνάµεις -και δεν βλέπω κάποιον από τη Νέα Δηµοκρατία, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση αυτήν τη στιγµή µέσα στη
συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου- να πάρουν θέση.
Επιτρέψτε µου τώρα κάποιες επισηµάνσεις σε ορισµένα άλλα
σηµεία του νοµοσχεδίου. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και
της προώθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων, η αρµοδιότητα ανατίθεται στον Συνήγορο του
Πολίτη ενιαία για το δηµόσιο, τον ευρύτερο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Εµείς δεν είµαστε αντίθετοι µε την επέκταση των αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη. Είµαστε σταθερά υπέρ
της ενίσχυσης των ανεξάρτητων αρχών. Και, βέβαια, έχουµε πιέ-
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σει προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος
τους σε πολλές περιπτώσεις. Θεωρούµε ότι µε την ανεξαρτησία
του και την αυτονοµία του έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, ο
Συνήγορος του Πολίτη θα µπορούσε να επιτελέσει τον ρόλο
αυτό.
Ο προβληµατισµός µας, όµως, είναι αν θα µπορούσε να ανταπεξέλθει στον όγκο των αρµοδιοτήτων που προστίθενται. Και
αυτό πρέπει να το δείτε. Διότι οι αυξηµένες αυτές αρµοδιότητες
ναι µεν συνάδουν µε αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών θεσµών
και µε ό,τι έχει ήδη εφαρµοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ναι
µεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά από την άλλη πλευρά
εγείρονται τα εξής ερωτήµατα: Είναι επαρκώς στελεχωµένος;
Διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία για να ανταπεξέλθει στις
αρµοδιότητες που του δίνουµε; Πώς θα διασφαλιστεί η αποτελεσµατική παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στον ιδιωτικό
τοµέα όταν ήδη στο δηµόσιο υπάρχουν προβλήµατα πρόσβασης
και ανταπόκρισης; Πολλές φορές τα πορίσµατα του δεν γίνονται
σεβαστά από τη δηµόσια διοίκηση. Έχουµε το πρόβληµα αυτό.
Στο δεύτερο µέρος το νοµοσχεδίου συζητούµε για τα θέµατα
που αφορούν την αγορά. Δεν θα µπορούσαµε να είµαστε αντίθετοι µε τις διατάξεις αυτού του µέρους. Είναι σηµαντικό, όµως,
τα εργαλεία που δίνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να χρησιµοποιηθούν, όχι να µείνουν ανενεργά και να παρακολουθείται
στο εξής η εφαρµογή των διατάξεων αυτών, να εξετάζεται το ενδεχόµενο καταχρήσεων.
Το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά την προστασία του
ευρώ. Και εδώ βεβαίως, δεν µπορούµε παρά να είµαστε θετικοί,
καθώς όπως αναφέρεται -και σωστά- «η στατιστική αξιολόγηση
παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ φανερώνει σοβαρές οικονοµικές ζηµιές».
Για το τελευταίο µέρος του νοµοσχεδίου αναπτύχθηκε ένας
προβληµατισµός, τον οποίο έχουµε, σε σχέση µε τον Συνήγορο
του Πολίτη που ορίζεται ως εθνικός µηχανισµός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας και συµπεριλαµβάνεται στις αρµοδιότητές του η αξιολόγηση καταγγελιών για παράνοµες πράξεις των
Σωµάτων Ασφαλείας. Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, έχει έναν συµβουλευτικό ρόλο, καθώς θα παρεµβαίνει µε τα πορίσµατά του εφόσον διαπιστώνει περιστατικά
βίας και αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας.
Ποιο είναι, όµως, το ουσιαστικό περιεχόµενο της παρέµβασής
του; Αυτό πρέπει να λύσουµε. Να το εξηγήσετε. Να δούµε µε
προσοχή αυτόν τον παρεµβατικό ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη στη διοίκηση και την ουσιαστική επιρροή του στα Σώµατα
Ασφαλείας και στο πειθαρχικό τους δίκαιο.
Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες. Ορισµένα θέµατα τα
συζητήσαµε. Για παράδειγµα, για τέταρτη φορά δίνουµε παράταση σήµερα στο νοµοσχέδιο στο θέµα της διαφήµισης µε τα
ΜΜΕ. Κι ενώ έχει τελειώσει η διαβούλευση από τον Ιούλιο, ο αρµόδιος Υπουργός Επικρατείας φέρνει και τώρα παράταση για να
γίνει -όπως µας είπε- από την επόµενη χρονιά, από το 2017.
Και, βέβαια, φέρνετε τροπολογία που ορίζει σε τριάντα έξι
µήνες από δεκαοκτώ µήνες τη διάρκεια του πιλοτικού διαστήµατος εφαρµογής του θεσµού ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων,
καταδίκων και κρατουµένων, το βραχιολάκι. Το 2013 ως αντιπολίτευση λέγατε ότι ένα βραχιολάκι δεν µπορεί να φέρει την αποσυµφόρηση. Πεδίο δόξης λαµπρόν, λοιπόν, για να προωθήσετε
µε άλλους τρόπους την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης και την κοινωνική επανένταξη, χωρίς αντιφάσεις όµως.
Και αν η τροπολογία έρχεται ως συνέχεια και της πρόσφατης
απόδρασης που είχαµε µε το βραχιολάκι, θα πρέπει να δείτε πώς
θα λύσετε αυτά τα ζητήµατα τα οποία παρουσιάζονται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συνεδρίαση εξελίσσεται για άλλη µία φορά, µε ένα θέµα το οποίο έχει αναδειχθεί,
σε µία συνεδρίαση που θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούµε και να
πούµε ξεκάθαρα πώς στεκόµαστε απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώµατα, πώς στεκόµαστε απέναντι στη διαφορετικότητα, στις
διακρίσεις.
Δεν τιµά το ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η συζήτηση που γίνεται
-πέρα από ακραίες δυνάµεις- από κόµµα που συγκυβερνά. Και
δεν τιµά και εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αντιδράτε ξεκάθαρα σε αυτή την τοποθέτηση η οποία γίνεται και
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δεν τοποθετείστε µε έναν σαφή τρόπο, που ανέχεστε αυτές τις
συµπεριφορές, που ανέχεστε αυτές τις τοποθετήσεις. Και η Κυβέρνηση θα έπρεπε να πάρει εδώ, σήµερα, ξεκάθαρη θέση δια
της σαφούς αποδοκιµασίας της τοποθέτησης των ΑΝΕΛ. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Εµείς, ζητούµε ονοµαστική ψηφοφορία. Καταθέσαµε το αίτηµα για να τοποθετηθεί ο κάθε Βουλευτής ξεχωριστά. Επιτέλους, όµως, αυτά τα δικαιώµατα, τα οποία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι κατοχυρωµένα -δεν συζητούνται πλέον τέτοια θέµατα- τα συζητούµε ακόµη και σήµερα εδώ µέσα, για διακρίσεις
στον χώρο της εργασίας. Γιατί γι’ αυτό πρόκειται. Αυτό αφορά η
ενωσιακή οδηγία. Και αυτό δεν τιµά κανέναν. Δεν τιµά τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τιµά την Κυβέρνηση. Και εδώ θα πρέπει να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα και να πείτε πώς είναι δυνατόν να ανέχεστε
τέτοιες συµπεριφορές εντός της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Καραγιαννίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κατσίκη, δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ποιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ασκείται µία κριτική
από διάφορους συναδέλφους σε αυτά που είπατε ως ειδικός
αγορητής. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν µπορεί σε κάθε
άσκηση κριτικής να θεωρείτε ότι είναι προσωπικό και να απαντάτε. Δηλαδή, αν ασκηθεί πολιτική κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εκατό Βουλευτές πρέπει να απαντήσουν
επειδή τους θίγει. Δεν είναι δυνατόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Δεν πρόκειται για άσκηση κριτικής. Πρόκειται για διαστρέβλωση της αλήθειας. Δεν πρόκειται
για άσκηση κριτικής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, κριτική ασκείται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: …όταν διαστρεβλώνει την αλήθεια και ψευδολογεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Επιτρέψτε µου να σας
πω κάτι. Προηγουµένως δεν έγινε ακριβώς το ίδιο; Πάλι θεωρήσατε ότι έχει γίνει διαστρέβλωση της τοποθέτησής σας και δώσατε διευκρινήσεις. Κάθε φορά θα γίνεται αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε; Πρέπει να υπάρχει στοιχειώδης συνεννόηση µεταξύ µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κάθε φορά που διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα θα πρέπει να σιωπούµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, κύριε Κατσίκη,
δεν αναφέρονται σε εσάς προσωπικά, ούτε σας θίγουν. Κάνουν
πολιτική κριτική σε αυτά που είπατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Και σε εµένα προσωπικά και
στην τοποθέτησή µου στην επιτροπή αναφέρθηκαν, την οποία
αλλοίωσαν εσκεµµένα και τεχνηέντως, προκειµένου να πλήξουν
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έπρεπε να πιέσει για το αντίθετο, χρησιµοποιώντας σταλινικές µεθόδους. Εάν αυτοί έτσι έχουν µάθει να
λειτουργούν, εµείς λειτουργούµε διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έγινε κατανοητό.
Είναι η δεύτερη φορά που πήρατε τον λόγο. Δεν πειράζει. Τα είπαµε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Πώς πήρα τον λόγο; Τον λόγο
ουσιαστικά δεν τον πήρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, τι λέτε τώρα; Άλλο θα λέγατε από αυτά που είπατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Αυτά καταλάβανε από την επιτροπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εκτός από αυτό που
είπατε τώρα, θα λέγατε κάτι άλλο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Η πραγµατικότητα είναι άλλη,
που αποδεικνύεται από ό,τι είπα στην επιτροπή.
Όπως, επίσης, τους πείραξε αν ο γκέι µπορεί να είναι baby sitter. Δεν τους πείραξε και δεν έκαναν καµµία αναφορά στο αν ο
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τρανσέξουαλ µπορεί στην Α’ Δηµοτικού να είναι δάσκαλος και
µετά να είναι δασκάλα. Εκεί τσιµουδιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μάλιστα. Ευχαριστούµε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, χρειαζόµαστε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν θα συνεχίσετε,
κύριε Κατσίκη!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο! Αυτή είναι η
συγκυβέρνηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κατσίκη, δεν θα
συνεχίσετε! Και σας παρακαλώ πολύ, δεν θα συνεχιστεί αυτό.
Δεν µπορεί κάθε φορά που ασκείται κριτική, να παίρνετε τον
λόγο.
Κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ας κρατήσουµε λίγο την ένταση
χαµηλά.
Να πω εξαρχής ότι κάθε φορά που θα έρχονται νοµοσχέδια τα
οποία θα αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, θα συγκρούονται
δύο αντιλήψεις. Η µία αντίληψη µιλάει για µια κοινωνία ανοιχτή,
όπου κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να επιλέγει το φύλο του,
τη γλώσσα που θα µιλάει, τη θρησκεία που θέλει να πιστεύει, τα
πολιτικά του ιδεώδη.
Αυτή η αντίληψη, δυστυχώς, στη χώρα µας ηττάται. Δεν κερδίζει µέχρις στιγµής. Και βαριά ευθύνη έχουν και στη Βουλή και
στην παιδεία και σε όλα τα επίπεδα, όπου ο εθνικισµός κερδίζει.
Η άλλη αντίληψη, λοιπόν, µιλά -και δεν έχει κάνει πολλά βήµατα από τον Μεσαίωνα, όταν έκαιγαν τις γυναίκες για µάγισσες
ή τις έδερναν ή τις είχαν στα υπόγεια- για µια κλειστή κοινωνία,
µια κοινωνία στην οποία το πρότυπο είναι ο λευκός θρησκευόµενος αρσενικός. Αυτή η κοινωνία περιορίζει κατά πολύ τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο αυτό το νοµοσχέδιο, όχι ότι τα
κάνει όλα σωστά, αλλά συµπληρώνει πολλά κενά που υπήρχαν
στο παρελθόν. Και εδώ είµαστε για να συζητήσουµε, να ξεκινήσουµε µια συζήτηση και για την ταυτότητα φύλου και για την παιδοθεσία και για τον γάµο των οµόφυλων ζευγαριών, µε σύνεση
όµως και µε κουβέντες που δεν εξάρουν τα πάθη.
Αυτό που ειπώθηκε προηγουµένως στην Ολοµέλεια εγώ είµαι
υποχρεωµένος να το καυτηριάσω. Προφανώς, οι άνθρωποι δεν
επιλέγονται για µπέιµπι σίτερ ή κούριερ ή δάσκαλοι, εάν έχουν
έναν συγκεκριµένο σεξουαλικό προσανατολισµό, γιατί αυτό υπονοεί ότι εξ υπαρχής υπάρχει µια κακότητα σ’ αυτούς του ανθρώπους εξαιτίας µιας επιλογής που κάνουν.
Αυτό είναι ο πυρήνας στοχοποίησης κοινωνικών οµάδων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι της αντίληψης της κλειστής κοινωνίας κανονικοποιούν το δικό τους πρότυπο. Δεν είναι ούτε δηµοκρατία ούτε υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωµάτων αυτό.
Όταν κανονικοποιείς ένα πολύ συγκεκριµένο πλαίσιο και όσοι δεν
εντάσσονται σ’ αυτό το πλαίσιο είτε είναι οι εχθροί σου είτε
ακόµα χειρότερα τους θεωρείς ανώµαλους ή οτιδήποτε άλλο,
τότε περνάς σε άλλον κύκλο. Περνάς στον κύκλο του µίσους, του
ρατσισµού, στον κύκλο της δικαιολόγησης της επίθεσης εναντίον
συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων.
Αυτό, όµως, που εµένα µε εξοργίζει είναι η συγκεκριµένη υποκρισία. Να είσαι αρσενικός το πρωί µε κοστούµι και γραβάτα και
το βράδυ να ζεις αυτό που δεν µπορείς να οµολογήσεις δηµοσίως. RSHA—Reichssicherheitshauptamt το έλεγαν στη ναζιστική
Γερµανία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
RSHA—Reichssicherheitshauptamt, σώµατα ασφαλείας. Διαβάστε, λοιπόν, τι ήταν.
Αυτή, λοιπόν, η υποκρισία που υπάρχει σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες είναι η εξής: Ή θα δηλώνεις και θα πιστεύεις
στην ταυτότητά σου και θα είσαι γενναίος να το παραδεχτείς και
να το πεις έξω, να βγεις από την ντουλάπα, ή θα ζούµε σ’ αυτήν
την υποκρισία της ελληνικής κοινωνίας, όπου το πρωί φοράµε
κοστούµια και το βράδυ κάνουµε κάτι άλλο. Και αυτό κάνει κακό
σε όλους µας, γιατί υιοθετούµε µια εικόνα της κοινωνίας, όπου
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η κανονικότητα είναι οι ετερόφυλοι.
Όχι, λοιπόν, η κανονικότητα είναι όλοι οι άνθρωποι που επιλέγουν πολύ συγκεκριµένα πράγµατα να κάνουν στη ζωή τους και
έχουν το δικαίωµα να το κάνουν. Όπως έχουν το δικαίωµα και να
έχουν οικογένειες. Και εάν θέλετε να κλείνετε τα µάτια, κλείστε
τα. Όµως, οµόφυλα ζευγάρια µε παιδιά υπάρχουν στην Ελλάδα
και σε όλον τον κόσµο. Αυτό, λοιπόν, είτε θα το παραδεχτείτε
είτε θα ζείτε µε το µίσος σας, που κυρίως τρώει τον εαυτό σας
και µετά τους υπολοίπους, είτε θα κλείνετε τα µάτια και απλώς
δεν θα το παραδέχεστε.
Αφού είπαµε τα ζητήµατα που αφορούν το νοµοσχέδιο, θέλω
να µιλήσω για µια συγκεκριµένη τροπολογία. Τέθηκε και από άλλους συναδέλφους. Είναι η τροπολογία του Υπουργείου Τουρισµού και αφορά τα ΚΤΕΛ.
Στις είκοσι γραµµές της αιτιολογικής έκθεσης αυτό που υπάρχει ως επιχείρηµα, για να υπάρξει κατάργηση αυτής της διάταξης, είναι ότι δηµιουργεί εντάσεις και προστριβές. Συγγνώµη,
αλλά µια αιτιολογική έκθεση που λέει ότι αλλάζουµε κάτι γιατί
δηµιουργεί εντάσεις ή προστριβές, χωρίς να το αποδεικνύει από
πουθενά, δεν υφίσταται ως αιτιολογική έκθεση.
Και από την άλλη πλευρά, εάν πούµε ότι το ΚΤΕΛ δεν µπορεί
να συµµετέχει, ποιος µας προσδιορίζει ότι τα τουριστικά γραφεία
δεν θα κάνουν ένα µονοπώλιο και θα ορίζουν τις τιµές όπως θέλουν, αφού δεν θα υπάρχει ένας ανταγωνισµός από µια άλλη
επαγγελµατική οµάδα; Αυτό, λοιπόν, πώς µπορεί να υπάρξει;
Ακούστηκε και το άλλο, ότι τα ΚΤΕΛ δεν έχουν τουριστικά λεωφορεία. Συγγνώµη, αλλά τα ΚΤΕΛ τουλάχιστον στη δική µου
Περιφέρεια –και δεν µιλώ µόνο για τον δικό µου νοµό- έχουν τουριστικά γραφεία. Τι θα πούµε, λοιπόν, στα τουριστικά γραφεία
που έχουν συγκροτηθεί στα ΚΤΕΛ; Θα τα κλείσετε και θα συµµετέχετε µε κάποιο άλλο όνοµα, αλλά θα στεγάζεστε µέσα στα
ΚΤΕΛ;
Δεν στέκει, λοιπόν, αυτή η τροπολογία και η κατάργηση της
συγκεκριµένης ρύθµισης, χώρια που δεν δίνετε πλέον το δικαίωµα και σε έναν συνεταιρισµό εργαζοµένων στη Ρόδο να µπορούν να κάνουν αυτό το έργο. Και µιλάµε για ηµερήσιες εκδροµές. Δεν είναι δα και προς καταστροφή αυτή η ιστορία!
Και επειδή ακούστηκε και από πλευράς ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχουν
δωρεάν µεταφορές σε ηµερήσιες εκδροµές. Το ΚΤΕΛ δεν µεταφέρει δωρεάν µαθητές, ούτε κάνει εκδροµές για την ψυχή της
µάνας του. Προφανώς παίρνουν ένα τίµηµα, αλλά αυτό το τίµηµα
βγαίνει, είτε το πάρει ένα τουριστικό γραφείο είτε το πάρει το
ΚΤΕΛ, µέσα από έναν ανταγωνισµό. Αν εκλείψει το ένα από τα
δύο µέρη, δεν θα έχουµε ανταγωνισµό και άρα, θα υπάρχει ένα
µονοπώλιο στις τιµές.
Κλείνω. Μένει –ξαναλέω- να συζητήσουµε πολλά πράγµατα
που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αλλά να τα συζητήσουµε,
όχι ως υπερασπιστές όψιµοι πραγµάτων που έπρεπε να γίνουν,
αλλά δεν έγιναν στον παρελθόν. Να το αφήσουµε αυτό στην
άκρη και να πολεµήσουµε όλοι µαζί έναν και συγκεκριµένο
εχθρό, τον ναζισµό και τον φασισµό που φαίνεται να θεριεύουν
ελλείψει δικού µας ενιαίου µετώπου, το οποίο θα τους αντιµετωπίσει. Και δεν θα τους αντιµετωπίσει µόνο µέσα στη Βουλή, θα
τους αντιµετωπίσει παντού. Και στο δρόµο και στη δουλειά και
παντού! Να το ξέρουν αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Τώρα είναι αργά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Καραγιαννίδη.
Ο συνάδελφος κ. Σπυρίδωνας Λάππας από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θέλετε, κύριοι συνάδελφοι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έκανε χειρονοµία άσεµνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν σας άκουσα, τι
λέτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Για ποιο πράγµα θέ-
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λετε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Έκανε άσεµνη χειρονοµία, το είδατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με συγχωρείτε πολύ,
ο Προεδρεύων δεν την πρόσεξε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Το αρνείται; Ότι έκανε άσεµνη χειρονοµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο Προεδρεύων δεν
πρόσεξε καµµία τέτοια χειρονοµία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ρωτήστε τον, έκανε άσεµνη χειρονοµία, ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Καραγιαννίδη,
παρακαλώ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κάνατε άσεµνη χειρονοµία, κύριε; Σας
παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Του ζήτησα να εξηγήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, έκανε
άσεµνη χειρονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και τι να κάνουµε
τώρα, αφού δεν την είδαµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ρωτήστε τον. Κάνει πως είναι απασχοληµένος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ας κατεβάσουµε λίγο
τους τόνους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Έκανε άσεµνη χειρονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θέλετε να κάνω
εγώ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Να τον ρωτήσετε αν το παραδέχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν παρατήρησε το
Προεδρείο άσεµνη χειρονοµία, τι να κάνω; Έπρεπε να κοιτάω
προς τα εκεί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κοιτάγαµε εµείς, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Το λέτε εσείς, εγώ δεν
κοίταζα προς τα εκεί. Τι να κάνουµε τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Καραγιαννίδη,
σας παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Λάππα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει λεχθεί σε διεθνές επίπεδο ότι ζούµε στον 21ο αιώνα,
τον αιώνα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Και επειδή το νοµοσχέδιο αυτό θεωρώ ότι δρα, λειτουργεί, προτείνει σ’ αυτό το πλαίσιο
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Στην αιτιολογική έκθεση ορθώς αναφέρεται τι επιχειρεί. Επιχειρεί τη δηµιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και νοµικά άρτιου
πλαισίου εφαρµογής της αρχής ίσης µεταχείρισης. Βεβαίως,
λαµβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας σχετικά µε την ίση µεταχείριση όλα τα ζητήµατα που κρίνει η νοµολογία και του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τις συστάσεις των διεθνών οργανισµών και τις εκθέσεις των ειδικών φορέων.
Η αρχή της ίσης µεταχείρισης είναι σηµαντικότατη και έχει µεγάλη ιστορική σηµασία για τη χώρα µας, διότι δεν είναι άγνωστο
ότι ακόµη από την εποχή του Πυθαγόρα λεγόταν εκείνη η φράση
«κοινά τα των φίλων» ή εκείνο που γραφόταν στην Εκκλησία του
Δήµου «ισότις-φιλότις» ως παροιµία της αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας. Περνώντας στην εποχή των Ρωµαίων, θα θυµίσω τη
φράση του Πετρώνιου «Sol omnibus lucet», δηλαδή «ο ήλιος λάµπει για όλους» ως έκφραση της αρχής της ισότητας.
Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων στον Συνήγορο του Πολίτη,
συνιστά αναντίρρητα µια νοµοθετική βελτίωση από κάθε άποψη,
καθώς ο Συνήγορος του Πολίτη ως ανεξάρτητη αρχή, η οποία
µάλιστα είναι κατ’ εξοχήν αρµόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του ανθρώπου δηλαδή, συνταγµατικά και νοµοθετικά κατοχυρωµένη, έχει ανεξαρτησία, αυτονοµία απέναντι
στην εκτελεστική εξουσία, ευρεία νοµιµοποίηση, εκτενές πεδίο
αρµοδιοτήτων, αποτελεσµατική ισχύ για τη διεξαγωγή ερευνών
και επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
ιδίως µετά την πρόβλεψη του νοµοσχεδίου για αύξηση των θέσεων εργασίας κατά είκοσι και για τα δύο µέρη του νοµοσχεδίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ετέθησαν ορισµένα ζητήµατα, τα οποία χρήζουν διευκρίνισης.
Κατ’ αρχήν το νοµοσχέδιο κατά ουδεµία, από οποιαδήποτε
πλευρά και αν το αντιµετώπισε κανένας, δεν έθεσε και δεν θέτει
θέµα αναγνώρισης τεκνοθεσίας από οµόφυλα ζευγάρια. Από
όποιον ετέθη, ετέθη θα έλεγα, από ένα αίσθηµα ενόρασης, µαντείας και προφητείας, όπως είπαµε στην επιτροπή, και δεν απορρέει κάτι αντίστοιχο ούτε από το γράµµα ούτε από το πνεύµα του
νόµου. Και για τον καθένα, που µελετάει ένα νοµοσχέδιο, εκείνο
που έχω να πω, και ως µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ως νοµικός, είναι
να είναι πιστός στο γράµµα του νόµου και δεν µπορεί να αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο ούτε από ενόραση, ούτε από µαντεία,
ούτε από προφητεία. Άλλωστε, µόνο ο ορθός λόγος είναι αυτός
που πρέπει να κατευθύνει τη σκέψη µας και την πρακτική µας.
Πρέπει να σας πω ότι όταν εγώ έδινα εξετάσεις στο πανεπιστήµιο, µας έβαλαν ως έκθεση το θέµα: «Πού διαφέρει ο λόγος ο
ορθός και ο λόγος δικαιοσύνης». Επαναλαµβάνω, λοιπόν: Κάτω
από αυτό το πρίσµα να αντιµετωπίσουµε και τις διατάξεις του
παρόντος νοµοσχεδίου. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, σχετικά µε το βάρος της απόδειξης, που θέτει το
άρθρο 9. Είπαµε και στην επιτροπή και το λέµε και τώρα. Ο καταγγέλλων πέραν των όσων ιστορεί ως πραγµατικά περιστατικά
στην καταγγελία του, στο έγγραφό του δεν έχει να αποδείξει τίποτε άλλο. Το βάρος της απόδειξης, ότι αυτά που καταγγέλλει
ο καταγγέλλων, συνιστούν ή όχι διάκριση και προσβάλουν ή όχι
την αρχή της ίσης µεταχείρισης, το φέρει ο καταγγελλόµενος, ο
εργοδότης, η διοικητική αρχή ή το δηµόσιο. Και αυτό ξέρετε
γιατί; Θα χρησιµοποιήσω τις φράσεις του αρµοδίου Υπουργού.
Είπε δύο πράγµατα, που είναι πολύ σηµαντικά και από πολιτική
και από νοµική άποψη. Ο µεν εργοδότης ως εκ της θέσης του
κατέχει δεσπόζουσα θέση απέναντι στον αδύναµο εργαζόµενο,
η δε διοικητική αρχή ή το δηµόσιο έχει και κάτι παραπάνω –λέειπου κυριαρχεί, δεσπόζουσα θέση που είναι η κυρίαρχη θέση. Και
αυτό, που αντιλαµβάνεται ο πολίτης απέναντι σε ένα τέτοιο κυρίαρχο, είναι ότι ασφαλώς βρίσκεται σε αδυναµία και δεν έχει
καµµία υποχρέωση να αποδείξει οτιδήποτε.
Πάµε στο µέρος Δ’, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ετέθη από
έναν συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας το εξής: Μήπως η ανάµειξη του Συνηγόρου του Πολίτη διακόπτει την πειθαρχική διαδικασία; Και από το κείµενο προκύπτει και από τη δήλωση του
αρµόδιου Υπουργού ότι δεν τίθεται θέµα διακοπής της πειθαρχικής διαδικασίας. Δηλαδή, δεν τέθηκε ποτέ και δεν τίθεται θέµα
διακοπής της διαδικασίας συλλογής των περιστατικών και των
αποδείξεων. Άλλωστε, εµείς, που είµαστε δικηγόροι, το ξέρουµε
πολύ καλά. Ένας θα είναι ο φάκελος, που συλλέγει τα στοιχεία,
τα πραγµατικά περιστατικά. Θα είναι κοινά και για τον πειθαρχικό
δικαστή και για τον ποινικό και για τον διοικητικό δικαστή. Άρα
αυτό εξασφαλίζεται πάρα πολύ καλά.
Επίσης, έχω να τονίσω και ένα άλλο πράγµα, ότι ο νόµος -και
αυτό ειπώθηκε και πρέπει να διευκρινιστεί- δεν κατευθύνει το πειθαρχικό όργανο τι απόφαση θα πάρει, καλή ή κακή, ετούτη ή την
άλλη. Τι του λέει; Πάρε όποια απόφαση θέλεις. Όµως, όταν η
απόφασή σου θα διαφέρει ως προς το αποδεικτικό υλικό και από
την κρίση του Συνηγόρου του Πολίτη, η µόνη υποχρέωση που
έχεις, είναι να αιτιολογήσεις σχετικώς και εµπεριστατωµένως την
απόφασή σου. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και από το άρθρο 93
του Συντάγµατος, που είναι µια κατευθυντήρια αρχή για όλα τα
διοικητικά όργανα.
Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι ότι ο Συνήγορος του Πολίτη
θέλει να παίξει εδώ, για τους νοµικούς πάλι, τον ρόλο ενός εφετείου, ενός δευτεροβάθµιου οργάνου. Και αυτό είναι επίσης ξεκαθαρισµένο.
Κύριε Υπουργέ, επειδή είµαι από τους υπογράφοντες της τροπολογίας για τα θέµατα των ενδίκων µέσων για τους ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι παγκόσµια πρωτοτυπία για τη χώρα µας η άσκηση ενδίκων µέσων να
αποτελεί υποχρέωση, να υποχρεώνεται ο φορέας, όποιος και αν
είναι, να ασκήσει ένα ένδικο µέσο.
Ο νόµος και ο νέος νοµοθέτης και το Σύνταγµά µας µε διατάξεις του µπορεί να απαγορεύει την άσκηση ενδίκων µέσων, ποτέ
όµως δεν µπορεί να την επιβάλει. Είναι δικαίωµα, το οποίο απορ-
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ρέει ως δικονοµική ευχέρεια από το άρθρο 20 του Συντάγµατος,
που παρέχει το δικαίωµα και την ευχέρεια έννοµης προστασίας
σε όλους τους Έλληνες πολίτες αδιακρίτως και δεν µπορεί ποτέ
να συνιστά υποχρέωση. Άλλωστε, όσον αφορά τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης -µας ακούνε και οι συνάδελφοι δικηγόροι και οι εργαζόµενοι στους ΟΤΑ- πρέπει να πω ότι η
διοικητική αυτονοµία, η αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
των ΟΤΑ κατοχυρώνεται και συνταγµατικά στο άρθρο 102 του
Συντάγµατος. Μάλιστα, το άρθρο 4 ορίζει ότι το κράτος όταν
ασκεί, βέβαια, εποπτεία, αυτή είναι µόνο ως έλεγχος της νοµιµότητας και κατασταλτικός έλεγχος και σε καµµία περίπτωση
άλλος έλεγχος.
Πάω στο τελευταίο κεφάλαιο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Μια λέξη µόνο θα πω. Νοµίζω ότι όσοι είχαν ασχοληθεί µε το
θέµα του περιεχοµένου των ΕΔΕ και των πειθαρχικών αποφάσεων για την παραβατικότητα των ενστόλων, µόνο ικανοποιηµένοι και περήφανοι δεν πρέπει να ήταν. Ήταν ένα πεδίο δικαιοδοτικής λειτουργίας των πειθαρχικών οργάνων, το οποίο αποτέλεσε, δυστυχώς, και την αιτία πολλών καταδικαστικών αποφάσεων της χώρας µας από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Αυτή, λοιπόν, η παθογένεια, η µη κανονικότητα, αίρεται µε το
παρόν νοµοσχέδιο, διότι ο Συνήγορος του Πολίτη, ως αρµόδιος
οργανισµός, παρέχει τις εγγυήσεις και εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις για µια αµερόληπτη και δίκαιη κρίση.
Άλλωστε, εδώ που τα λέµε, δεν δικαιοδοτεί. Τι κάνει; Συλλέγει
τα στοιχεία και είναι ένας µηχανισµός που ελέγχει -και καλά κάνει
και ελέγχει. Διότι αυτός ο χώρος, δυστυχώς, ιδίως ο τοµέας των
νοµοθετικών αποφάσεων, πραγµατικά, µόνο λύπη µπορεί να προκαλεί στους νοµικά σκεπτόµενους ανθρώπους αυτής της χώρας,
αλλά και στους πολίτες, θα έλεγα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε µε µια φράση µόνο.
Το παρόν νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, είναι από τα νοµοσχέδια που κάνουν περήφανους όλους τους δηµοκρατικά σκεπτόµενους ανθρώπους. Και όταν µιλάµε για ισότητα, και στο πρώτο
µέρος και στο τελευταίο, είµαι υπερήφανος, γιατί ακόµα από τα
χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης η λέξη ισότητα πρέπει να
φλογίζει τις καρδιές και να πυροδοτεί τη συνείδηση των δηµοκρατικά σκεπτόµενων ανθρώπων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε. Ο συνάδελφος, κ. Ηλίας Παναγιώταρος, από τη
Χρυσή Αυγή έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να υπενθυµίσω στον κ. Καραγιαννίδη,
που µας έκανε διάφορες χειρονοµίες –ίσως να του αρέσουν
αυτές οι χειρονοµίες– ότι το µπλουζάκι των Joy Division που φορούσε εντός της Αιθούσης είναι ενός ναζιστικού συγκροτήµατος.
Επίσης, θα ήθελα να υπενθυµίσω και στον κ. Καραγιαννίδη και
σε όλους όσους αλλάζουν συνεχώς τις ορολογίες και τις εκφράσεις ότι το να µιλάνε για οµόφυλα ζευγάρια, αντί του σωστού και
ορθού «οµοφυλόφιλα», είναι άκρως ρατσιστικό, διότι παραπέµπει
σε άτοµα της ίδιας φυλής.
Πήγε που πήγε στην κηδεία του συντρόφου Φιδέλ –και όχι Φιντέλ, που παραπέµπει σε σκυλάκι– καταχρεώνοντας τον ελληνικό
λαό ο κοµαντάντε Αλέξης, δεν ρωτούσε και τους διάφορους ινστρούχτορες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κούβας τη γνώµη
τους για το εν λόγω νοµοσχέδιο ή ακόµα και τον σύντροφο
Μουγκάµπε, που κάθονταν δίπλα-δίπλα; Γιατί εξ όσων γνωρίζουµε, στη Ζιµπάµπουε τους οµοφυλόφιλους, όταν δεν τους πετάνε στα λιοντάρια, τους πετάνε από τις ταράτσες.
Να σας θυµίσουµε και τι έλεγε ο ροµαντικός επαναστάτης, ο
Φιδέλ Κάστρο. Αυτά είναι τα λόγια του: «Σας ρωτώ: Μπορεί µια
χώρα που έχει θυσιάσει τόσους ήρωες στο µακρύ δρόµο για τη
λευτεριά, µια χώρα που για αυτήν έδωσαν τη ζωή τους τόσοι
εκλεκτοί νέοι άνδρες και γυναίκες να ανεχθεί τόση ασέβεια; Αυτή
η συµπεριφορά τους είναι καθαρά υποπροϊόν του καπιταλισµού
και προέρχεται από µια µικρή οµάδα, που µοναδικός της σκοπός
είναι να συµπαρασύρει τους υπολοίπους. Αλλά εµείς δεν θα το
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επιτρέψουµε. Δεν θα τους επιτρέψουµε να εξαπλώνονται και να
διαδίδουν τις συνήθειές τους. Σας υπόσχοµαι πως θα έρθει η
µέρα που θα δούµε τους δρόµους καθαρούς. Σας το υπόσχοµαι.», Φιδέλ Κάστρο. Τα παραπάνω λόγια αφορούσαν τη µικρή,
ασεβή και ακάθαρτη οµάδα, όπως είπε ο σύντροφος Φιδέλ, τους
λεγόµενους οµοφυλόφιλους της Κούβας.
Το ίνδαλµα των απανταχού κοµµουνιστών δεν αρκέστηκε µόνο
στα λόγια, γιατί, ως επαναστάτης, προχώρησε και στα έργα. Ο
Τσε Γκεβάρα είχε φροντίσει να στείλει τον Αρχηγό της µυστικής
Αστυνοµίας, Ραµίρο Βαλδές στο Δήµαρχο της Σαγκάης, για να
µάθει πώς κατάφερε να απαλλάξει την πόλη από τους οµοφυλόφιλους. «Πολύ εύκολα», του απάντησε, «Χτυπάτε τους στο κεφάλι και πετάτε τους στο ποτάµι», απάντησε ο κινέζος σύντροφος.
Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι η Κούβα δεν είχε ποτάµια. Έτσι
αναζήτησε άλλες προσιτές λύσεις ο σύντροφος, αδελφός του
Φιδέλ, ο Ραούλ, και πήρε τεχνογνωσία από τους Βούλγαρους
συντρόφους για τις µεθόδους που αυτοί εφαρµόζουν. Και η
κλασσική µέθοδος, φυσικά, των Βούλγαρων συντρόφων ήταν η
καταναγκαστική εργασία σε γκουλάγκ. Έτσι, για να ξέρουµε τι
γίνεται. Και όλη αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε συνεχώς και
ανελλιπώς στα χρόνια της επανάστασης του συντρόφου Φιδέλ.
Ή αλλιώς, να σας παραπέµψω για το εν λόγω νοµοσχέδιο και
στην έκθεση που είναι έξω από αυτή την Αίθουσα, στην έκθεση
για τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου το σύνθηµά του ήταν: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Τώρα ξαφνικά όλοι εσείς µε τα διάφορα νοµοσχέδια που ψηφίσατε, ψηφίζετε ή θέλετε να
ξαναψηφίσετε, θέλετε να το αλλάξετε αυτό και η Ελλάδα να ανήκει σε οποιονδήποτε άλλο πλην των Ελλήνων.
Αυτοί στους οποίους αναφερόταν ο σύντροφος Φιδέλ, όταν
έλεγε ότι τα επιβάλλουν όλα αυτά, είναι οι ίδιοι οι οποίοι σας επέβαλαν, όπως και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσµο, το εν λόγω νοµοσχέδιο, καθώς και προηγούµενα, όπως για το σύµφωνο συµβίωσης, για το τζαµί στον Βοτανικό και άλλα, τα οποία έχετε
σκοπό να φέρετε, αν προλάβετε, και δεν σας συµπαρασύρει η
παγκόσµια αλλαγή.
Και ποιοι είναι αυτοί; Οι στυγνοί ισλαµιστές της Σαουδικής
Αραβίας και του Κατάρ, που κάτω από την προβιά των προηγµένων αραβικών κρατών είναι οι στυγνότεροι και φανατικότεροι ισλαµιστές, όπου στις πατρίδες τους δεν νοείται να υπάρχει ψήγµα
αντίθετης γνώµης και φωνής. Είναι οι ίδιοι που είναι χρηµατοδότες του ISIS και συγχρόνως όλων των ΜΚΟ, που τα τελευταία
δύο χρόνια βλέπουµε και στην πατρίδα µας να κάνουν ό,τι γουστάρουν στην κυριολεξία -εκτός φυσικά αυτών που δεν δραστηριοποιούνται στις χώρες τους, γιατί απαγορεύεται ρητά- είναι οι
χρηµατοδότες των διαφόρων hot spots, όπως είδαµε προχθές
να εγκαινιάζουν σε ωραίες τελετές ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
ο κ. Παυλόπουλος µε την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, µε την
ερυθρά ηµισέληνο, µε τον Πρέσβη του Κατάρ, τα διάφορα hot
spots, τα οποία φτιάχνουν βάσει οργανωµένου σχεδίου.
Από την άλλη, να έχουµε κι ένα άλλο κράτος, τους εχθρούς –
έτσι τουλάχιστον νοµίσαµε- των ισλαµιστών, τους σιωνιστές του
Ισραήλ, που µόλις χθες είδαµε ότι βοµβάρδισαν τη Συρία, όχι φυσικά τους ισλαµιστές για µια ακόµη φορά, αλλά τα κυβερνητικά
στρατεύµατα που µάχονται για εντελώς αντίθετες καταστάσεις
από τις ισοπεδωτικές του ISIS. Έχουµε και τους διάφορους εγχώριους έµµισθους προδότες των διαφόρων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, που εκτελούν κατά γράµµα αυτές τις εντολές,
αυτών των εκ διαµέτρου αντίθετων, των ορκισµένων εχθρών, των
σιωνιστών και των ισλαµιστών.
Κύριοι, το ελληνικό έθνος εξαφανίζεται, χάνεται δηµογραφικά,
εθνολογικά, θρησκευτικά. Η αιτία είναι όλοι αυτοί, οι οποίοι προσπαθούν να διαλύσουν όχι µόνο την Ελλάδα, αλλά όλες τις πατρίδες και όλα τα έθνη.
Μισαλλόδοξοι –γιατί χρησιµοποιείτε πολύ αυτήν τη λέξη- είστε
εσείς προς κάθε τι που σχετίζεται µε την Ελλάδα, τη θρησκεία,
την πατρίδα, την οικογένεια. Ο µοναδικός ρατσισµός που υπάρχει, ο πραγµατικός ρατσισµός –και το βιώνουµε καθηµερινάείναι ο ρατσισµός εις βάρος των Ελλήνων, των µόνων νόµιµων
πολιτών αυτής της χώρας. Αυτό το βλέπουµε σε κάθε έκφανση
της κοινωνίας, της ζωής, οπουδήποτε. Το βλέπουµε από τις εκα-
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τοντάδες µερίδες φαγητού που πετάγονται από τα hot spots και
απαγορεύεται να τις συλλέξουν κάποιοι για να τις δώσουν σε Έλληνες που πεινούν, από το ότι ο κάθε αλλοδαπός κάνει ό,τι θέλει
και µένει ατιµώρητος. Μόλις χθες –λέει- άφησαν ελεύθερο τον
πενηνταεπτάχρονο Αλβανό παιδόφιλο, που συνελήφθη ύστερα
από επίθεση σε σχολείο της Νέας Ιωνίας.
Αυτή είναι η κοινωνία που ευαγγελίζεστε κι επιθυµείτε ή η κοινωνία των διαφόρων µουσουλµάνων και των τελετών τους, που
βλέπουµε κάθε χρόνο να γίνονται στο Μοσχάτο και αλλού και
που αν τις έκανε οποιοσδήποτε άλλος Έλληνας, θα πήγαιναν
µέσα όχι µε τον αντιρατσιστικό, αλλά και µε τον νόµο περί όπλων,
περί οτιδήποτε άλλο; Αυτόν τον ρατσισµό εις βάρος των Ελλήνων θα τον εξαλείψει µόνο η Χρυσή Αυγή.
Και για να σας υπενθυµίσουµε κάτι, επειδή σας αρέσουν οι εκδηλώσεις, οι τελετές, οι ηµέρες µνήµης και όλα αυτά τα οποία
κάνετε, αλλά δεν τα πιστεύετε –κάνετε τα εντελώς αντίθετα- σήµερα είναι και η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS. Πού να το ξέρετε; Είναι µια παγκόσµια ηµέρα, που δεν θα υπήρχε, εάν
υπήρχε στην καρδιά και στην ψυχή όλων των Ελλήνων και όλου
του κόσµου το τρίπτυχο «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια»
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνουµε µια διευκρίνιση για
το ζήτηµα το οποίο έχει ανακύψει, όσον αφορά το σύµφωνο.
Τις θέσεις µας τις είπαµε κατά την ψήφιση του κυρίως νοµοσχεδίου, που καθιέρωσε το σύµφωνο µεταξύ των οµοφύλων ζευγαριών. Εκεί –και αναφέροµαι σε όλους τους συναδέλφουςείχαµε πει τις επιφυλάξεις µας, ότι δεν πρέπει να οδηγεί σε απόκτηση ιθαγένειας, σε υιοθεσία και σε γάµο. Υπάρχουν ρητές διαβεβαιώσεις βεβαίως από τον Υπουργό και από τον πρώην Υπουργό, τον κ. Παρασκευόπουλο και από τον κ. Κοντονή, ότι αυτό δεν
πρόκειται να γίνει. Όµως, βέβαια, τα δικαστήρια όταν δικάζουν,
δεν δικάζουν µε τις διαβεβαιώσεις των Υπουργών, αλλά σύµφωνα µε τον νόµο.
Σε κάθε περίπτωση, το ζήτηµα αυτό υπάρχει. Ειπώθηκε στην
κυρίως νοµοθέτηση του συµφώνου. Σήµερα, όµως, δεν είναι
αυτό το αντικείµενο. Να µην δηµιουργούνται παρεξηγήσεις. Το
αντικείµενο σήµερα αφορά την ίση µεταχείριση των ανθρώπων,
ανεξαρτήτως φύλου, σε δικαιώµατα εργασιακά και ασφαλιστικά.
Εάν διαβάσει κανείς µε προσοχή τις διατάξεις, δεν υπάρχει τέτοιο θέµα.
Για τα άλλα ζητήµατα, βεβαίως, και προσωπικά εγώ ως εισηγητής τότε της Νέας Δηµοκρατίας ήµουν αντίθετος σε περιπτώσεις που οδηγούν σε κτήση ιθαγένειας, σε γάµο και βεβαίως σε
υιοθεσία. Για να το ξεκαθαρίσουµε το θέµα και να µην υπάρχει
και σύγχυση.
Τώρα, επειδή είχαµε, κύριε Υπουργέ, Κοινοβουλευτική Οµάδα
και δεν ξέρω αν κάνατε άλλες νοµοτεχνικές βελτιώσεις σχετικά
µε παρατηρήσεις που είχα πει στην επιτροπή, να τις επαναλάβω
και βεβαίως αν έχουν διορθωθεί, θα αποσύρω τις παρατηρήσεις.
Στο άρθρο 2 είχα πει ότι η έννοια της χρόνιας ασθένειας όπως
εισάγεται είναι σχετικά ασαφής. Ποια είναι η διαφορά της µε την
αναπηρία και πότε µια ασθένεια θεωρείται χρόνια; Η αιτιολογική
έκθεση το ορίζει µεν, αλλά ενδεχοµένως θα πρέπει να οριστεί
ρητά και στον νόµο. Άλλο είναι το θέµα της αιτιολογικής έκθεσης
και άλλο στον νόµο, καθώς πρόκειται για µια έννοια η οποία είναι
αµφίσηµη. Επιπλέον τι γίνεται αν κάποιος υποφέρει από µια
ασθένεια που δεν θεωρείται χρόνια, αλλά παροδικά µπορεί να
έχει τα συµπτώµατα µιας χρόνιας ασθένειας; Μπορεί αυτός να
τύχει διακρίσεων;
Για τα άρθρα 8 και 9, στα οποία θα επιµείνω ιδιαίτερα, αναφορικά µε τη δυνατότητα εκπροσώπησης του θιγοµένου από νοµικά
πρόσωπα -και θα ήθελα να το προσέξετε, κύριε Υπουργέ, κι εσείς
και οι συνεργάτες σας- ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί ένα µητρώο των νοµικών προσώπων τα οποία θα µπορούσαν να παρεµβαίνουν, να κάνουν δηλαδή πρόσθετες παρεµβάσεις, γιατί για
πρόσθετη παρέµβαση µιλάµε, δεν µπορεί να είναι η κύρια στη
δίκη. Γιατί αλλιώς κάθε νοµικό πρόσωπο θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τροποποιεί το καταστατικό του και να λέει: «Α, κι εγώ
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υπερασπίζοµαι τα δικαιώµατα αυτά». Και µην µου πείτε ότι τέτοια
διάταξη υπήρξε στον ν.3304/2005. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ περιορισµένη και αφορούσε νοµικά πρόσωπα. Αναφέροµαι στον
ν.3304/2005, στα άρθρα 13 και 14, στα οποία ανέτρεξα για να
βρω τις διατάξεις, οι οποίες υπήρχαν πριν.
Εσείς τώρα για τι µιλάτε; Επαναλαµβάνω, ενώ ο ν.3304 µιλούσε µόνο για νοµικά πρόσωπα, πρόσωπα δηλαδή τα οποία
έχουν νοµική υπόσταση, στο νοµοσχέδιό σας λέτε για νοµικά
πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις. Συνεπώς, οι ενώσεις αυτές
µπορεί να µην έχουν και νοµική προσωπικότητα. Και λέω για τους
νοµικούς, δεν είναι ότι κάθε ένωση προσώπων έχει και νοµική
προσωπικότητα. Μια ένωση του αστικού δικαίου δηλαδή ή µια
ένωση προσώπων η οποία µπορεί να µην έχει αποκτήσει νοµική
προσωπικότητα, θα µπορεί να παρεµβαίνει; Και µάλιστα µιλάτε
και για συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αντιλαµβάνεστε πού µπορεί
να οδηγήσει αυτό και τι ατοπήµατα θα έχουµε.
Παρακαλώ να το δείτε. Εν πάση περιπτώσει, το πολύ να το περιορίσετε στα νοµικά πρόσωπα ή στα πρόσωπα τα οποία έχουν
νοµική υπόσταση. Αυτό το είχα πει και προχθές και το επαναλαµβάνω.
Τώρα όσον αφορά το άρθρο 9, βάσει των παραδεδεγµένων
κανόνων αποδείξεως του διοικητικού, αλλά και του αστικού δικαίου, αντιστρέφεται το βάρος αποδείξεως. Το βάρος της αποδείξεως πρέπει να το πει ο βλαπτόµενος. Βεβαίως άκουσα την
παρατήρησή σας στην επιτροπή ότι τη διάταξη αυτή την πήρατε
από τον ν.3304, ο οποίος έχει µια παρόµοια διάταξη, όµως δεν
είναι ακριβώς το ίδιο πράγµα. Γιατί ενώ µιλούσε για διάδικο
µέλος, δηλαδή φυσικό πρόσωπο, εσείς βάζετε και τη διοίκηση.
Μα, η διοίκηση είναι απρόσωπη και ποιο είναι το όργανό της; Κάποιο όργανο της διοίκησης έκανε την παρατυπία. Συνεπώς θα
δηµιουργηθούν πολλά νοµολογιακά προβλήµατα. Εφιστώ την
προσοχή σας. Να το δείτε αυτό.
Σας διαβάζω, λοιπόν, από τη διάταξη: «Όταν ο βλαπτόµενος
προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης µεταχείρισης και
αποδεικνύει ενώπιον δικαστηρίου ή αρµόδιας διοικητικής αρχής
πραγµατικά γεγονότα, τα οποία µπορεί να έχουν συναχθεί άµεσα
ή έµµεσα κ.λπ., το αντίδικο µέρος –έτσι έλεγε ο παλιός νόµος- ή
η διοικητική αρχή φέρουν το βάρος της αποδείξεως». Αντιλαµβάνεστε ότι θα δηµιουργηθούν µεγάλα προβλήµατα.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν συµφωνώ και µε τον παλιό νόµο.
Δεν ήµασταν βέβαια κυβέρνηση τότε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ήσασταν κυβέρνηση το 2005.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το 2005; Εγώ εννοούσα ότι δεν
ήταν η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας που
συµµετείχα. Είναι πιο παλιά.
Το σέβοµαι, εφόσον ο νοµοθέτης το είπε, αλλά αυτό δεν εµποδίζει σήµερα το νοµοθέτη να αλλάξει τη διάταξη αυτή. Γιατί,
επαναλαµβάνω, τα είπα αυτά και στην επιτροπή: Η ευθύνη είναι
τριών ειδών. Αυτή την ευθύνη έχουµε, γιατί το ποινικό εξαιρείται
µε ρητή διάταξη και ορθώς εξαιρείται. Είναι η υποκειµενική ευθύνη, η αντικειµενική ευθύνη και η νόθος αντικειµενική.
Εσείς κάνετε τώρα ένα πλέγµα υποκειµενικής ευθύνης και
νόθου αντικειµενικής ευθύνης. Τι θα πει νόθος αντικειµενική; Λέω
ότι έχω υποστεί µία ζηµία από τον Χ, αλλά ο Χ αν αποδείξει ότι
δεν ευθύνεται, τότε απαλλάσσεται. Ενώ υποκειµενική ευθύνη
είναι ότι αποδεικνύει την ευθύνη ο βλαπτόµενος. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι θα δηµιουργηθούν πολλά νοµολογιακά ζητήµατα
µε αυτό το θέµα και θα ήθελα να το δείτε ξανά αυτό. Δεν σηµαίνει ότι ειπώθηκε µια φορά και πρέπει να γίνει ξανά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την κιβδηλεία, θα ήθελα να πω το εξής: Υπήρχε
µια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ήθελε να προστατεύσει όλα τα νοµίσµατα, αλλά ειδικά το ευρώ. Για την οδηγία
αυτή τον Φεβρουάριο του 2013 η επιτροπή, η Κοµισιόν δηλαδή,
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µια πρόταση. Είναι αυτή η
οδηγία που γίνεται σήµερα. Αυτή η οδηγία ολοκληρώθηκε επί
των ηµερών της Κυβερνήσεώς µας το πρώτο εξάµηνο του 2014,
όταν προεδρεύαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, έρχεται
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σήµερα, αφού πέρασε από τον τρίλογο –έτσι λέγεται, δηλαδήαπό το Συµβούλιο Υπουργών, την Κοµισιόν και το Εθνικό Κοινοβούλιο, και κατέστη νόµος του κράτους. Είναι σωστή, σωστές οι
τροποποιήσεις, σωστά τις µεταφέρετε και τα σωστά πρέπει να
λέγονται. Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα πάνω στο ζήτηµα αυτό.
Τέλος, θα αναφερθώ µόνο στη διάταξη την οποία φέρατε, την
τροπολογία για την αύξηση των οργανικών θέσεων των αρεοπαγιτών. Είναι ένα θέµα το οποίο είχαµε εντοπίσει κατά την ψήφιση
της αύξησης των θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών. Είπαµε
τότε ότι η αύξηση αυτή ήταν λίγο πονηρή. Δεν ήσαστε εσείς τότε
Υπουργός. Ίσως ήταν του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Υπήρχε
ένα πρόβληµα µε τους εισαγγελείς. Υπήρχαν εκκρεµότητες πειθαρχικές. Ήρθε η διάταξη µόνη της. Δεν ήταν σωστό. Είπαν ότι
έπρεπε να έρθουν και στους τακτικούς δικαστές, διότι υπάρχει
µια αναλογία στο δικαστικό σώµα εισαγγελικών λειτουργών και
δικαστικών λειτουργών για να µπορούν να γίνονται και οι συνθέσεις και να είναι κάθετη, να κατεβεί, δηλαδή, και στον πρώτο και
στον δεύτερο βαθµό.
Μάλιστα, τότε η κ. Παπακώστα έκανε και σχετική ερώτηση,
στην οποία, βεβαίως, δεν πήρε ποτέ µια ικανοποιητική απάντηση.
Συνεπώς, η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει καµµία αντίρρηση να αυξηθούν οι θέσεις των αρεοπαγιτών, αλλά πρέπει να γίνει αναλογική αύξηση και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθµό, όπως ζητάει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Αποσύρετε τώρα αυτήν τη διάταξη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφού έχει γίνει η αύξηση στους
εισαγγελείς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μισό λεπτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µια διευκρίνιση
θέλω να κάνω. Έχει γίνει η αύξηση στους εισαγγελείς και το ανακοίνωσα και στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Μάλιστα, από Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου µέχρι Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν αντιληφθήκατε τι είπα. Είπα ότι κάνατε στους εισαγγελικούς λειτουργούς,
αλλά όχι στους τακτικούς δικαστές. Λέω στους άλλους βαθµούς.
Οι εισαγγελείς δεν είναι βαθµός, είναι άλλος κλάδος. Λέω στους
βαθµούς της δικαιοδοσίας των δικαστών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Αθανασίου, αισίως πιάσαµε τα δέκα λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δηλαδή, στο πρωτοδικείο σε
πρωτοδίκες και σε εφέτες. Εκεί πονάει η δικαιοσύνη. Εκεί καθυστερεί η δικαιοσύνη. Δεν καθυστερεί η δικαιοσύνη ούτε στον
Άρειο Πάγο ούτε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η καθυστέρηση είναι στον πρώτο και στον δεύτερο βαθµό.
Συνεπώς, για να µην υπάρχουν παρερµηνείες και γίνονται και
διάφοροι συνειρµοί, η άποψη της Νέας Δηµοκρατίας είναι ναι
στην αύξηση, αλλά αποσύρετε τη διάταξη, να µελετήσετε το
θέµα, να γίνει παράλληλη αύξηση στους εφέτες και στους πρωτοδίκες και εδώ είµαστε να τη στηρίξουµε.
Και να σας πω και κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Αθανασίου, πάµε στα έντεκα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Ψυχογιός από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυ-
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ρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί µαθητές και καθηγητές,
που έχετε έρθει σήµερα για να παρακολουθήσετε το έργο της
Ολοµέλειας, αρχίζω την τοποθέτησή µου µε µια ουσιώδη διατύπωση.
Το παρόν νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα δεν θα πρέπει
να το εξετάσουµε ως µονάδα. Έρχεται σε συνέχεια νοµοθετικών
πρωτοβουλιών και της γενικότερης πολιτικής που έχει χαράξει
το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Φεβρουάριο του 2015.
Οι διατάξεις του έρχονται σε συνέχεια προηγούµενων νοµοθετηµάτων, όπως των διατάξεων για την αποσυµφόρηση των φυλακών, για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’, για το σύµφωνο συµβίωσης, για την ιθαγένεια, για την αυστηροποίηση και διεύρυνση του αντιρατσιστικού νόµου.
Συµπληρώνουν και ενισχύουν την πολιτική που η Κυβέρνηση
της Αριστεράς εδώ και δύο χρόνια εδραιώνει. Μια πολιτική που
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα ανθρώπων οι οποίοι ζουν στη
χώρα µας χωρίς διακρίσεις, µια πολιτική που έχει ως βασικούς
άξονες την προστασία της ισότητας και της ισονοµίας, την προστασία του κράτους-δικαίου, των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, αλλά και τον εκσυγχρονισµό και εκδηµοκρατισµό του
δικαιικού συστήµατος της χώρας.
Θα ήθελα, λοιπόν, µε την ευκαιρία αυτής της παρέµβασής µου
να εστιάσω στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος
σχεδίου νόµου: Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στην εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση και στην εργασία. Πρόκειται για ενσωµάτωση οδηγιών µε ένα διευρυµένο πλαίσιο, το οποίο έχουµε εισαγάγει.
Καλύπτει ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού
προσανατολισµού κλπ.. Επίσης, πραγµατοποιείται η προσθήκη
και νέων κριτηρίων δυσµενούς διάκρισης, δηλαδή δεν επιτρέπεται να γίνουν διακρίσεις και για µια σειρά άλλων κριτηρίων, τα
οποία είναι η χρόνια ασθένεια, στην οποία εντάσσεται και η οροθετικότητα, η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση για αποφυλακισµένους, άτοµα εξαρτηµένα από ουσίες κλπ., η διάκριση
λόγω «νοµιζόµενων χαρακτηριστικών», καθώς και η διάκριση
λόγω στενής σχέσης µε άτοµο που πληροί κάποιοι από τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Οι διατάξεις αυτές προσβλέπουν στην προώθηση της αρχής
της ισότητας, σε έναν από τους πιο βασικούς και κρίσιµους τοµείς της ελληνικής κοινωνίας, αυτόν της εργασίας. Με αυτόν τον
τρόπο στοχεύουµε στην κοινωνική συνοχή και στην εµπέδωση
µιας κοινής εργασιακής αντίληψης πέρα από διακρίσεις.
Σίγουρα δεν χάνουµε και τη µεγάλη εικόνα που λέει ότι η µάχη
για τα εργασιακά µέσα από τη διαπραγµάτευση πρέπει να ολοκληρωθεί µε τις κόκκινες γραµµές, που είναι οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις αλλά και η διατήρηση του ανώτατου ορίου των
οµαδικών απολύσεων.
Επίσης, ξέρουµε ότι θα πρέπει να έχουµε και ένα αποτελεσµατικό Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο να ελέγχει όλες
αυτές τις προϋποθέσεις και τις εργασιακές σχέσεις µέσα στο
πλαίσιο του νόµου.
Με το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου συστήνεται πλέον ο Εθνικός Μηχανισµός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί αρκετές φορές για τέτοιου είδους παραβιάσεις ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Οι συγκεκριµένες παραβιάσεις αφορούν βασανιστήρια και
άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεύτερον παράνοµες εκ προθέσεως προσβολές κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας ή της υγείας ή της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας και τρίτον παράνοµη χρήση πυροβόλου
όπλου και παράνοµη συµπεριφορά µε ρατσιστικά κίνητρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης, ο κ. Μούιζνιεκς, πολλάκις είχε κάνει
συστάσεις στη χώρα µας για να ενεργοποιήσει τον συγκεκριµένο
εθνικό µηχανισµό.
Συγκεκριµένα, σε εµάς τους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης είχε τονίσει τη σηµασία της θέσπισης και της λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανισµού και τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού οργάνου που
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να εξετάζει τέτοια ζητήµατα.
Νοµίζω ότι µε την εξέλιξη αυτή εκπληρώνουµε µια βασική προϋπόθεση και υποχρέωση και ευθυγραµµιζόµαστε µε τις αρχές
του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Επιτρόπου.
Σε συνέχεια της ανάλυσής µου για το τέταρτο κεφάλαιο του
σχεδίου νόµου, θέλω να πω τα εξής: Η ανεπάρκεια στον έλεγχο
πράξεων των Σωµάτων Ασφαλείας οφείλεται κατά κύριο λόγο
στο γεγονός ότι, όπως ανέφεραν και προηγούµενοι συνάδελφοι,
ο έλεγχος αυτός γινόταν από όργανα τα οποία εντάσσονταν στον
ίδιο διοικητικό φορέα µε τους εξεταζόµενους.
Ο Εθνικός Μηχανισµός πλέον δεν θα λειτουργεί υπό τον
έλεγχο ή την εποπτεία κάποιου Υπουργείου. Για λόγους διαφάνειας, λειτουργικής ανεξαρτησίας και αποτελεσµατικότητας θα
λειτουργεί στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη που είναι µια
ανεξάρτητη αρχή και έχει ασχοληθεί επί χρόνια µε αντίστοιχα θέµατα, έχει δηλαδή και τεχνογνωσία.
Θα διερευνά καταγγελίες για πράξεις του ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ, του Λιµενικού, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και υπαλλήλων καταστηµάτων κράτησης. Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν αναφερόµαστε συλλήβδην προφανώς στους ανθρώπους που υπηρετούν στα Σώµατα Ασφαλείας. Μιλάµε για συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες όµως, όταν συµβαίνουν, δυσφηµίζουν και το
Σώµα και τη χώρα στο εξωτερικό. Εποµένως, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προανέφερα, µε αυτό το
νοµοθέτηµα επιτυγχάνουµε ακόµη ένα σηµαντικό βήµα στην υλοποίηση του εκδηµοκρατισµού της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και
των δηµόσιων αρχών. Δεν αρκούµαστε όµως στις µέχρι τώρα νοµοθετικές πρωτοβουλίες και πρέπει να παλέψουµε για περισσότερα. Δυστυχώς, αν και βρισκόµαστε στο 2016, πολλοί συµπολίτες µας δεν είναι ακόµα ικανοί να απολαύσουν συγκεκριµένα
ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση υπάρχει η εξουσιοδοτική διάταξη του
άρθρου 24, όπου τα συναρµόδια Υπουργεία θα µπορέσουν, κατόπιν της εφαρµογής του νόµου, να επεκτείνουν τους τοµείς
προστασίας αυτού του νοµοσχεδίου για την εργασία και την απασχόληση, ενώ το επόµενο διάστηµα ετοιµάζεται και νοµοσχέδιο
που θα ρυθµίζει γενικότερα τη νοµική αναγνώριση ταυτότητας
φύλλου, ένα νοµοσχέδιο το οποίο όσοι δραστηριοποιούµαστε
στον τοµέα των δικαιωµάτων περιµένουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όλες αυτές οι διατάξεις που έχουν έρθει, που έρχονται και θα
έρθουν διαµορφώνουν βήµα-βήµα το αποτύπωµα της Αριστεράς
στην ελληνική πολιτική ιστορία, το αποτύπωµα της δικής µας πολιτικής στα µικρά και µεγάλα θέµατα των δικαιωµάτων, µιας πολιτικής που οραµατίζεται, αλλά και σχεδιάζει µια κοινωνία
δικαιότερη, που βλέπει όλους τους ανθρώπους ίσους, δεν βάζει
ταµπέλες, δεν µισεί και δεν εκδικείται. Το να ακούγονται λόγοι
µίσους µέσα σε αυτό το κτήριο, από όποιον και αν ακούγονται,
είναι απαράδεκτο και πρέπει να τελειώσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τζαβάρας για δώδεκα λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, έχουν ζητήσει
δύο Υπουργοί τον λόγο για δύο τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Να τελειώσει ο κ. Τζαβάρας πρώτα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, µόλις τελειώσει ο κ. Τζαβάρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφισβήτητα, η ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο κανόνων οι
οποίοι δηµιουργούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκει-
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µένου να υπάρξει µια πλήρης εφαρµογή και προώθηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης και κυρίως για την καταπολέµηση
των διακρίσεων που έχουν σχέση µε εθνοτικές, εθνικές, θρησκευτικής ή άλλου είδους διακρίσεις είναι πολύ µεγάλη στιγµή
για το Κοινοβούλιο.
Πλην όµως είναι πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώνουµε ότι κυρίως η πλευρά της συµπολίτευσης ανακαλύπτει τα αγαθά του
ηθικού φιλελευθερισµού και γίνεται υπέρµαχος των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Προσέξτε όµως, δεν χρειάζονται υπερβολές. Όλα
θα πρέπει να γίνονται µε µέτρο και κυρίως µε βάση τη λογική που
προκύπτει µέσα από την ιδεολογία που πλέον είναι γνωστή ως
πρόταγµα του Διαφωτισµού.
Αυτή ακριβώς η ιδεολογία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι
που µας δίνει το δικαίωµα, ως πολιτεία δικαιοκρατούµενη, να µην
επιτρέπουµε να γίνονται διακρίσεις σε κάθε άνθρωπο που ζει
εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, µε βάση τα στοιχεία
που αναφέρουν οι συγκεκριµένες αποφάσεις-οδηγίες.
Όµως, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στο νοµοσχέδιο
τα οποία πρέπει να ξαναδούµε. Θα αναφερθώ κυρίως στην περίπτωση του τετάρτου κεφαλαίου, εκεί δηλαδή όπου προκειµένου
να αντιµετωπίσουµε τις πράγµατι υπαρκτές και επί σειρά ετών
υπάρχουσες εναντίον µας αιτιάσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, φτάνουµε στο σηµείο να κάνουµε υπερβολικές ρυθµίσεις, ρυθµίσεις τέτοιες που
αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία θεσµικών οργάνων που προβλέπονται από το Σύνταγµα και αυτό βεβαίως θεωρώ ότι ισχύει στην περίπτωση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Διότι, κύριε Υπουργέ, θεωρώ πολύ σηµαντική την πρωτοβουλία του άρθρου 56. Πλην, όµως, εδώ, στον βαθµό και την έκταση
που συµπλέκεται και ουσιαστικά προκαλεί και σύγχυση µεταξύ
των θεσπισµένων πειθαρχικών δικαιοδοσιών στα σώµατα της Πυροσβεστικής, της Αστυνοµίας και του Λιµενικού από τη µια πλευρά, και, από την άλλη, στις αρµοδιότητες που έχει ως ανεξάρτητη αρχή ο Συνήγορος του Πολίτη, επιβάλλεται να κάνουµε κάποιες διακρίσεις.
Εγώ, λοιπόν, βλέπω ότι ενώ µε τον ν.3094/2003 και µε βάση,
βέβαια, την ισχύουσα διάταξη που ως αρµοδιότητα απονέµει
στον Συνήγορο του Πολίτη τη µεσολάβηση µεταξύ δηµοσίων
αρχών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης από τη µια πλευρά, και των πολιτών από την
άλλη, και αφορά την προστασία των δικαιωµάτων που υπάρχουν
κατοχυρωµένα από το Σύνταγµα και παραβιάζονται µε τις οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης, εκεί ακριβώς
δεν χωρεί να υπάρχει σύγχυση µε τη λειτουργία των πειθαρχικών
οργάνων.
Διότι, τουλάχιστον µε βάση το προεδρικό διάταγµα 120/2008
στο άρθρο 43 συγκεκριµένα, για να πάρουµε µια περίπτωση, δεν
επιτρέπεται αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας ούτε όταν
υπάρχει σε εξέλιξη ποινική δίκη. Άρα, πώς µπορούµε να δεχθούµε ότι µια πειθαρχική διαδικασία που έχει ξεκινήσει και αφορά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον ενός ένστολου κρατικού λειτουργού σταµατά και αναστέλλεται επειδή έχει επιληφθεί η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη; Θεωρώ,
λοιπόν, ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά.
Και µάλιστα, όταν στη συνέχεια αναφέρεται ότι στην περίπτωση που το πόρισµα που συντάσσει ο Συνήγορος του Πολίτη
κατά το διατακτικό του περιέχει και διατάξεις οι οποίες αποκλίνουν από την απόφαση που θα εκδοθεί από το πειθαρχικό όργανο, τότε θα πρέπει να επιβάλλουµε µια ιδιαίτερη επιµέλεια
στην πειθαρχική διαδικασία. Αυτά είναι πράγµατα που δεν συµβιβάζονται.
Διότι ακριβώς µε βάση τη µεσολαβητική λειτουργία που έχει ο
Συνήγορος του Πολίτη, δεν συγχωρείται σε αυτόν καµµιά διατακτική ή κανονιστική αρµοδιότητα. Δεν µπορούν οι αποφάσεις του
να έχουν διατακτικό. Διαπιστώσεις απλώς κάνει ο Συνήγορος του
Πολίτη και µε βάση αυτές τις διαπιστώσεις τις οποίες δηµοσιεύει,
προέρχεται και η συµβολή και η µεσολάβηση που κάνει στην καταπολέµηση της κακοδιοίκησης.
Άρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να το αντιµετωπίσουµε. Θα πρέπει να οριστούν ότι είναι παράλληλες αυτές οι
διαδικασίες, ότι δεν τέµνονται πουθενά και βεβαίως ότι κανένας
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δεν εµποδίζει σε αυτή την περίπτωση την ανεξάρτητη αρχή του
Συνηγόρου του Πολίτη να επιλαµβάνεται των θεµάτων που έχουν
να κάνουν µε καταγγελίες για περιστατικά καταχρήσεων στην
άσκηση των καθηκόντων των µελών της Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος ή του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Επίσης, θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να δούµε κι εκείνες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στο
άρθρο 8 παράγραφος 3 και 4, µε βάση την έκθεση της επιστηµονικής επιτροπής. Υπάρχουν κάποιες σηµειώσεις, τις οποίες νοµίζω ότι, για την ενότητα της ορολογίας που χρησιµοποιείται στο
δίκαιο, θα πρέπει να τις υιοθετήσετε. Υπάρχει για πρώτη φορά η
δυνατότητα σε νοµικά πρόσωπα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις
να αντιπροσωπεύουν ενώπιον των δικαστηρίων τους θιγόµενους
πολίτες από παραβιάσεις που έχουν σχέση µε την ίση µεταχείριση.
Εκεί, λοιπόν, απαιτείται, όπως λέγεται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η έγγραφη συναίνεση προς τη συγκεκριµένη συνδικαλιστική οργάνωση. Όµως, συναίνεση ως δικαιοπραξία παροχής
εξουσίας για αντιπροσώπευση στο δικό µας δίκαιο δεν υπάρχει.
Ή θα το κάνετε, λοιπόν, εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα.
Εξουσιοδότηση ή έγκριση δίνεται στο τέλος της διαδικασίας της
αντιπροσώπευσης, όπως πολύ ορθά ορίζει το άρθρο 236 του
Αστικού Κώδικα. Εκεί νοµίζω ότι πρέπει να την κάνετε αυτή την
αλλαγή.
Επίσης, υπάρχει κι ένα άλλο θέµα το οποίο µας έχει απασχολήσει και επί της εποχής που στο Υπουργείο ήταν ο κ. Παρασκευόπουλος και σε άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει, εποµένως,
µιας και κάνετε στο Υπουργείο σας έναν µηχανισµό παρακολούθησης της εφαρµογής των αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, να έχετε και στη συγκεκριµένη περίπτωση για την οποία µιλάµε τώρα –υπάρχει στο άρθρο 32- περίπτωση όπου θα πρέπει να επιφυλασσόµαστε για το ενδεχόµενο
τού να υπάρχει η περίπτωση της παραβίασης της αρχής του «ne
bis in idem» στην περίπτωση όπου προβλέπονται τα ίδια περιστατικά και επισύρουν και ποινική κύρωση και διοικητική κύρωση.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει αυτή η περίπτωση και γι’ αυτό ακριβώς
και η Επιστηµονική Επιτροπή σάς επισηµαίνει την περίπτωση να
υπάρξει αυτή η επιφύλαξη ως κάποια προσθήκη στη συγκεκριµένη διάταξη που να λέει ότι ναι µεν είναι παράλληλες και ανεξάρτητες οι πειθαρχικές και οι ποινικές κυρώσεις, αλλά µε την
επιφύλαξη της αρχής του «ne bis in idem».
Όµως, πέραν όλων αυτών, κύριε Υπουργέ, επειδή προΐσταστε
και διευθύνετε πολιτικά ένα υπουργείο το οποίο το 2012 έφερε
στη Βουλή -και ψήφισε η Βουλή- ένα πολύ σηµαντικό νοµοθέτηµα, το νοµοθέτηµα της ρυθµιστικής διακυβέρνησης, αυτό δηλαδή που προβλέπει αρχές, διαδικασίες και µέσα καλής νοµοθέτησης, σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά -και πιστεύω
ότι επί της εποχής της πλειοψηφίας που υπάρχει σήµερα στη
Βουλή υποστηριζόµενη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ υπάρχει
ζήτηµα να είµαστε προσεκτικοί- πρέπει να είµαστε προσεκτικοί
µε τη νοµοθετική ποιότητα των τροπολογιών τουλάχιστον που
καταλήγουν να γίνονται δεκτές από την Κυβέρνηση και τελικά
φθάνουν στο σηµείο να υπάρχει νοµοθετική παραγωγή µε περιεχόµενο το οποίο παραβιάζει στοιχειώδεις αρχές του δικαίου και,
µάλιστα, του Συντάγµατος.
Αναφέροµαι επιλεκτικά στην περίπτωση που κάνατε δεκτή,
κύριε Υπουργέ -και λυπάµαι- εκείνη την τροπολογία όπου για µία
οµάδα παραγωγών της Λιβαδειάς αίρει την κατάσχεση του τιµήµατος που έχει κατατεθεί σε κάποιους τραπεζικούς λογαριασµούς. Ερωτώ το εξής: Είναι δυνατόν να ψηφίσει η Βουλή νόµο
ως πράξη της νοµοθετικής εξουσίας, µε την οποία αίρεται µία
άλλη πράξη κρατικής λειτουργίας, της δικαστικής, που έχει φθάσει στο σηµείο να έχει αναγκαστικά εκτελεστεί;
Δηλαδή, αυτός που είχε τον εκτελεστό τίτλο και έκανε κατάσχεση σ’ αυτά τα κτήµατα, είχε στα χέρια του την κρατική βούληση που είχε εκφραστεί από τη δικαστική εξουσία, η οποία του
έδινε το δικαίωµα να κάνει την κατάσχεση και την έκανε. Με ποιο
δικαίωµα, λοιπόν, σήµερα η Βουλή θα έρθει να πει ότι αίρονται
αυτές οι κατασχέσεις χωρίς να παραβιάζει την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών και των λειτουργιών;
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτό, εσείς ειδικά που είστε και δικηγόρος,
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δεν µπορείτε να το κάνετε δεκτό.
Ειλικρινά, θα ήθελα να προτείνω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Δεν
ξέρω αν µε ακούει ο Πρόεδρος της Βουλής. Μετά από όλα αυτά
είναι υποχρεωτική η σύσταση κάποιου οργάνου της Βουλής για
επεξεργασία των –βουλευτικών κυρίως- τροπολογιών οι οποίες
όχι µόνο παραβιάζουν τον Κανονισµό της Βουλής στο άρθρο 87,
αλλά κυρίως παραβιάζουν το άρθρο 74 του Συντάγµατος που
επιβάλλει να γίνεται η επεξεργασία των νοµοσχεδίων σε δύο φάσεις και σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η επεξεργασία
στις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και το δεύτερο είναι
στην Ολοµέλεια.
Με τις τροπολογίες, λοιπόν, της ύστατης στιγµής -που κατά
κανόνα είναι και άσχετες και εξ αυτού του λόγου είναι και απαράδεκτες- δεν έχουµε εδώ τη δυνατότητα ως Κοινοβούλιο να
επεξεργαζόµαστε στις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
αυτές τις ρυθµίσεις µε την άνεσή µας, όπως επιβάλλει ο Κανονισµός της Βουλής. Άρα, εδώ υπάρχει µία πονηρία η οποία είναι
ανεπίτρεπτη και την οποία θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Βουλής
θα πρέπει, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να αντιµετωπίσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου, για την παρουσίαση της τροπολογίας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία που κατατίθεται από το δικό µας Υπουργείο και
από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών έχει να κάνει µε
τον ΟΑΣΘ. Όλοι γνωρίζουµε τα προβλήµατα. Με το προτεινόµενο άρθρο γίνεται η απαραίτητη νοµοθετική ρύθµιση για να
αποδοθεί στον ΟΑΣΘ η διαφορά στον ΦΠΑ της αντισταθµιστικής
καταβολής που έλαβε από 20-7-2015 έως σήµερα και θα λαµβάνει ως 31-12-2017, λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 13% σε 23% από
τις 20-7-2015 και σε 24% από 1-6-2016.
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, της 45787/5.8.2014,
που κυρώθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν.
4313/2014, οι δόσεις της αντισταθµιστικής καταβολής των χρήσεων 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017, είχαν υπολογισθεί µε τον
ισχύοντα ΦΠΑ 13%.
Με το προτεινόµενο άρθρο τακτοποιείται αυτή η εκκρεµότητα,
καθώς θα επανυπολογισθούν οι δόσεις της αντισταθµιστικής καταβολής µε τον συντελεστή ΦΠΑ 23% ή 24% ή οποιονδήποτε
συντελεστή ΦΠΑ υπάρχει µέχρι το τέλος της σύµβασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Καββαδία από τον ΣΥΡΙΖΑ για
επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο που επιφέρει σηµαντικότατες βελτιώσεις στα θέµατα της ισότητας, στα
ζητήµατα της ίσης µεταχείρισης προσώπων, ασχέτως φυλετικής
ή εθνοτικής τους καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, σεξουαλικού προσανατολισµού,
ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.
Ταυτοχρόνως, στο τέταρτο µέρος του νοµοσχέδιου η Κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας, αναθέτοντας
τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών σε µια ανεξάρτητη αρχή,
στον Συνήγορο του Πολίτη.
Και στις δύο περιπτώσεις έχουµε εδώ τη ρύθµιση ώριµων κοινωνικών αιτηµάτων, τα οποία επιτέλους έρχονται προς ψήφιση,
προκειµένου να διευκολυνθούν όλοι οι πολίτες στην άσκηση των
δικαιωµάτων τους σε διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής. Με
τα άρθρα αυτά ο ρατσισµός στη χώρα µας, καθώς και οι θύλακες
αδιαφάνειας στη λειτουργία δηµοσίων υπηρεσιών υφίστανται µια
ακόµη ήττα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυψε ποτέ τις
προθέσεις του για τον εκδηµοκρατισµό της ελληνικής κοινωνίας.
Είναι βεβαίως γεγονός πως πολλά βήµατα δεν γίνονται µε τους
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ρυθµούς που θα θέλαµε.
Είναι γεγονός, επίσης, πως ακόµη και το παρόν νοµοθέτηµα,
για να επιφέρει τις τοµές που απαιτούνται, πρέπει να συµπληρωθεί και µε επόµενα βήµατα. Για παράδειγµα, κατηγορίες συµπολιτών µας, όπως λόγου χάρη οι διεµφυλικοί, δεν µπορούν να
υφίστανται διακριτική µεταχείριση.
Θα µου επιτρέψετε εδώ να πω ότι στο όνοµα της ίσης µεταχείρισης δεν µπορεί να καθυστερεί άλλο η νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου, µε τα χαρακτηριστικά που επιτάσσει η
απόφαση 2048/2015 του Συµβουλίου της Ευρώπης, των συστάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη και της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε βάση τον αυτοπροσδιορισµό του
προσώπου.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ευρωπαϊκή υποχρέωση της Ελλάδας
να θεσπίσει ανεξάρτητο φορέα ισότητας. Παράλληλα, είναι γεγονός πως η χώρα µας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, σε αρκετές περιπτώσεις, για την πληµµελή διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας από τα Σώµατα Ασφαλείας.
Όµως, ακόµα και αν δεν υπήρχαν αυτές οι έξωθεν πιέσεις,
ήταν και είναι υποχρέωσή µας να λαµβάνουµε όσο το δυνατόν
περισσότερα µέτρα για την αντιµετώπιση των διακρίσεων που
συµβαίνουν στους εργασιακούς χώρους και στους χώρους απασχόλησης, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγειονοµική περίθαλψη, γενικότερα σε κάθε τοµέα διάθεσης και παροχής αγαθών
και υπηρεσιών, στους χώρους της απονοµής δικαιοσύνης, στην
εκπαίδευση, παντού. Και εδώ δεν µπορεί να υπάρχουν αποκλεισµοί. Baby sitters και δάσκαλοι µπορούν να γίνουν όλες και όλοι,
ανεξαρτήτως προσωπικών επιλογών. Οποιαδήποτε άλλη άποψη
ακούγεται δεν είναι µόνο ακραία αλλά και επικίνδυνη.
Κυρίες και κύριοι, η απόφαση να οριστεί ως ενιαίος φορέας
παρακολούθησης και προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης ο Συνήγορος του Πολίτη, µια συνταγµατικά κατοχυρωµένη
ανεξάρτητη αρχή που έχει δώσει υπαρκτά και σηµαντικά δείγµατα γραφής, ο παράλληλος ορισµός και πάλι του Συνηγόρου
του Πολίτη ως υπεύθυνου για τη διερεύνηση περιστατικών πιθανής αστυνοµικής αυθαιρεσίας µε δυνατότητα µάλιστα και αυτόκλητης διεξαγωγής έρευνας -χωρίς δηλαδή να υπάρξει επίσηµη
καταγγελία-, δείχνουν την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει ένα
διαφανές, αποτελεσµατικό και ανεξάρτητο της εκάστοτε κυβέρνησης σύστηµα προστασίας των ανθρωπίνων κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων του κάθε πολίτη.
Επιπλέον, η στελέχωση των υπηρεσιών του Συνηγόρου µε είκοσι ακόµα άτοµα αποδεικνύει την κυβερνητική πρόθεση να µπορέσει πράγµατι ο Συνήγορος να ανταποκριθεί στα νέα αυξηµένα
του καθήκοντα, έτσι ώστε ο ρόλος του να µην µείνει µόνο στα
χαρτιά. Και αν οι ανάγκες το απαιτήσουν, πιθανότατα ο αριθµός
αυτός να µπορεί να µεγαλώσει και στο µέλλον.
Για την Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και για
κάθε δηµοκρατικό πολίτη η ισότητα των δικαιωµάτων για όλους,
η προστασία του καθενός και της καθεµιάς από τυχόν αυθαιρεσίες, είτε εκ µέρους του κράτους είτε εκ µέρους του εργοδότη
είτε εκ µέρους του οποιουδήποτε, αποτελούν θεµελιώδεις αξίες
και αποκτούν πολλαπλή σηµασία σε εποχές που διεθνώς ο ρατσιστικός λόγος, τα µισαλλόδοξα φαινόµενα και οι κάθε λογής
παραβιάσεις σχετικών αρχών αυξάνονται.
Δεν αρκεί για όλα όσα συµβαίνουν γύρω µας να θυµώνουµε,
να στενοχωριόµαστε ή απλώς να διαµαρτυρόµαστε, µένοντας
όµως άπραγοι. Αντιθέτως, πρέπει να δρούµε και να διεκδικούµε.
Ο νόµος που το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έφερε και θα ψηφιστεί από αυτήν εδώ τη
Βουλή και µε την ψήφο Βουλευτών της Αντιπολίτευσης, επιτρέπει
αυτό ακριβώς, τη µεγαλύτερη δηλαδή δυνατότητα δράσης και
αντίδρασης απέναντι σε όποιον επιχειρεί να φαλκιδεύσει δικαιώµατα και ελευθερίες, είτε αυτός είναι κρατικός λειτουργός είτε
πλέον ιδιώτης, αφού πλέον διευρύνουµε και στον ιδιωτικό τοµέα
την απαγόρευση των κάθε είδους διακρίσεων.
Με άλλα λόγια, διευρύνουµε το οπλοστάσιο όλων όσων νιώθουν την ανάγκη να υπερασπίσουν ή να υπερασπιστούν τα δικαιώµατά τους και ταυτόχρονα µπολιάζουµε ευρύτερα την
κοινωνία µε τα αναγκαία εκείνα αντισώµατα απέναντι στις ρατσι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στικές ιδέες και συµπεριφορές.
Ο φόβος και το µίσος από ορισµένους απέναντι στο διαφορετικό, οι διακρίσεις εν γένει, η άρνηση των δικαιωµάτων συνανθρώπων, η λεκτική, ψυχολογική, οικονοµική, σωµατική βία απέναντι σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε δεν είναι δυνατόν να γίνουν
αποδεκτά από µια κοινωνία που επιθυµεί να δηλώνει δηµοκρατική.
Η πολιτεία µε τους νόµους της πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώµατα όλων, κάτι που και το Σύνταγµα δηλώνει µόλις στο
άρθρο 2, διατυπώνοντας ρητά ότι ο σεβασµός και η προστασία
της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση
της πολιτείας.
Υπερασπιζόµενοι εµείς τη µη διάκριση ενάντια σε οποιονδήποτε και αρνούµενοι την αυθαιρεσία οποιουδήποτε κρατικού
υπαλλήλου, στην ουσία υπερασπιζόµαστε την ψυχή της δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Χρυσή Αυγή κ. Χρήστος
Χατζησάββας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Το νέο πλαίσιο του αντιρατσιστικού νόµου µε το οποίο θα ασχοληθώ τουλάχιστον εγώ και το
οποίο αποτελεί το πρώτο µέρος του νόµου, έρχεται να συµπληρώσει έναν προηγούµενο νόµο, τον οποίο κάνατε ενάντια στη
Χρυσή Αυγή, ενάντια στην πολιτική δράση και τον πολιτικό λόγο
της, µε αποτέλεσµα ο Αρχηγός και πολλοί από τους Βουλευτές
της να διώκονται για τέτοιους λόγους ακόµα και µέσα στη Βουλή
και πολλοί από αυτούς να έχουν καθίσει και δεκαοκτώ µήνες
µέσα στη φυλακή.
Αυτός ο πρώτος νόµος βέβαια είχε γίνει από τους διώκτες µας
-πρώην εθνικιστές πολλοί-, από αυτούς που αστικοποιήθηκαν και
οι οποίοι βγάζουν το µεγαλύτερο µένος εναντίον µας, λόγω
αυτού του πολιτικού-ιδεολογικού γενιτσαρισµού. Και βγάζουν
αυτό το µένος, γιατί είδαν πολύ καλά ότι θα κάνουµε πράξη αυτά
που αυτοί ούτε τόλµησαν να φανταστούν.
Τον δεύτερο νόµο που φέρατε τον κάνατε ενάντια στην ελεύθερη σκέψη και έκφραση, όχι µόνο των χρυσαυγιτών, αλλά και
όλων των Ελλήνων µε βαριές ποινές αν πεις κάτι για αλλοδαπό.
Αντίθετα, δεν υπάρχει καµµία ποινή αν βρίζεις κάποιον που είναι
χρυσαυγίτης.
Κατηγορήσατε για ρατσισµό γονείς που δεν δέχονταν παιδιά
λαθροµεταναστών στα σχολεία. Τελικά ούτε οι λαθροµετανάστες
στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Και τώρα βρήκατε άλλο
τρόπο για να το λειτουργήσετε, όπως το να νοικιάζουν σπίτια για
να µπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα οικεία σχολεία.
Γεµίσατε τα σχολεία µε εγκυκλίους συλλόγων και σωµατείων
οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι κι οι οποίοι κατηγορούν µε αισχρά
σχόλια τους χρυσαυγίτες. Τα παιδιά µας, που είναι σε αυτά τα
σχολεία και ακούνε για τους γονείς τους, δεν δέχονται ρατσισµό,
δεν είναι bullying εναντίον τους;
Όταν πάµε να κάνουµε εγκαίνια πολιτικών γραφείων της Χρυσής Αυγής και γίνονται αντισυγκεντρώσεις, για να κάψουν και να
κρεµάσουν, και συµµετέχουν Βουλευτές σας σε αυτές τις αντισυγκεντρώσεις, είναι δηµοκρατικό;
Εδώ, ο Βουλευτής Καραγιαννίδης είπε ότι θα αντιµετωπίσουν
τον εθνικισµό -γιατί νικάει παντού- µέσα στην εργασία. Κύριε
Υπουργέ, νοµίζω ότι αυτό είναι η επιτοµή της παραβίασης του
νόµου που ψηφίζουµε σήµερα. Εσείς τον ψηφίζετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άρα είναι καλός ο νόµος, αυτό
µου λέτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Όχι, εσείς τον ψηφίζετε. Εσείς ψηφίζετε τον νόµο αυτόν και ταυτόχρονα, καλείτε κάποιους να πράξουν κάτι ενάντια σε αυτόν τον νόµο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ δεν καλώ κανέναν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Καλά, εντάξει, άµα είναι να το
πάµε και παραπέρα, κάλεσε επίσης να αποδείξουν ότι δεν είναι
οµοφοβικοί οι Βουλευτές οι οποίοι το πρωί γυρνάνε µε κοστού-
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µια και το βράδυ ντύνονται γυναίκες ή κάτι τέτοιο, αν κατάλαβα
καλά.
Οπότε, µε λίγα λόγια, θα πρέπει τώρα όσοι Βουλευτές τούς
αφορά –ειδικά από τα κόµµατα που δεν είναι ρατσιστές και φασίστες- να βγούνε περήφανα και να πούνε ότι είναι gay ή όχι.
Εγώ, όµως, θα πω ότι µπορεί και να µην είναι κανένας και να µην
το πει κανένας. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζουν άνδρες ή γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ για Βουλευτές
άµα δεν είναι straight.
Το τρίτο πλαίσιο τώρα του νόµου που έρχεται σήµερα είναι η
επιβολή των δύο εκατοµµυρίων παρανόµων αλλοδαπών στην εργασία. Στρατό φτηνών εργατικών χεριών προσπαθείτε να φτιάξετε. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Το προέβλεψαν οι σχεδιαστές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τραπεζών και των τοκογλύφων. Ο
Gutenberg, παραδείγµατος χάριν, είχε πει πριν από ενενήντα
χρόνια ότι σε εκατό µε εκατόν πενήντα χρόνια θα έχει γεράσει ο
πληθυσµός της Ευρώπης και δεν θα µπορεί να εξυπηρετήσει τις
πολυεθνικές, θα πρέπει να αντικατασταθεί µε Ασιάτες και Αφρικανούς, οι οποίοι θα έχουν χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο, θα παίρνουν χαµηλότερους µισθούς και θα ανέχονται όλα αυτά τα οποία
περνάτε τώρα εσείς ως µέτρα. Αυτό κάνετε και µε τους πολέµους στη Μέση Ανατολή, µε την απίστευτη ροή µεταναστών οι
οποίοι διασχίζουν την µισή υδρόγειο για να έρθουν στην Ευρώπη.
Και ένας κοµµουνιστής βέβαια, όχι εθνικιστής, παλαιότερα είχε
πει –σωστά- ότι όταν εισέρχονται µεγάλοι αριθµοί εργατών αλλοδαπών χαµηλότερου βιοτικού επιπέδου σε µία χώρα είναι αναπόφευκτο διά της ωσµώσεως να συµπαρασύρουν το βιοτικό
επίπεδο της χώρας που τους φιλοξενεί, στο δικό τους επίπεδο
αµοιβών και συνθηκών εργασίας.
Παραδείγµατος χάριν, το είδαµε αυτό όταν είχανε πρωτοέλθει
οι Αλβανοί. Έπεσαν τα µεροκάµατα, υπήρχε ανασφάλιστη εργασία, δεν µπορούσε να τους συναγωνιστεί ο Έλληνας εργάτης και
φτάσαµε σήµερα να αµείβονται µε 10 ευρώ µεροκάµατο, όσοι
µπορούν να δουλέψουν, και ανασφάλιστοι. Ξέρουµε ότι θα στηθούν και γραφεία ΜΚΟ που για να παγιδέψουν κάποιους εργοδότες θα στέλνουν µόνο λαθροµετανάστες, για να δουν άµα
τους προσλάβουν ή όχι. Θα είχε µεγάλη πλάκα κάποιοι από εµάς
να στέλνουµε και Έλληνες σε µαγαζιά που θα ανοίξουν Πακιστανοί, να δούµε εάν θα προσλαµβάνουν χριστιανούς ή Έλληνες.
Όλα αυτά βέβαια τα στηρίζετε σε προφάσεις δήθεν για δικαιώµατα ευπαθών οµάδων, όµως απλά το εκµεταλλεύεστε. Μόνος
σας στόχος είναι η καταστολή της αντίστασης των Ελλήνων στην
κατοχή των µνηµονίων. Δεν υπάρχει δηµοκρατία, το ξέρουµε
πλέον. Κλείσατε στην φυλακή τον Αρχηγό µας και Βουλευτές της
τρίτης πολιτικής δύναµης, επιβάλατε στους Έλληνες να ζουν σε
άθλιες συνθήκες, να µην έχουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους,
να µην έχουν εργασία, να µην έχουν σύστηµα παιδείας, να µην
έχουν σύστηµα υγείας.
Δυστυχώς, όµως, για εσάς αυτό το σύστηµα επιβολής που
υπηρετείτε, καταρρέει. Δεν κάνουν πλέον απόλυτο κουµάντο
αυτοί που σας δίνουν εντολές. Αργήσατε να µπείτε σε αυτό το
παιχνίδι. Οι ψεύτικες διακρατικές συνθήκες, που είχαν φτιαχτεί
για καλύτερες συνθήκες εργασίας και όλα αυτά, διαλύονται. Τα
έθνη σε όλον τον πλανήτη σηκώνουν κεφάλι, επιστρέφουν στη
µόνη λύση για επιβίωση, που είναι ο εθνικισµός.
Την αντίδραση του κόσµου, όταν έρχεται η ώρα, δεν µπορείτε
να τη σταµατήσετε. Γι’ αυτόν τον λόγο, εσείς και οι δηµοσκόποι
θα στηρίζετε µε όλες σας τις δυνάµεις τα «ναι» στα δηµοψηφίσµατα, αλλά ο λαός θα ψηφίζει µαζικά «όχι». Θα στηρίζετε µε
όλες σας τις δυνάµεις την παραµονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο λαός θα ψηφίζει Brexit. Θα θέλετε να βγει
πρόεδρος στην Αυστρία κάποιος απίθανος οικολόγος, έστω και
µε νοθεία, αλλά θα βγει ο εθνικιστής Χόφερ. Θα θέλετε να πάει
το ποσοστό των Ελλήνων εθνικιστών της Χρυσής Αυγής στο 2%,
αλλά ο λαός θα την ψηφίζει και θα τη δυναµώνει. Δεν θα καταστείλετε την αντίδραση των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες δεν φοβήθηκαν το 1821 απειλές για µαχαίρι στα παιδιά τους και φωτιές
στα σπίτια τους. Δεν φοβήθηκαν στο αλβανικό µέτωπο, απέναντι
σε χιλιάδες πάνοπλους στρατιώτες, αεροπλάνα και σφοδρό
ψύχος. Δεν φοβήθηκαν στην Κύπρο τους Βρετανούς που απαγ-
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χόνιζαν και πυροβολούσαν µικρά παιδιά. Δεν φοβήθηκαν τις
τούρκικες ναπάλµ. Νοµίζετε ότι τώρα θα φοβηθούν µερικά χαρτιά, κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες και ποινές;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαρία Θελερίτη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
το παρόν σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο τέσσερις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριµένα
άρθρα του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς,
προβλέπει παράλληλα τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας,
επιχειρώντας να εξαλείψει αλλά και να αντιµετωπίσει µε έναν πιο
αποτελεσµατικό τρόπο τις διακρίσεις µε βάση το φύλο, την καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ασθένεια, την αναπηρία, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό
προσανατολισµό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Τρεις είναι οι λόγοι που γίνεται αυτό σε αυτό το νοµοσχέδιο:
Πρώτον, να εκσυγχρονιστεί το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο,
δεύτερον, να διασφαλιστεί η πληρέστερη εναρµόνιση µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον, να εφαρµοστεί πιο
αποτελεσµατικά στην πράξη η αρχή της ίσης µεταχείρισης.
Ουσιαστικά, στόχος αυτού του νοµοσχεδίου είναι να δηµιουργήσει ένα ενιαίο, σαφές και άρτιο πλαίσιο για το πώς θα εφαρµόζεται η ίση µεταχείριση µε βάση τη νοµολογία του δικαστηρίου, τις αποφάσεις που ανέφερα πριν και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εκθέσεις –θα λέγαµε- των εθνικών φορέων, που έχουµε στα χέρια µας.
Ποιο είναι το νέο στοιχείο που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο;
Είναι η αρµοδιότητα παρακολούθησης και προώθησης της
αρχής της ίσης µεταχείρισης η οποία ανατίθεται στον Συνήγορο
του Πολίτη, ο οποίος καθίσταται σαν ένας αρµόδιος φορέας για
τον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αλλά και για τον ιδιωτικό τοµέα και αυτό συνιστά µία εξαιρετικά σηµαντική νοµοθετική
παρέµβαση, µε δεδοµένο ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είναι µια
ανεξάρτητη αρχή, είναι η Αρχή που είναι κατ’ εξοχήν αρµόδια για
τα θέµατα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων και διαθέτει
συνταγµατικά και νοµοθετικά κατοχυρωµένη ανεξαρτησία και αυτονοµία απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, ευρεία νοµιµοποίηση θα λέγαµε, σε ένα εκτενές πεδίο αρµοδιοτήτων, για την
αποτελεσµατική ισχύ και την διεξαγωγή ερευνών, καθώς και πόρους για να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα.
Επίσης, µε αυτό το νοµοσχέδιο καταργείται η Επιτροπή της
Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που επαναπροσδιορίζεται η συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη µε το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας για θέµατα εργασιακά.
Τέλος, µπαίνουν οι όροι για έναν ανοιχτό κοινωνικό διάλογο
και επανασύνδεση µε την Κοινωνία των Πολιτών, µε δεδοµένο ότι
έχουµε έναν εκσυγχρονισµό και µία ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του κανονιστικού πλαισίου για τον κοινωνικό διάλογο.
Προβλέπεται επίσης η διεύρυνση των λόγων ίσης µεταχείρισης εξ αντιδιαστολής ταυτοποίησης κοινωνικών προκαταλήψεων, και των αρνητικών, θα λέγαµε, στερεοτύπων, που είναι οι
αιτίες που τροφοδοτούν αυτήν την άνιση µεταχείριση και τη µισαλλοδοξία, τα οποία συµβάλλουν στον κοινωνικό στιγµατισµό
των διακρίσεων στη χώρα µας.
Ουσιαστικά, θα λέγαµε ότι είναι ένα πολυνοµοσχέδιο µε το
οποίο η Κυβέρνηση επιχειρεί να ισχυροποιήσει το νοµοθετικό της
πλαίσιο στον χώρο των διακρίσεων, ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας, στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, στην εκπαίδευση, στις φορολογικές διευκολύνσεις, στην κοινωνική προστασία, ακόµα και στην πρόσβαση σε στέγαση.
Μέσω, λοιπόν, αυτού του νοµοσχεδίου οι διακρίσεις, στη βάση
των προαναφερόµενων χαρακτηριστικών και στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών, τιµωρούνται µε ποινικές και χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης, για την αντιµετώπιση κάθε είδους διακρίσεων,
ακόµα και για περιστατικά αυθαιρεσίας κρατικών υπαλλήλων,
κοµβικό ρόλο διαδραµατίζει ο Συνήγορος του Πολίτη ο οποίος
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αναλαµβάνει όλη τη διεύρυνση και καταπολέµηση τέτοιων φαινοµένων.
Τα µέτρα ανοίγουν, λοιπόν, τον δρόµο για µεγαλύτερη προστασία σε τοµείς ευαίσθητους, όπως είναι η πρόσβαση και οι
συνθήκες στην εργασία, σε αγαθά και υπηρεσίες στην εκπαίδευση και υψώνουν ασπίδα προστασίας για χιλιάδες άτοµα που
σήµερα αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω φυλής, θρησκευτικών
ή άλλων πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισµού κλπ..
Επίσης το σχέδιο νόµου διευρύνει το πεδίο προστασίας, προσθέτοντας σε αυτό το ελλειµµατικό µέχρι σήµερα νοµοθετικό
µας πλαίσιο και κάποιες άλλες κατηγορίες για απαγόρευση των
διακρίσεων, όπως είναι η εθνική καταγωγή, η χρόνια ασθένεια, η
οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, ο σεξουαλικός προσανατολισµός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου.
Στην πράξη µπορεί να προστατευτούν καλύτερα και να αποκρούσουν τυχόν δυσµενή µεταχείριση σε βάρος τους πρόσωπα
και πολίτες που βρίσκονται σήµερα στο περιθώριο. Και αυτοί
είναι αντιρρησίες συνείδησης, οροθετικοί και οροθετικές, πάσχουσες και πάσχοντες από άλλες ασθένειες, πρώην τοξικοµανείς κ.ο.κ. Επίσης, προστατεύει και τους οικείους τους, που,
λόγω της σχέσης µαζί τους, µπορεί να υφίστανται κι αυτοί διακριτική µεταχείριση.
Στον εργασιακό τοµέα οι προστατευτικές ρυθµίσεις για απαγόρευση των διακρίσεων αφορούν τους όρους πρόσβασης στην
εργασία, την επαγγελµατική εκπαίδευση, τις αποδοχές, τις απολύσεις, θέµατα υγείας και ασφάλειας, θέµατα επανένταξης και
εκ νέου απασχόλησης µετά από µεγάλες περιόδους ανεργίας και
τη συνδικαλιστική συµµετοχή των εργαζοµένων.
Παράλληλα, εφαρµόζονται σε θέµατα κοινωνικής προστασίας
και φορολογικής διευκόλυνσης, για παράδειγµα λαµβάνεται υπ’
όψιν η φορολογική κατοικία αντί για την ιθαγένεια, επίσης σε θέµατα εκπαίδευσης, πρόσβαση σε παροχή αγαθών κλπ., που µε
προεδρικό διάταγµα η προστασία θα µπορεί να επεκταθεί και σε
άλλους τοµείς, όσους κρίνει αναγκαίους η Κυβέρνηση.
Αναγνωρίζονται –και εδώ πρέπει να το σηµειώσουµε– ουσιαστικά δικαιώµατα στους συντρόφους του συµφώνου συµβίωσης,
ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο, όπου µπορούν να διεκδικήσουν
συνυπηρέτηση, οικογενειακά επιδόµατα και άλλα θέµατα.
Εξαιρετικά σηµαντικό είναι ότι, µε βάση αυτό το νοµοσχέδιο,
δίνεται η δυνατότητα και επιτρέπεται σε κοινωνικούς φορείς,
συνδικαλιστικές οργανώσεις να αντιπροσωπεύσουν στα δικαστήρια το θιγόµενο πρόσωπο, χωρίς να υποχρεώνονται να καταβάλλουν παράβολο.
επίσης, κύριας σηµασίας, θεωρώ ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να
αντιµετωπίσει πολύ πιο σηµαντικά φαινόµενα αυθαιρεσίας, δηλαδή κακοποιήσεις, βασανισµούς κλπ., που διαπράττονται από
αστυνοµικούς, λιµενικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους –όχι
από την πλειονότητα, αλλά έχουµε συχνά καταγγελίες για αυτά
τα θέµατα– και θωρακίζει µε αυτό το πλαίσιο τα ανθρώπινα δικαιώµατα, για να αντιµετωπίσει κάθε µορφής αυθαιρεσίες, για
τις οποίες η χώρα µας έχει καταδικαστεί και έχει υποχρεωθεί να
καταβάλλει αποζηµιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο λεπτά δώστε µου και ολοκληρώνω.
Άρα, ο Συνήγορος του Πολίτη, µια ανεξάρτητη αρχή, ως εθνικός µηχανισµός διερεύνησης τέτοιων περιστατικών θα καλύψει
το κενό που υπήρχε µε την επιτροπή του ν.3938/2011, που δεν
συστάθηκε σε ένα κράτος δικαίου. Και σε ένα κράτος τέτοιο δικαίου δεν πρέπει να υπάρχει καµµία υπόνοια συγκάλυψης ή ατιµωρησίας.
Αναλαµβάνει αυτόν τον ρόλο, λοιπόν, ο Συνήγορος του Πολίτη. Δεν υποκαθιστά το δικαστικό και πειθαρχικό έλεγχο τέτοιων
περιστατικών. Λειτουργεί συµπληρωµατικά, όταν τα πειθαρχικά
παγώνουν, θα λέγαµε, την έκδοση απόφασης, µέχρι ο Συνήγορος του Πολίτη να βγάλει το πόρισµα και άρα, να µπορούν να
δουν αν έχουν επικροτηµένη αιτιολογία.
Επίσης, γίνεται αυστηρότερο το ποινικό οπλοστάσιο για διοικητικές και χρηµατικές κυρώσεις, για να παταχθούν δηλαδή τα
φαινόµενα κατάχρησης και χειραγώγησης της αγοράς αλλά και
της παραχάραξης του νοµίσµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφέρουµε ότι το νοµοσχέδιο
αυτό είχε θετική ανταπόκριση από τη µεριά των κοινοτήτων, οι
οποίες βέβαια υπέβαλαν ένα αίτηµα στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, δηλαδή να επεκταθεί το άρθρο 3 του σχεδίου νόµου, ίση µεταχείριση, δηλαδή,
και σε άλλους τοµείς προστασίας. Αναγνωρίζουµε τις δυσκολίες
λόγω του δηµοσιονοµικού κόστους, αλλά νοµίζω ότι θα πρέπει
να δούµε σε κάποια φάση αυτήν την επέκταση της εφαρµογής
και σε αυτούς τους τοµείς και µε βάση τον σεξουαλικό προσανατολισµό, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου.
Γνωρίζουµε ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία ενσωµατώνει ενωσιακή νοµοθεσία, αλλά σε καµµιά περίπτωση αυτό δεν µας εµποδίζει εµείς να είµαστε πιο µπροστά από…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Θελερίτη, παρακαλώ ολοκληρώνετε.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: …δηµοσίου.
Αυτό ήταν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ήδη εξαντλήσατε
και τα δύο λεπτά που ζητήσατε.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πόση ανοχή να δείξουµε;
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Συγγνώµη, τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον κ. Δανέλλη, από το
Ποτάµι, ο κ. Αποστόλου ζήτησε να παρέµβει για µια τροπολογία
που έχει, σχετική µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 789, την
οποία θέλω να στηρίξω, αντιµετωπίζονται δύο ζητήµατα που προέκυψαν µε την ψήφιση του ν.4384/2016, που αφορά τους συνεταιρισµούς.
Κάναµε µια παρέµβαση εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου και θέσαµε τις βάσεις για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση του αγροτικού τοµέα. Με την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης των συνεταιρισµών και την οριστικοποίηση της αρχιτεκτονικής τους δοµής, θα υπάρξει για ένα µικρό χρονικό διάστηµα
έλλειµµα εκπροσώπησης σε διάφορα θεσµικά όργανα.
Συγκεκριµένα στη σύνθεση του Συµβουλίου Αλιείας, οι αλιείς
δεν µπορούν να εκπροσωπηθούν ούτε µέσω του εκπροσώπου
της ανύπαρκτης πλέον ΠΑΣΕΓΕΣ ούτε από την συνοµοσπονδία
τους, που µε τον ν.4015/2011 δεν προβλεπόταν η σύστασή της.
Επειδή, όµως, η συνεδρίαση του Συµβουλίου Αλιείας είναι επιτακτική, γιατί γνωµοδοτεί επί θεµάτων αλιευτικής πολιτικής και
χωρίς αυτό το Υπουργείο δεν µπορεί να νοµοθετήσει, καταθέτουµε τη σχετική τροπολογία για να λειτουργεί νόµιµα το Συµβούλιο έως ότου οργανωθεί η εκπροσώπηση των αλιέων.
Ήδη υπάρχουν προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις σε εκκρεµότητα, που πρέπει να έχουµε τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Αλιείας. Κάποιες από αυτές αποτελούν υποχρέωση στο
πλαίσιο της ενωσιακής νοµοθεσίας και, όπως αντιλαµβάνεστε,
περαιτέρω καθυστέρηση ενδέχεται να δηµιουργήσει προϋποθέσεις κυρώσεων για τη χώρα µας, όπως επίσης µπορεί να αποτελούν και προϋπόθεση για την άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγµα είναι η αλίευση του τόνου, που είναι
ένα ζήτηµα που άµεσα πρέπει να ανακοινώσουµε, καθώς ενδιαφέρει τους αλιείς.
Το δεύτερο ζήτηµα που αντιµετωπίζει είναι η αναγκαιότητα κατάργησης του προεδρικού διατάγµατος 36 του 1986, που αναφερόταν στις ενώσεις παραγωγών. Με τον καινούριο νόµοπλαίσιο επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος οργάνωσης των οµάδων
και γι’ αυτό εκείνο καταργείται.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θέλω να σταθώ σε µια τροπολογία
που αφορά τους ντοµατοπαραγωγούς Βοιωτίας, γιατί ο κ. Τζαβάρας είπε πριν ότι δεν πρέπει να υιοθετούνται τέτοιες τροπολογίες. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που σέρνεται από το 2012,
δηµιουργήθηκε εκ παραδροµής της δηµόσιας διοίκησης, η οποία
αποδέχτηκε το ίδιο ΑΦΜ για την οµάδα παραγωγών µε την
ένωση αγροτικών συνεταιρισµών. Δηµιούργησε πρόβληµα κατάσχεσης και πάρα πολύ σωστά ο Υπουργός την κάνει αποδεκτή.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού,
ο κ. Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες ηµέρες το Κοινοβούλιό µας βρίσκεται σε έναν νοµοθετικό πυρετό. Επείγοντα
και κατεπείγοντα νοµοσχέδια, ενσωµατώσεις ευρωπαϊκών οδηγιών σε πακέτα και φυσικά πλήθος τροπολογιών. Παράλληλα, η
χώρα ζει την ηµέρα της Μαρµότας. Για πολλοστή φορά στη διάρκεια της κρίσης περνάµε το µαρτύριο της αξιολόγησης. Θα κλείσει ή δεν θα κλείσει; Θα έλθουν καινούρια µέτρα ή δεν θα έλθουν; Κι αν έλθουν, ποιος θα τα πληρώσει; Μήπως πάµε σε εκλογές; Η χώρα συνεχώς σε ρόλο µετεξεταστέας µαθήτριας. Και
πώς να είναι διαφορετικά;
Ας πάρουµε για παράδειγµα µια από τις ελάχιστες αποκρατικοποιήσεις που είχαν δροµολογηθεί, την πώληση του 66% της
ΔΕΣΦΑ στους Αζέρους της Socar. Όπως µάλλον αναµενόταν,
χθες το όλο εγχείρηµα κατέρρευσε. Μείον 400 εκατοµµύρια, λοιπόν, από τα κρατικά ταµεία, αντιθέτως µε ό,τι ο τρέχων προϋπολογισµός είχε προϋπολογίσει.
Πηγαίνουµε, λοιπόν, έναν χρόνο πίσω, σύµφωνα µε τις νέες
εκτιµήσεις. Χωρίς να µπούµε στα επιµέρους ζητήµατα του γιατί
άλλαξε τη στάση της η πλειοδότρια εταιρεία και γιατί άλλαξε την
όλη στρατηγική, το αποτέλεσµα είναι πως πάλι µεθαύριο στο κρισιµότατο Eurogroup πέρα από τα µεγάλα και ανοιχτά θέµατα
αυτής της αξιολόγησης, θα προστεθεί και κάτι που θεωρούσαµε
όλοι ότι ήταν ήδη λυµένο.
Η παροιµιώδης αναξιοπιστία ξαναχτυπά, γιατί η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ υποτίθεται ότι ανήκε στη δέσµη των προαπαιτούµενων της πρώτης αξιολόγησης, της προηγούµενης, που
θεωρούσαµε πως είχε κλείσει. Προφανώς, δεν γίνεται να συνεχίσουµε έτσι και το αντιλαµβανόµαστε νοµίζω όλοι.
Σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί εκλογών, µε το να ζητά κανείς
εκλογές µε την αξιολόγηση σ’ αυτό το κρίσιµο στάδιο, µε όλα
ανοικτά και µε µια τέλεια «καταιγίδα» που φαίνεται να προσεγγίζει την Ευρώπη, ή δεν έχει αντίληψη της πραγµατικότητάς µας ή
βάζει το µικροκοµµατικό του συµφέρον υπεράνω του εθνικού,
αρνούµενος να διδαχθεί οτιδήποτε από τις εξελίξεις και την κλιµάκωση της περιπέτειας που περνούν ο ελληνικός λαός και η
χώρα από το 2011 µέχρι σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µια εποχή γενικευµένων συγχύσεων σ’ όλο τον κόσµο, σ’ όλο τον δυτικό κόσµο κυρίως. Η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα ταλαιπωρηµένη αυτά τα
οκτώ χρόνια, σηκώνοντας βάρη που τις περισσότερες φορές
είναι δυσανάλογα µε τις δυνατότητές της, ευρισκόµενη σε µια
διαρκή αγωνία, σε µια διαρκή ανασφάλεια και αβεβαιότητα, οργισµένη και αγανακτισµένη, βιώνει µια κλιµακούµενη σύγχυση.
Η προχθεσινή έρευνα της «Public Issue», που δείχνει ότι οι
εννιά στους δέκα Έλληνες και Ελληνίδες θεωρούν ότι ακολουθούµε λάθος κατεύθυνση, «φωτογραφίζει» µια κοινωνία που αν
δεν δει άµεσα παράθυρο προοπτικής, αν δεν νιώθει στοιχειώδη
αυτοπεποίθηση, αν νιώσει ότι δεν έχει αύριο, θα µας εκπλήξει
ξανά και βέβαια όχι µ’ έναν θετικό τρόπο.
Το µεγάλο ζητούµενο απ’ όλους εµάς σ’ αυτή την Αίθουσα
είναι να διαβάσουµε, να ερµηνεύσουµε τι εννοεί ο µέσος Έλληνας µε το «δεν πηγαίνουµε καλά», δηλαδή πώς θα διορθώσουµε
την πορεία.
Φοβάµαι ότι αν µπορούσε αυτό το 90% της κοινωνίας να µας
εξηγήσει τους λόγους της λάθος κατεύθυνσης και να µας υποδείξει τη διόρθωση της πορείας, θα βρισκόµασταν µπροστά σε
µια νέα ανορθολογική ανάγνωση της πραγµατικότητας. Γιατί φοβάµαι, πάλι, πως ο µέσος πολίτης δεν έχει εξορθολογικοποιήσει
τους λόγους της χρεοκοπίας ακόµα, δεν έχει κατανοήσει τις διαχρονικές στρεβλώσεις και τις παθογένειες που σήµερα είναι
ακόµα περισσότερο διογκωµένες λόγω της παρατεταµένης κρίσης.
Η πολιτική των υποσχέσεων στους πάντες για τα πάντα, που
διαψεύδονται την επαύριο των εκλογών, οδηγεί αναπόφευκτα
στο παραπάνω σχήµα. Ο λαϊκισµός και η δηµαγωγία που για
χάρη των πελατειακών σχέσεων και της πολιτικής αντιπαροχής
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τροφοδοτούν την άκριτη ελπίδα, οδηγούν µοιραία την κοινωνία
και το πολιτικό σύστηµα στην απώλεια επαφής µε την πραγµατικότητα. Αυτό ίσχυε διαχρονικά, αλλά δυστυχώς κλιµακώθηκε επικίνδυνα.
Προφανώς, οι απαντήσεις στα τεράστια προβλήµατα δεν είναι
εύκολες και οι λύσεις δεν κινούνται στην υπεραπλούστευση του
άσπρου-µαύρου. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει πως δεν υπάρχουν.
Όσο το πολιτικό σύστηµα αρνείται να αντιµετωπίσει τις παθογένειες, χειριζόµενο µικροκοµµατικά και µικροπολιτικά την καθηµερινότητα, αποφεύγοντας πεισµατικά κάθε αναγκαία µεταρρύθµιση, οι πολίτες θα φαντασιώνονται εξωπραγµατικές λύσεις και
θα εφευρίσκουν ανύπαρκτους εχθρούς, ενώ θα σύρονται κάθε
φορά από το άρµα του εκάστοτε πλειοδότη, φανερού ή κρυφού
λαϊκιστή και ανέξοδου υποσχεσιολόγου.
Η κοινωνία αγανακτεί και φοβάται. Φοβάται το καινούριο που
κανένας δεν της εξηγεί πως αποτελεί κλειδί εξόδου από την
κρίση. Δεν είναι τυχαίο πως ο Οργανισµός Έρευνας και Ανάλυσης «Διανέοσις» σε χθεσινή του δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων
έρευνας καταλήγει στο ότι η Ελλάδα αποτελεί εχθρικό περιβάλλον για την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. Το χειρότερο
είναι πως το ίδιο το ρυθµιστικό, το πολιτικό και το κοινωνικό περιβάλλον της χώρας, συνεπικουρούµενα από την οξεία οικονοµική κρίση, εµποδίζουν την άνθηση της καινοτοµίας αντί να την
προωθούν.
Όλα αυτά συµβαίνουν σε µια χώρα όπως η δική µας που η επιστηµονική έρευνα ανταγωνίζεται την αντίστοιχη άλλων, ισχυρότερων χωρών. Ο µέσος όρος Ελλήνων κατόχων διδακτορικού
ηλικίας 25 έως 35 ετών ανά χίλια άτοµα είναι πολύ υψηλότερος
σε σχέση µε άλλες κανονικές, αναπτυγµένες χώρες. Μάλιστα, τα
περισσότερα διδακτορικά είναι στις φυσικές επιστήµες, στα µαθηµατικά, στην πληροφορική, στην εφαρµοσµένη µηχανική, στη
βιοµηχανική παραγωγή και στις κατασκευές.
Αυτό το πολύτιµο ανθρώπινο κεφάλαιο θα µπορούσε να ανοίξει τον δρόµο για ένα νέο παραγωγικό µοντέλο που όσο ποτέ
στο παρελθόν έχει ανάγκη σήµερα η χώρα. Αντιθέτως, αυτό το
δυναµικό απαξιώθηκε µε την ανεργία και τους χαµηλούς µισθούς
και εξαναγκάστηκε σε φυγή από την χώρα, εξαϋλώνοντας βέβαια
παράλληλα τους πόρους που διαθέσαµε ως οικονοµία και ως κοινωνία, χαρίζοντάς τους σε ήδη ισχυρές χώρες που εκµεταλλεύονται ένα δυναµικό, ένα ανθρώπινο κεφάλαιο για το οποίο οι
ίδιες δεν έχουν συνεισφέρει ούτε κατά ένα ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη αποτελούσε –και εξακολουθεί να αποτελεί- µια όαση για τις αξίες της δηµοκρατίας,
τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων
του πολίτη. Σήµερα, µε την επέλαση των µεταδηµαγωγών, η ανθρωπότητα έχει ξαναµπεί σε µια διαδικασία αµφισβήτησης των
όσων µε θυσίες αποκτήθηκαν µετά τις εκατόµβες του προηγούµενου αιώνα. Δεν είναι, όµως, τυχαίο πως ακόµη και σήµερα η
Ευρώπη που προφανώς δεν διάγει τις πιο λαµπρές της ηµέρες
παραµένει ένα ασφαλές λιµάνι, στο οποίο κάθε διαφορετικότητα
είναι ανεκτή και προστατεύεται.
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες που συζητούµε και καλούµαστε να εισάγουµε στο εθνικό µας δίκαιο το αποδεικνύουν. Αποτελεί προσωπική και συλλογική ευθύνη η στάση µας απέναντι στον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η άρνηση σε κάθε είδους
διάκριση που έχει σχέση µε το χρώµα, τη γλώσσα, τη θρησκεία,
τις σεξουαλικές προτιµήσεις και τις πολιτικές πεποιθήσεις του
κάθε ανθρώπου.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ ότι η δηµοκρατία, αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, δοκιµάζετε στο πώς αντιµετωπίζει τις µειονότητες. Η κοινωνία µας δυστυχώς είναι ακόµα σε µεγάλο
βαθµό δέσµια των κηρυγµάτων µισαλλοδοξίας και της φοβικότητας που εκφράζεται όχι µονάχα από ένα γνωστό µέρος της Δεξιάς, την ακροδεξιά, αλλά δυστυχώς και ένα ευρύτερο, όπως
φαίνεται µέρος της Δεξιάς.
Και τα άδεια έδρανα της Νέας Δηµοκρατίας –είστε µόνο εσείς,
κύριε Βορίδη και αναφέροµαι όχι µόνο σε αυτήν τη χρονική
στιγµή, αλλά σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης από το πρωί–
πρέπει να προβληµατίσουν τους φιλελεύθερους ψηφοφόρους
και βεβαίως το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Επανέρχοµαι: εκφράζεται από µέρους της Δεξιάς, από µέρους
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της Εκκλησίας καθώς και από µέρους των διαµορφωτών της κοινής γνώµης και κυρίως βεβαίως των λειτουργών της ενηµέρωσης.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπενθυµίζοντας ή επισηµαίνοντας ότι η υποκρισία τού να γίνεσαι ο φανατικότερος πολέµιος της πραγµατικής σου φύσης έχει απασχολήσει κατά
κόρον την επιστήµη της ψυχής. Η πολιτική, όµως, αρνείται πεισµατικά να συµφιλιωθεί µε αυτήν την ιδέα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη.
Κύριε Υπουργέ, πριν δώσουµε τον λόγο στην επόµενη οµιλήτρια, ζητήσατε τον λόγο να παρέµβετε για κάποιες διευκρινίσεις,
για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και κάποιες τροπολογίες;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι οι δύο τροπολογίες, οι
οποίες έγιναν δεκτές από τους αρµόδιους Υπουργούς από τον
κ. Αποστόλου και την Υφυπουργό Οικονοµικών. Αναφέροµαι στην
τροπολογία υπ’ αριθµόν 791 µε ειδικό 59, την οποία εισηγήθηκε
η κ. Παπανάτσιου, και την τροπολογία µε αριθµό 789 και ειδικό
57, την οποία εισηγήθηκε µόλις τώρα ο κ. Αποστόλου.
Επίσης, µια νοµοτεχνική βελτίωση...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποια ήταν η πρώτη;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η πρώτη είναι της κ. Παπανάτσιου και η άλλη του κ. Αποστόλου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπουργικές;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µια παράλειψη στον τίτλο του
νοµοσχεδίου. Έχει παραληφθεί στην αρχή του τίτλου το λατινικό
στοιχείο I, ενώ υπάρχει II, III, IV, οπότε να γίνει νοµοτεχνική βελτίωση και σε αυτό, για να µην υπάρχει κανένα κενό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Κοντονή. Να καταθέσετε τη νοµοτεχνική βελτίωση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στην κ. Κοζοµπόλη - Αµανατίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ίση µεταχείριση των ανθρώπων ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώµα του δέρµατός τους ή την φυσική τους κατάσταση, τις θρησκευτικές τους ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό δεν είναι ωραίες φράσεις για συνθήµατα και για
σχολικές εκθέσεις και για νεανικούς ροµαντισµούς. Η ίση µεταχείριση των ανθρώπων είναι πράξη. Στην πράξη πρέπει να προβεί
η ευνοµούµενη και δίκαιη πολιτεία, να νοµοθετήσει µε ενιαίους
και σαφείς κανόνες και να εποπτεύει την εφαρµογή των κανόνων
που θα νοµοθετήσει.
Το ενιαίο και σαφές νοµοθετικό πλαίσιο και οι παράλληλες
δράσεις µέσα από την εκπαίδευση διαµορφώνουν έτσι τις συνειδήσεις των ανθρώπων, των πολιτών, που αυθόρµητα πράττουν
σύµφωνα µε τον νόµο ως αυτός να µην είχε επιβληθεί. Αυτό ακριβώς έρχεται να επιτελέσει το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο. Νοµοθετεί
κατά των διακρίσεων, ορίζει την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, που έχει τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας, της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας να εποπτεύσει και να επιβάλει την
εφαρµογή των νόµων.
Κατά το πρότυπο του άρθρου 21 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζεται ένα ευρύτερο
πεδίο εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης σε σχέση µε εκείνο του
ν.3304/2005. Επανακαθορίζονται οι λόγοι της µη διάκρισης και
απαγορεύονται οι διακρίσεις στον τοµέα της εργασίας και της
απασχόλησης αλλά και στις εµπορικές συναλλαγές σύµφωνα µε
το άρθρο 11 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι κυρώσεις στην περίπτωση µη τήρησης της αρχής της ίσης
µεταχείρισης, η δυνατότητα του θιγόµενου προσώπου να εκπροσωπηθεί από νοµικά πρόσωπα, οργανώσεις και ενώσεις µε µια
απλή εξουσιοδότηση, η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης
–το αντίδικο του θιγόµενου µέρους οφείλει να αποδείξει και όχι
το θιγόµενο βλαπτόµενο µέρος- και όσα συνέβησαν, συντελούν
ώστε οι θεσπιζόµενες διατάξεις να µην παραµείνουν ένα απλό
ευχολόγιο.
Για να µπορέσει η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη να ανταποκριθεί στις διευρυµένες αρµοδιότητές της ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της ίσης µεταχείρισης,
γίνονται αναγκαίες τροποποιήσεις στο καταστατικό τους.
Θα παρακάµψω το Β’ και το Γ’ µέρος του νοµοσχεδίου και θα
πάω στο Δ’ µέρος, που αφορά στη συγκρότηση, στη σύσταση
του εθνικού µηχανισµού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας.
Στο Δ’ µέρος του νοµοσχεδίου ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα
δηµοκρατικών πολιτών για τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου
των τρόπων δράσης των Σωµάτων Ασφαλείας, ενός µηχανισµού
διερεύνησης πράξεων αυθαιρεσίας και αξιολόγησης σχετικών
καταγγελιών.
Πολλοί έχουµε γίνει µάρτυρες περιστατικών αυθαιρεσίας και
γενικά παραβατικών συµπεριφορών των οργάνων της τάξης. Η
ιδέα για τη δηµιουργία του εθνικού µηχανισµού δεν είναι καινούρια. Υπήρχε και πριν το 2011. Το δε 2011 αναγνωρίστηκε και έµπρακτα, όταν µε το άρθρο 1 του ν.3938/2011 θεσµοθετήθηκε
γραφείο αντιµετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας, το οποίο
όµως δεν συγκροτήθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ.
Όµως, ακόµα κι αν συγκροτούταν το γραφείο αυτό και λειτουργούσε δεν θα µπορούσε να επιφέρει τα αποτελέσµατα, για
τα οποία θεσπίστηκε, καθότι δεν πληρούσε τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας. Και αυτό γιατί; Γιατί υπαγόταν στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά και γιατί η Επιτροπή Διερεύνησης
Καταγγελιών ήταν επιφορτισµένη µόνο µε τον έλεγχο και, σε περίπτωση θετικής κρίσης, µε την προώθηση της καταγγελίας προς
περαιτέρω διερεύνηση.
Ένα κράτος δικαίου, όµως, πρέπει να εξασφαλίζει τη δίκαιη
και αποτελεσµατική διερεύνηση µιας καταγγελίας. Στο παρόν
σχέδιο νόµου τη διερεύνηση της καταγγελίας για περιστατικό
αυθαιρεσίας των Σωµάτων Ασφαλείας αναλαµβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη και διευρύνεται το πεδίο
εφαρµογής, καθώς περιλαµβάνει εκτός των τριών Σωµάτων
Ασφαλείας -Αστυνοµία, Λιµενικό και Πυροσβεστική- και τους εργαζοµένους στα καταστήµατα κράτησης.
Ο εθνικός µηχανισµός διερεύνησης λειτουργεί παράλληλα και
συµπληρωµατικά προς τον πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο, χωρίς
να τους υποκαθιστά. Είναι ένα πρόσθετο µέτρο αποτελεσµατικής
διερεύνησης και είναι πολύ θετικό ότι ο µηχανισµός αυτός επιλαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως να διερευνήσει περιστατικά που
έρχονται στη γνώση του από δηµοσιεύµατα, από ειδήσεις στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Για την υπόθεση που διερευνάται από τον µηχανισµό συντάσσεται πόρισµα, σε αυστηρά καθορισµένο χρονικό πλαίσιο, µετά
τη σύνταξη του οποίου διενεργείται ο πειθαρχικός έλεγχος. Σε
περίπτωση απόκλισης της απόφασης του πειθαρχικού ελέγχου
µε το περιεχόµενο του πορίσµατος του µηχανισµού, απαιτείται
ειδική, εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, εκτός των άλλων, και πρόληψη των πράξεων αυθαιρεσίας. Το όργανο που αυθαιρετεί γνωρίζει ότι υπάρχει ακόµη ένα πρόσθετο εργαλείο ελέγχου των
πράξεων του, εκτός από το Υπουργείο στο οποίο υπηρετεί, και
τούτο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.
Ο µηχανισµός διερεύνησης, εν τέλει, συµβάλλει ώστε τα Σώµατα Ασφαλείας να λειτουργούν επιτελώντας τον ρόλο που
έχουν οριστεί να επιτελέσουν, αυτόν της προστασίας των πολιτών και της εµπέδωσης του αισθήµατος ασφαλείας σε αυτούς,
χωρίς να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου (πρώτο
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκούτσης από τη Χρυσή Αυγή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης έχει τον εύηχο τίτλο «περί εφαρµογής της αρχής
της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής».
Κι ενώ στο άρθρο 2 απαγορεύεται ρητά κάθε µορφή διάκρισης, µένουµε έκπληκτοι, όταν διαβάζουµε πιο κάτω στο άρθρο
6 και τις παραγράφους 1 και 2 «µε τη δικαιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας», όπως τιτλοφορείται το άρθρο.
Αναφέρεται δε στο νοµοσχέδιο ότι κατά παρέκκλιση στο
άρθρο 2 δεν συνίσταται διάκριση, ειδικώς αιτιολογηµένη διαφορετικής µεταχείρισης λόγω ηλικίας, εφόσον αυτή προβλέπεται
στον νόµο προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής απασχόλησης, αγοράς εργασίας και της επαγγελµατικής κατάρτισης. Δηλαδή, σε έναν εργασιακό Αρµαγεδδώνα, µε συντάξεις πείνας, αν
ο ηλικιωµένος είναι σε µια ηλικία, αλλά ικανός να προσφέρει, δεν
έχει αυτό το δικαίωµα. Στη δε αιτιολογική έκθεση, τίποτα.
Όσο για το άρθρο περί παρατηρητηρίου βιαιοτήτων κλπ., εκ
µέρους της Ελληνικής Αστυνοµίας, παρατηρούµε ότι σιγά σιγά,
χρόνο µε τον χρόνο, από τις τελευταίες κυβερνήσεις γίνεται ένας
διαρκής ευνουχισµός. Πραγµατικά, κανένας εδώ, κανένας πολίτης, δεν ζητά την αυθαιρεσία. Όπως το πάµε, όµως, σε λίγα χρόνια η Ελληνική Αστυνοµία αντί για γκλοµπ θα κρατάει γλαδιόλες
και γαρύφαλλα, αντί για δακρυγόνα θα ρίχνει Channel 5, οι χειροπέδες θα είναι ντυµένες µε λούτρινα και οι ανακρίσεις θα γίνονται µε µασέρ σε ξενοδοχεία! Κάπως έτσι πάνε τα πράγµατα.
Την αυθαιρεσία, πάντως, δεν την θέλει κανένας.
Η τροπολογία που έχει έρθει για τα εναέρια µέσα για το Πυροσβεστικό Σώµα, όπως είπαν και οι συνδικαλιστές, προβλέπει
τη συγχώνευση υπηρεσιών εναερίων µέσων της ΕΛΑΣ και του
Πυροσβεστικού Σώµατος. Πολύ σωστά ζητούν οι εργαζόµενοι να
δηµιουργηθεί µία τεχνική βάση συντήρησης κοινή, γιατί οι κύριες
δράσεις των δύο υπηρεσιών είναι διακριτές και εξειδικευµένες,
ενώ, όποτε χρειάστηκε η µία την άλλη, υπήρχε αγαστή συνεργασία. Βεβαία, δεν υπάρχει αντίστοιχο γνωστό ενοποιηµένο µοντέλο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος της ρύθµισης θα πρέπει να είναι η δηµιουργία, όπως
λένε οι ίδιοι, κοινής τεχνικής επισκευαστικής βάσης και για τις
δύο υπηρεσίας και η διατήρηση των σηµερινών διοικητικών και
επιχειρησιακών δοµών τους, µε τη σύναψη κοινού µνηµονίου συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, κάτω από τον Γενικό Γραµµατέα, βέβαια, της Πολιτικής Προστασίας.
Ένα άλλο θέµα που απασχολεί κατά καιρούς όχι µόνο την
κοινή γνώµη, αλλά και τον νοµικό κόσµο είναι η απόκτηση της
ελληνική ιθαγένειας από αλλοδαπούς αλλογενείς. Είναι ευρέως
γνωστό δε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων τους ενδιαφεροµένους αποτελούν πολίτες τρίτων χωρών, παρά πολίτες
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αρκετές προκηρύξεις διορισµού υπαλλήλων σε Υπουργεία
–ενδεικτικά αναφέρω τα Υπουργεία Οικονοµικών και Υγείας- µεταξύ των γενικών προσόντων διορισµού, ορίζεται ότι δικαιούνται
να είναι υποψήφιοι όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακάτω έχουµε
και τους όρους των προκηρύξεων. Δηλαδή, πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την
απόκτησή της. Γίνονται, επίσης, δεκτοί για πλήρωση των θέσεων,
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι οµογενείς και οµογενείς αλλοδαποί
που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και τα νησιά Ίµβρο
και Τένεδο. Η προκήρυξη είναι η 7Κ/2014.
Συνάγει κάποιος το συµπέρασµα, εκ του νόµου, ότι στην περί-
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πτωση της προκήρυξης, ενώ δικαιούνται να είναι υποψήφιοι όσοι
ανήκουν στις συγκεκριµένες κατηγορίες αλλοδαπών, οµογενών,
δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι όσοι ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία των Ελλήνων αλλογενών. Έτσι, όσον αφορά ειδικά στο βασικό δικαίωµα σταδιοδροµίας στο δηµόσιο, που
αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της επαγγελµατικής, οικονοµικής,
κοινωνικής και πνευµατικής υπόστασης του ατόµου-πολίτη, παρατηρείται ότι όχι µόνο ορισµένοι Έλληνες πολίτες δεν θεωρούνται ίσοι µε άλλους Έλληνες πολίτες, όχι µόνο ορισµένοι Έλληνες
πολίτες δεν θεωρούνται καν ίσοι µε κάποιους αλλοδαπούς πολίτες, οµογενείς, αλλά ορισµένοι Έλληνες πολίτες δεν θεωρούνται
καν ίσοι µε κάποιους αλλοδαπούς αλλογενείς πολίτες.
Κυρίες και κύριοι, η ελληνική Αριστερά, ακολουθώντας τα χνάρια της ευρωπαϊκής Αριστεράς, άρχισε εδώ και καιρό να εκτοπίζει από το λεξιλόγιό της τα βασικά ταξικά ζητήµατα που την
απασχολούσαν και να περιστρέφεται γύρω από περιθωριακά ζητήµατα µικροµεταρρυθµίσεων και µειονοτικών «ευαισθησιών».
Εδώ ο κόσµος καίγεται και οι αριστερές ηγεσίες το µόνο προοδευτικό που έχουν να πουν είναι γύρω από τον χωρισµό του
κράτους από την Εκκλησία, για τον πολιτικό γάµο, για τα δικαιώµατα των µειονοτήτων, τον γάµο των οµοφυλόφιλων ή άλλα παρόµοια! Ευθυγραµµίζονται, δηλαδή, πλήρως µε όλα τα ιδεολογήµατα του εκσυγχρονιστικού νεοφιλελευθερισµού.
Τα προϊόντα του κοσµοπολιτισµού και τα πολυπολιτισµικά ιδεολογήµατα τα πλασάρουν σαν πρόοδο και τα καθιστούν επίκαιρα
πολιτικά ζητήµατα. Ουσιαστικά προβάλλουν την απαίτηση να
αναγνωριστεί η ύπαρξη κάποιου τρίτου φύλου, που η φύση τάχα
δηµιούργησε δίπλα στον άνδρα και στην γυναίκα.
Ζητούν να παρέµβουµε σε εντελώς προσωπικά ζητήµατα και
να υιοθετήσουµε µια εντελώς ανόητη και αντιεπιστηµονική άποψη, ότι δηλαδή η οµοφυλοφιλία είναι πολιτικό δικαίωµα και διεκδίκηση. Μια κοινωνική και ψυχολογική διαστροφή την ανάγουν
σε διεκδικητικό πολιτικό αίτηµα. Μήπως οι µεγάλοι δάσκαλοι του
υπαρκτού σοσιαλισµού έκαναν κάποιο λάθος;
Τι να πούµε, όµως, για κάποιους αυτοαποκαλούµενους µαρξιστές που αποδέχονται την άποψη της επιλογής; Αφήνουµε το γεγονός, βέβαια, ότι κάθε υποκειµενική επιλογή είναι κοινωνικά
καθορισµένη.
Η αναπαραγωγή µαζί µε τη διατροφή-αφοτερίωση είναι φαινόµενα ταυτόσηµα µε την έννοια της ζωής. Είναι η ίδια η ζωή.
Δεν θα υπήρχε ζωή χωρίς τη διαρκή αυτοανανέωσή της. Και
αυτό στον άνθρωπο και στους άλλους ανώτερους οργανισµούς
γίνεται µόνο µε τη συνεύρεση αρσενικού και θηλυκού. Εποµένως, αυτή η συνεύρεση είναι νόµος της ζωής, δεν είναι τυχαία
επιλογή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Παρ’ όλα αυτά, εάν κάποια µικροαστικά στοιχεία επιµένουν να
αναγάγουν την οµοφυλία σχεδόν σε αρετή, εµάς δεν µας παραξενεύει καθόλου. Ούτε µας παραξενεύει το γεγονός ότι οι αριστερές ηγεσίες και ο δήθεν δεξιούλης µικροαστικός επαναστατισµός θέλουν να εµπλουτίσουν το πρόγραµµά τους µε τα δικαιώµατα των οµοφυλόφιλων. Ο πολιτικός ερµαφροδιτισµός, άλλωστε, σ’ αυτήν εδώ τη χώρα πάει πακέτο µε κάθε λογής ερµαφροδιτισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο εκ µέρους της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, η ακροδεξιά συνύπαρξη στην Κυβέρνηση
έδωσε άλλοθι στους νεοναζί.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Τι είναι νεοναζί, γιατί έφυγαν τα παιδιά. Ποιοι είναι οι νεοναζί
σήµερα και τι λένε;
Είναι αυτοί που θέλουν να είναι πατριώτες, αλλά χαιρετούν το
ίδιο µε τον Χίτλερ. Τι θα έκαναν αν βρίσκονταν σε εκείνη την
εποχή;
Είναι οι ίδιοι οι νεοναζί, οι οποίοι λένε για τα παιδιά µε ειδικές
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ανάγκες, που µπορεί να είναι αδέρφια των παιδιών που µας επισκέπτονται, φίλοι, ότι «αυτά δεν χρειάζονται, πρέπει να τους ρίξουµε στον Καιάδα».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν ντρέπεσαι λιγάκι;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και ευτυχώς οι Παραολυµπιονίκες µας τους έστειλαν το σωστό µήνυµα.
Δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης, πείτε µας τους φίλους σας
να σας πούµε ποιοι είσαστε και οι φίλοι σας και συνεργάτες σας
σήµερα έδωσαν ένα οµοφοβικό ρεσιτάλ, εδώ και έξω, για µερικά
«ψηφαλάκια». Αυτοί είσαστε: πάνω από όλα η καρέκλα, η Κυβέρνηση. Θα το αποδεχτείτε και αυτό!
Κυρίες και κύριοι, ανέβηκα εδώ σήµερα να µιλήσουµε για την
τροπολογία που κατέθεσε χθες ο κ. Χαρίτσης. Έφερε µία τροπολογία, δέκα λεπτά πριν από το τέλος του νοµοσχεδίου. Όλα
τα κόµµατα -και εγώ και ο κ. Λοβέρδος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη- ζητήσαµε να µας δοθεί χρόνος να τη διαβάσουµε,
γιατί πιστεύαµε ότι κάτι κρύβει. Και πραγµατικά, παρ’ ότι στηρίξαµε µε όλες µας τις δυνάµεις το νοµοσχέδιο και πιστεύαµε ότι
µπορεί να έχει µια διαφορετική αντίληψη για τα πράγµατα, για
ακόµη µία φορά πέσαµε έξω και µε τον κ. Χαρίτση.
Τι συµβαίνει, όµως, µε το άρθρο που αφορά τις δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης; Τόσον καιρό λέγατε για
το παραµύθι ότι είσαστε πρώτοι σε απορρόφηση σε όλη την Ευρώπη και σας λέγαµε, κύριοι, ότι θα χάσετε 1,3 δισεκατοµµύριο.
Έρχεται ο κ. Χαρίτσης σήµερα και µας βάζει τα έργα τα οποία
ήταν µε κοινοτικούς πόρους από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Και βεβαίως, ο κ. Σταθάκης, στην αίτηση
κατάθεσης εγγράφων µου, µου είπε τον Μάρτιο ότι χίλια τετρακόσια τριάντα ένα έργα του ΕΣΠΑ, ύψους 1,3 δισεκατοµµυρίου,
δεν ολοκληρώθηκαν σε αυτήν την περίοδο.
Είναι εδώ µέσα, σε αυτόν τον πίνακα, τα έργα, κύριοι. Αυτά τα
έργα που φέρνετε σήµερα από την πίσω πόρτα, γιατί η κ. Κρέτσου σας έχει πει και έχετε συµφωνήσει µαζί της, ότι όσα έργα
δεν έχουν ολοκληρωθεί ως 31-12-2015, θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, τα φέρνετε τώρα.
Πείτε µας πόσα είναι αυτά τα έργα; Και γιατί βάζετε µόνο αυτά
τα έργα, αφού θα φέρετε και τα υπόλοιπα, και δεν βάζετε και
άλλα έργα, τα οποία είναι πολύ πιο σηµαντικά –ή πείτε το ανάλογα- για τη χώρα;
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, επειδή δεν σας
έχω ακούσει, θέλω να ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Θα συµφωνήσουν και τα υπόλοιπα κόµµατα σε µια τροπολογία, όπου στέλνουν τον λογαριασµό στους πολίτες και το παραµύθι του κ.
Τσίπρα ότι είµαστε πρώτοι σε απορροφητικότητα έληξε σήµερα;
Καλούµε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να µην ψηφίσουν
αυτήν την τροπολογία. Αυτή η τροπολογία δίνει άλλοθι στα παραµύθια της Κυβέρνησης και του κ. Τσίπρα. Δυστυχώς, κύριοι
συνάδελφοι, και αυτό το παραµύθι του ΣΥΡΙΖΑ είχε τον δικό του
δράκο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντινόπουλο και για την οικονοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Πάλλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Πάλλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο σήµερα ως Σώµα του Κοινοβουλίου, το
οποίο, κατ’ αρχάς, έρχεται να προσαρµόσει τρεις οδηγίες και
προσπαθεί να τις κωδικοποιήσει. Αφορούν την εφαρµογή της
ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής, εθνοτικής
τους καταγωγής, τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και στα µέτρα,
που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων.
Επιλέγεται να καταργηθεί ο ν.3304/2005 µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ενιαίου, νοµικού, άρτιου και σαφούς πλαισίου εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης και αυτό νοµίζω ότι το αναγνωρίζουµε
όλοι διακοµµατικά και µπορούµε να αναφέρουµε εδώ πέρα ότι
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όλο αυτό το διάστηµα έχουµε δει
άρτια νοµοσχέδια, που διευκολύνουν και τη δουλειά µας στις επι-
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τροπές.
Όσον αφορά την ανάλυση της έννοιας της εθνοφυλετικής καταγωγής, εισάγουµε όρους πέρα από την οδηγία, φυλή, χρώµα,
εθνική καταγωγή, γενεαλογικές καταβολές -η οδηγία δεν περιέχει θρησκεία και άλλες πεποιθήσεις- όπως εισάγεται και η έννοια
της χρόνιας ασθένειας, οικογενειακής κατάστασης, κοινωνικής
κατάστασης, ο όρος «γενετήσιος προσανατολισµός». Ο όρος
«σεξουαλικός προσανατολισµός», η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου αναφέρονται ρητά σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ο όρος «οικογενειακή κατάσταση», που επιλέχθηκε για να
προστατεύσει τους ισχυρούς ιδιωτικούς δεσµούς, που αναπτύσσονται µεταξύ ενός ζεύγους οποιουδήποτε τύπου ένωσης και αν
έχει επιλέξει, ενώ ο όρος «κοινωνικής κατάστασης» περιλαµβάνει
συµπολίτες µας που έχουν τυχόν στιγµατιστεί. Και αυτό το γνωρίζουµε όλοι µας πάρα πολύ καλά µε ανθρώπους, που ενδεχοµένως έχουν περάσει από την φυλακή ή είναι τοξικοεξαρτηµένοι
και άλλες κατηγορίες πολλών συνανθρώπων µας που όντως όλοι
γνωρίζουµε τι βιώνουν.
Στη συνέχεια, το νοµοσχέδιο ορίζει τον ενιαίο φορέα παρακολούθησης, προώθησης και εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης για όλους τους λόγους, που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο, και για τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Εδώ πέρα πρέπει να κατανοήσουµε όλοι ότι µε το
παρόν νοµοσχέδιο κάνουµε κάτι, το οποίο κάποιες παρατάξεις
δεν επιθυµούν να γίνει σε αυτή την χώρα. Επιθυµούν την πλήρη
κυριαρχία των εργοδοτών και µόνο.
Όµως, έχουµε και δύο τµήµατα, που αφορούν τον Συνήγορο
του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη πληροί –και νοµίζω ότι όλοι
συµφωνούµε εδώ πέρα- τις προϋποθέσεις, που θέτουν οι οδηγίες για την παροχή ανεξάρτητης συνδροµής προς τα θύµατα
διακρίσεων. Όταν καταγγέλλουν διακριτική µεταχείριση, µπορεί
να διενεργεί ανεξάρτητες έρευνες, αλλά αποκτά και έναν επιπλέον ρόλο και γι’ αυτόν τον ρόλο φροντίζουµε και για την ενίσχυση του Συνηγόρου του Πολίτη. Αποκτά έναν ρόλο στο
τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου σε σχέση µε τη σύσταση του
εθνικού µηχανισµού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα
Σώµατα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης.
Εδώ θα πρέπει να πούµε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι
είναι κατανοητό, ότι σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι δύο κόσµοι
υπαρκτοί, πολιτικοί κόσµοι, -και όχι µόνο- και κοινωνικοί, οι οποίοι
πρέπει να αποφασίσουν πώς θα πάµε παραπέρα. Υπάρχει ένας
κόσµος συντηρητικός, έως σκοτεινός, και πρέπει να το αναγνωρίσουµε αυτό. Έχουµε ακραίες φωνές πια. Στην κοινωνία µας
αναπτύσσονται πέρα και έξω από το Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένας
κόσµος, που δεν µπορεί να κατανοήσει αυτά που συµβαίνουν
γύρω του και προσπαθεί να συντηρητικοποιήσει και άλλο την κοινωνία για να τα κρύψει, να κρύψει τον φόβο του ουσιαστικά για
πράγµατα, τα οποία όλοι µας αναγνωρίζουµε. Υπάρχει και ένας
προοδευτικός κόσµος και εδώ καλούµαστε να ψηφίσουµε όλοι
µας και ως κόµµατα και ως άτοµα ποια όχθη θα διαλέξουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Φωτεινός ο προοδευτικός, µε
φωτοστέφανο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Θα κάνω δύο σχόλια και θα κλείσω την
οµιλία µου. Ακούστηκε ότι τα Σώµατα Ασφαλείας είναι στα κεραµίδια µε αυτό που φέρνουµε. Νοµίζω ότι όποιοι ξεστοµίζουν τέτοιες κουβέντες προσβάλλουν τα ίδια τα Σώµατα Ασφαλείας.
Όλοι γνωρίζουµε τα περιστατικά που όντως συνέβαιναν όλα
αυτά τα χρόνια. Υπήρχε µια διαδικασία, η οποία είναι προβληµατική. Δεν λειτούργησε ο νόµος του 2011. Δεν τον εφαρµόσατε.
Δεν µπορείτε να επικαλείστε ότι πρέπει να έρθουµε τώρα εµείς
να τον εφαρµόσουµε. Απέτυχε και πρέπει να νοµοθετήσουµε
όλοι µας κάτι καινούριο. Δεν µπορεί, λοιπόν, να χρησιµοποιούµε
τέτοιες εκφράσεις.
Από την άλλη, όµως, όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Έχετε καµµία επαφή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ: Πάρα πολλές επαφές, κύριε Κυριαζίδη.
Και το πιο σηµαντικό από όλα, που πρέπει να κατανοήσουµε,
είναι γιατί πολλές φορές δεν καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά.
Αν θέλετε την πραγµατική αλήθεια, βρίσκεται κάπου εκεί, λοιπόν.
Έχει απογοητευτεί και η κοινωνία και οι πολίτες από όλα αυτά
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που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και οφείλουµε όχι µόνο να
θεσµοθετήσουµε κάτι, αλλά και να το εφαρµόσουµε.
Θα κλείσω, λέγοντας το εξής. Ακούσαµε για τη χθεσινή τροπολογία, η οποία µας βάζει σε ένα πλαίσιο να αµφισβητήσουµε
κατά πόσον απορροφήσαµε έργα. Θα έπρεπε να ντρέπεται ο συνάδελφος ο οποίος µας λέει ότι δεν κάνουµε αυτό που πρέπει.
Αυτό που κάνουµε, για να είµαστε συνεννοηµένοι όλοι µεταξύ
µας, είναι τα έργα που για χρόνια δεν ξεκινούσαν ή λίµναζαν και
δεν πρόλαβαν να τελειώσουν να τα ολοκληρώσουµε, για να µην
µείνουν σε µια κοινωνία µισά και άχρηστα. Το λέω, για να είµαστε
εξηγηµένοι, δηλαδή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η
κυρία Ελένη Σταµατάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα
θετικό ότι το σχέδιο νόµου που θα ψηφίσουµε έρχεται όχι µόνο
για να ενισχύσει το θεσµικό πλαίσιο για την αρχή της ίσης µεταχείρισης και την καταπολέµηση των διακρίσεων, αλλά και να διευρύνει όλο αυτό το πλαίσιο, συµπεριλαµβάνοντας την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, την οικογενειακή και την κοινωνική κατάσταση. Επιπλέον, ενσωµατώνεται η κοινοτική νοµοθεσία για τους ισότιµους όρους πρόσβασης στην εργασία.
Παρ’ ότι έχουµε έναν ψηφισµένο νόµο από το 2005, η µέχρι
σήµερα εµπειρία µάς αποδεικνύει ότι χρειάζεται περαιτέρω µέριµνα για την εφαρµογή του νόµου και την καλλιέργεια µιας
κουλτούρας µε υπόβαθρο την άνευ όρων ισότιµη µεταχείριση
στην εργασία, στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη στέγαση και στην οικογενειακή ζωή.
Οι ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, δηλαδή οι µετανάστες, οι
πρόσφυγες, τα οροθετικά άτοµα, τα οµοφυλόφιλα άτοµα, τα
τρανς άτοµα, οι πρώην κρατούµενοι, οι πρώην χρήστες ουσιών
τείνουν να παρουσιάζουν και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
και φτώχειας από τον υπόλοιπο πληθυσµό. Αυτό είναι συνέπεια
των εµποδίων που αντιµετωπίζουν σε διάφορα στάδια της κοινωνικής και οικογενειακής τους ζωής.
Παρ’ όλο που υπάρχουν σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο νοµοθετικές πρωτοβουλίες, που αναγνωρίζουν την ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλα τα άτοµα, είναι
ανάγκη να προχωρήσουµε αποφασιστικά στην αποκατάσταση
της ισονοµίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης.
Εδώ θα ήθελα να δώσω έµφαση κυρίως σε δύο κοινωνικές
οµάδες για διαφορετικούς λόγους. Η πρώτη οµάδα είναι οι
πρώην κρατούµενοι, πρώτα απ’ όλα, επειδή µεγάλο ποσοστό των
ανθρώπων που φυλακίζονται έχουν χαµηλή κοινωνικοοικονοµική
ταξική προέλευση, αλλά και συχνά δεν είχαν την ευκαιρία της εκπαίδευσης και της απόκτησης δεξιοτήτων.
Οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν σε κατάσταση εγκλεισµού, αλλά
κάποιοι από αυτούς απέκτησαν θέληση και τους δόθηκε η ευκαιρία να συµµετέχουν σε εποικοδοµητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές. Πριν από λίγο καιρό, είχαµε την
ευκαιρία σε έκθεση που έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δούµε έργα κρατουµένων στις φυλακές, στα εργαστήρια των φυλακών, όπου εκεί οι άνθρωποι αποκτούν και
έναν επαγγελµατικό προσανατολισµό.
Μετά την αποφυλάκισή τους, οι πρώην κρατούµενοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες, πολλές δύσκολες καταστάσεις. Ένας σηµαντικός παράγοντας για την οµαλή ένταξη των αποφυλακισµένων
είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Η εξεύρεση νόµιµης
απασχόλησης µε µισθό που να επαρκεί για τις ανάγκες του αποφυλακισµένου είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά σε µια χώρα µε
υψηλό ποσοστό ανεργίας, ενώ το κοινωνικό στίγµα περιορίζει
πολύ τη δράση και τις ευκαιρίες.
Από την άλλη, υπάρχουν και θεσµικά εµπόδια στην άσκηση
διαφόρων επαγγελµάτων. Η πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει
τους πρώην κρατούµενους, να διασφαλίσει το θεσµικό πλαίσιο
για την επανένταξή τους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή
χωρίς εξαρτήσεις από την έτσι κι αλλιώς εξασθενηµένη επιδοµατική πολιτική. Χρειάζεται όλα τα Υπουργεία, ιδιαίτερα το
Υπουργείο Εσωτερικών, να προσαρµοστούν µε διατάξεις σε
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αυτό το νοµοθέτηµα.
Η δεύτερη οµάδα είναι τα trans άτοµα. Είναι πολύ σηµαντικό
που το νοµοσχέδιο επεκτείνεται στην απαγόρευση των διακρίσεων, στην εργασία µε βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου. Είναι σηµαντικό γιατί ακόµα τον 21ο αιώνα ο
κίνδυνος διάκρισης λόγω ταυτότητας φύλου είναι έντονα υπαρκτός. Το νοµοσχέδιο δεν καλύπτει πλήρως τα άτοµα για την κάλυψη τους. Πιστεύουµε όµως το επικείµενο νοµοσχέδιο για την
ταυτότητα του φύλου µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό ανάχωµα στις επιθέσεις και τις διακρίσεις εναντίον τους.
Τα trans άτοµα αντιµετωπίζουν προβλήµατα γραφειοκρατικής
φύσης, αφού συχνά τα επίσηµα έγγραφά τους εµφανίζουν εντελώς διαφορετικά στοιχεία για το άτοµο από την ταυτότητα που
αυτό φέρει στην κοινωνική του ζωή, ενώ οι φραγµοί στην εκπαίδευση και στην εργασία σε συνδυασµό µε τον αντίκτυπο που έχει
ο στιγµατισµός στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόµου
συχνά τους σπρώχνει παρά τη θέλησή τους στη σεξουαλική εργασία. Οφείλουµε να προστατεύσουµε ως πολιτεία τα άτοµα
αυτά και να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις µιας οµαλής κοινωνικής ζωής.
Τέλος, η δηµιουργία µηχανισµού διερεύνησης περιστατικών
αυθαιρεσίας των Σωµάτων Ασφαλείας που ρυθµίζονται στο Τέταρτο Μέρος του σχεδίου νόµου αποτελεί ένα σηµαντικό µέτρο
για την αντιµετώπιση της βίας από τους κρατικούς µηχανισµούς.
Δεν είναι λίγες οι γνωστές και άγνωστες πράξεις βίας από ένστολο προσωπικό και από προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας
και από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Ήδη, υπάρχουν πάρα
πολλές καταγγελίες. Για κάποιες από αυτές, η χώρα µας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Άρα λοιπόν, πρέπει και σε αυτόν τον τοµέα να νοµοθετήσουµε και να είµαστε πολύ πιο ανεκτικοί και πιο σύµφωνοι µε τα
διεθνή δικαστήρια.
Οφείλουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Κοινοβούλιο, ως
πολιτεία να διασφαλίσουµε τα δηµοκρατικά δικαιώµατα όλων
των πολιτών χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς φοβίες. Και αυτό το νοµοσχέδιο είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ.
Τσίρκα, ήρθε στο Προεδρείο αίτηµα από δύο Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και συγκεκριµένα από τον κ. Κεγκέρογλου και τον κ. Παπαθεοδώρου, όπου ένας εκ των δύο ζητούν
τον λόγο µε βάση το άρθρο 67 παράγραφοι 2 και 3 για παραβίαση του άρθρου 87 και του άρθρου 88.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες, εκ των οποίων η µία
είναι υπουργική και η άλλη βουλευτική. Η υπουργική είναι αυτή,
η οποία αποσύρθηκε χθες και επανήλθε σήµερα. Η παραβίαση
συνίσταται στο τριήµερο και στο εκπρόθεσµο, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να τεθεί στην Ολοµέλεια για να συζητηθεί όπως
ακριβώς και η βουλευτική.
Ιδιαίτερα η βουλευτική είναι σε άσχετο νοµοσχέδιο. Δεν είναι
τρεις µέρες πριν. Πρέπει να τεθεί στην Ολοµέλεια για να συζητηθεί. Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί τελείως η βουλευτική.
Για την άλλη, όµως, υπάρχει ένα σοβαρό θέµα. Ξεκινάω από
αυτή, από την υπουργική. Είπα ότι δεν την υπογράφει ο αρµόδιος Υπουργός. Ο αρµόδιος Υπουργός είναι ο Υπουργός Εσωτερικών για τις ΔΕΥΑ. Ρώτησα τον κ. Χαρίτση και µου είπε ότι
χθες υπέγραψε. Στα Πρακτικά της Βουλής, λοιπόν, αναφέρεται
ότι υπέγραψε ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών ύστερα από ερώτηµα δικό µου προς τον κ. Χαρίτση.
Θεωρώ ότι και γι’ αυτό το θέµα δεν πρέπει η υπουργική τροπολογία που δεν έχει υπογράψει ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σκουρλέτης, να µπει σε ψηφοφορία.
Επίσης, δεν πρέπει να γίνει δεκτή και να µπει σε συζήτηση και
ψηφοφορία η εκπρόθεσµος τροπολογία της συναδέλφου Βουλευτού µε γενικό αριθµό 785 και ειδικό αριθµό 53, γιατί έχει εµφανώς κόστος για τον προϋπολογισµό. Δεν έχει ζητήσει ο
Υπουργός σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 88 από το
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Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έκθεση και αν…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποια είναι αυτή;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι η βουλευτική τροπολογία
µε αριθµό 785/53, η οποία κάνει και προσλήψεις και χαρίζει.
Αυτή, λοιπόν, κατά την άποψή µου, πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει να την µελετήσουµε και βεβαίως να έρθει επεξεργασµένη
από τον Υπουργό. Και ζητάµε και από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να το δει αυτό. Δεν είναι ούτε προαπαιτούµενο ούτε έχει
σχέση µε το νοµοσχέδιο, ούτε έχουµε εξετάσει αν είναι κάτι που
πρέπει να ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, θα µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, αλλά οφείλουµε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Από την στιγµή που τίθεται θέµα Κανονισµού πρέπει να πάρει απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Προεδρείο έχει
γνώση.
Λέω αν ο Υπουργός σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες θέλει να
κάνει κάποια παρέµβαση. Διαφορετικά σε ό,τι αφορά το Προεδρείο και τον Κανονισµό…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κοιτάξτε, όσον αφορά τη βουλευτική τροπολογία γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να
υπάρχει έκθεση οικονοµικών συνεπειών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κάνετε λάθος!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας ακούσαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πρέπει να ζητήσει ο Υπουργός
αν θέλει να συζητηθεί. Κι αν περάσουν τρεις µέρες και δεν στείλει το λογιστήριο, τότε συζητείται. Είναι σαφέστατος ο Κανονισµός. Παρακαλώ να διαβαστεί το άρθρο 88 παράγραφος 5.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά το ζήτηµα για την
υπουργική τροπολογία, έχω ζητήσει από τον κ. Χαρίτση διευκρινίσεις. Τον αναµένω γι’ αυτό το ζήτηµα το οποίο τέθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τώρα σε ό,τι αφορά, κύριε Κεγκέρογλου, την ένστασή σας µε
βάση τα άρθρα του Κανονισµού που επικαλείστε, και πιο συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που αναφέρατε για το εκπρόθεσµο και όλες αυτές τις αιτιάσεις που καταθέσατε προηγουµένως, σας ενηµερώνω, όπως πολύ καλά το ξέρετε κι εσείς
και µε βάση τον Κανονισµό και να σας διαβάσω, όχι εσάς προσωπικά, αλλά να το ακούσουν και στο Σώµα το άρθρο 87 παράγραφος 2.
Δεν σας το διαβάζω όλο για οικονοµία χρόνου: «Σε περίπτωση
αµφισβήτησης, ο Πρόεδρος ερωτά τη Βουλή που αποφαίνεται
αποκλειστικά µε ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση».
Άρα, λοιπόν, εάν επιµένετε, ενδεχοµένως να περιµένουµε και
τον κ. Χαρίτση, όπως είπε ο κ. Κοντονής, σε ό,τι αφορά την
υπουργική τροπολογία που αναφερθήκατε κι εσείς, να δώσει κάποιες διευκρινίσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για το άρθρο 88 παράγραφος 5;
Δεν το διαβάσατε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οπότε προχωράµε
µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Τσίρκα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ουσιαστικές ρυθµίσεις µε την ενσωµάτωση οδηγιών που µεταρρυθµίζουν την
ισχύουσα ως τώρα νοµοθεσία µε νέες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Κινείται στην ίδια προοδευτική κατεύθυνση µε µία σειρά πρόσφατων µεταρρυθµίσεων που έχουν προηγηθεί, όπως η καθιέρωση του συµφώνου συµβίωσης και η ενίσχυση της αντιρατσι-
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στικής νοµοθεσίας. Επιβεβαιώνεται και µε το παρόν νοµοθέτηµα
η προσήλωσή µας στην αξία της ισότητας ως πολιτιστικό και
ιστορικό στοιχείο της χώρας, στοιχείο της δηµοκρατίας.
Το νοµοθέτηµα διαιρείται σε τέσσερα µέρη: Το πρώτο µέρος
αφορά στην εφαρµογή της αρχής της ισότητας και βασικός στόχος του νοµοσχεδίου αποτελεί η δηµιουργία ενός σαφούς νοµικού πλαισίου εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Εισάγονται νέα κριτήρια αναγνώρισης της δυσµενούς διάκρισης µε την προσθήκη νέων όρων, όπως φυλή, χρώµα, εθνική καταγωγή, γενεαλογικές καταβολές, ενώ προστίθενται ως νέοι
λόγοι ενδεχόµενης δυσµενούς διάκρισης η χρόνια ασθένεια, η
οικογενειακή κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση.
Ο παλιότερος όρος «γενετήσιος προσανατολισµός» αντικαθίσταται από τον όρο «σεξουαλικός προσανατολισµός», αφού ο
όρος αυτός αφορά ευρύτερα στη συµπεριφορά του ανθρώπου
σε ερωτικά θέµατα και επιπλέον αναφέρονται ρητά ως λόγοι διάκρισης και η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.
Η αρµοδιότητα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της κατά των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής
ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου στον τοµέα της
απασχόλησης και της εργασίας ανατίθεται στον Συνήγορο του
Πολίτη. Με τον τρόπο αυτόν καταργείται η επιτροπή που προβλεπόταν από τη µέχρι τώρα ισχύουσα νοµοθεσία να λειτουργεί
στο πλαίσιο του Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνιστώνται µε τον
τρόπο αυτόν δέκα θέσεις απασχολούµενων στον Συνήγορο του
Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί πλέον ουσιαστικά καθήκοντα και παίζει σηµαντικό ρόλο στο πεδίο αυτό.
Η µεταφορά αυτή των αρµοδιοτήτων για την καταπολέµηση
των διακρίσεων από την επιτροπή ίσης µεταχείρισης αποκαθιστά
-θα µπορούσε να πει κανείς- και τη σύνδεση µε την κοινωνία των
πολιτών στο πλαίσιο µιας αξιακής αναθεµελίωσης των δηµοκρατικών αρχών της µη διάκρισης του σεβασµού της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία. Η επιλογή αυτή αποτελεί εχέγγυο
για τη µέγιστη δυνατή θεσµοποίηση της εποπτείας εφαρµογής
της αρχής της ισότητας.
Πράγµατι, λοιπόν, πρόκειται για µια πολύ σηµαντική και κρίσιµη πρωτοβουλία, που έχει, βέβαια, ως άξονα και την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και
το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και δίνει απαντήσεις σε κρίσιµα ζητήµατα θωράκισης -θα έλεγε κανείς- δηµοκρατικών αξιών.
Οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου οδηγούν και σε εξίσωση του συµφώνου συµβίωσης µε τον γάµο, αναγνωρίζοντας
ουσιαστικά τα ίδια δικαιώµατα στον εργασιακό χώρο και, άρα,
µπορούν να διεκδικήσουν και συνυπηρέτηση, οικογενειακά επιδόµατα και πολλά άλλα, που µέχρι πρότινος ήταν ακατόρθωτο.
Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα εισάγονται
προστατευτικές ρυθµίσεις, που αφορούν στην απαγόρευση των
διακρίσεων, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε
ζητήµατα αποδοχών, απολύσεων, υγείας και ασφάλειας κατά την
εργασία, επανένταξης και εκ νέου απασχόλησης µετά από περιόδους ανεργίας, αλλά και στη συνδικαλιστική συµµετοχή των
εργαζοµένων.
Προβλέπεται, επίσης, ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται
δυσµενής µεταχείριση του εργοδότη προς τον εργαζόµενο και
το αντίθετο, κάνοντας διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας και όλα
τα υπόλοιπα που ανέφερα προηγουµένως, προβλέπεται φυλάκιση έξι µηνών έως τριών ετών και χρηµατική ποινή από 1.000
ευρώ έως 5.000 ευρώ µετά από καταγγελία στον Συνήγορο του
Πολίτη, που αποκτά διαµεσολαβητικό ρόλο για αποκατάσταση
του προβλήµατος που δηµιουργήθηκε, όπως απόλυση ή υποβάθµιση.
Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, στοιχείο του νοµοσχεδίου η διεύρυνση στο πεδίο προστασίας, δηλαδή, το γεγονός ότι προστίθεται στο σηµερνό ελλειµµατικό νοµοθετικό πλαίσιο και άλλες
κατηγορίες για απαγόρευση διακρίσεων.
Με το δεύτερο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη η ευρωπαϊκή οδηγία 57/2014,
µε την οποία καλύπτεται είτε ένα ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών µέσων που είναι εισηγµένα, είτε έχει υποβληθεί σχετική αί-
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τηση εισαγωγής τους προς διαπραγµάτευση στη ρυθµιζόµενη
αγορά, ενώ περιλαµβάνονται και συµπεριφορές σχετικές µε πλειστηριασµούς, που βασίζονται στα δικαιώµατα αυτών, ακόµα και
σε πλειστηριασµούς που δεν αφορούν, όµως, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
Στο ίδιο µέρος περιλαµβάνονται ποινικές διατάξεις που προστατεύουν την ορθή λειτουργία της αγοράς από πράξεις κατάχρησης, µε σκοπό να µην θιγεί η ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και η εµπιστοσύνη του κοινού στις κινητές
αξίες, στα παράγωγα µέσα και στα κριτήρια αξιολόγησης.
Είναι προφανές πως η σηµασία της οργανωµένης αγοράς ως
µέσου συγκέντρωσης τέτοιων επιχειρηµατικών κεφαλαίων και
ανάπτυξης δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι κεφαλαιώδης για την εθνική οικονοµία και είναι αναγκαίο να προστατευτεί και να ρυθµιστεί αυτό το πεδίο.
Για πρώτη φορά ποινικοποιείται η σύσταση για διενέργεια χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών µε χρήση προνοµιακών πληροφοριών, καθώς και η παράνοµη ανακοίνωση τέτοιων προνοµιακών
πληροφοριών. Πρόκειται για ποινικοποίηση συµπεριφορών, που
προσβάλλουν την ορθή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την
εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού σε αυτή τη λειτουργία.
Προφανώς, η επισκόπηση κάποιων από τα άρθρα του σηµερινού νοµοσχεδίου µας οδηγεί σε χρήσιµες επισηµάνσεις για τα
ζητήµατα αυτά, όπως για παράδειγµα το ότι για την πλήρωση
της αντικειµενικής υπόστασης τέτοιων εγκληµάτων είναι απαραίτητη η απόκτηση ή διάθεση τέτοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων
και δεν αρκεί ένας σκοπός απόκτησης ή διάθεσής τους.
Περιγράφεται και µια ιδιαίτερα διακεκριµένη κακουργηµατική
περίπτωση κατάχρησης τέτοιων προνοµιακών πληροφοριών,
όταν ο δράστης των σχετικών εγκληµάτων είναι µέλος εγκληµατικής οργάνωσης, κατά την κοινή έννοια του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα.
Περιλαµβάνονται, λοιπόν, λεπτοµερείς και συγκεκριµένες διαδικαστικές ρυθµίσεις, που διευκολύνουν την παραπάνω πρόοδο
της διαδικασίας και µεταβατικές διατάξεις.
Επίσης, επαναδιατυπώνονται οι βασικές διατάξεις του καταργούµενου άρθρου 18 του ν.3340/2015, που προβλέπει την καταγραφή και την αρχειοθέτηση όλων των εντολών που δίνουν
πελάτες για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, ακόµα και τηλεφωνικώς. Η καταγραφή αυτή γίνεται µε
τρόπο που να διασφαλίζει την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την
πληρότητα των καταγεγραµµένων στοιχείων.
Το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου ενσωµατώνει στην ελληνική
νοµοθεσία ρυθµίσεις για την παραχάραξη και την κιβδηλεία, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της οδηγίας, οι οποίες επιτρέπουν να
εµπίπτουν στο πεδίο του αξιόποινου και µια σειρά από άλλες
πράξεις, οι οποίες απηχούν σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
και µπορούν να θίξουν το Ευρώ ή κάποιο άλλο νόµισµα.
Στο τελευταίο µέρος του νοµοσχεδίου θεσπίζεται ανεξάρτητος
Μηχανισµός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους των φυλακών, ο Εθνικός
Μηχανισµός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.
Είναι γνωστό ότι για τέτοια περιστατικά η χώρα µας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις των άρθρων 2 και 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Είναι γεγονός ότι για το κράτος που παλεύουµε να οικοδοµήσουµε είναι αναγκαίο, µεταξύ άλλων, να ληφθούν και µέτρα που
να διασφαλίζουν τη δίκαιη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών για
τέτοια περιστατικά και να υφίσταται το κατάλληλο θεσµικό και
νοµικό πλαίσιο για να µην υπάρχει ούτε καν υπόνοια συγκάλυψης
ή ατιµωρησίας. Και είναι πάγιο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας
να µην υπάρχει καµία ανοχή σε τέτοια περιστατικά αυθαιρεσίας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, ο Συνήγορος του Πολίτη, µια
συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανεξάρτητη αρχή αναλαµβάνει τη
διερεύνηση των καταγγελιών, µε σκοπό να διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος, αξιόπιστος, αποτελεσµατικός χαρακτήρας του εν
λόγω µηχανισµού, ώστε και η κοινωνία να αποκτήσει ξανά την
εµπιστοσύνη της απέναντι στους θεσµούς. Και είναι σηµαντικό
να πούµε ότι αυτός ο νέος Εθνικός Μηχανισµός Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας δεν υποκαθιστά τον δικαστικό και πει-
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θαρχικό έλεγχο, αλλά θα λειτουργεί παράλληλα και συµπληρωµατικά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι κατανοητό σε όλους ότι µε
το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο θεσπίζουµε ένα αυστηρό πλαίσιο
που θα απαλείψει πρακτικές περιθωριοποίησης και αποµονωτισµού συµπολιτών µας στους χώρους εργασίας και όχι µόνο.
Κλείνει ένας ακόµη κύκλος αρνήσεων και περιθωριοποίησης
για ένα µεγάλο κοµµάτι συµπολιτών µας και είναι καθήκον µας η
επιµονή στην προστασία των δικαιωµάτων, σπάζοντας στερεότυπα και δογµατισµούς. Γεφυρώνουµε ένα κοινωνικό χάσµα που
οι προηγούµενες κυβερνήσεις επέτρεψαν να οξυνθεί, συµβάλλοντας στην ύπαρξη πολιτών δύο ταχυτήτων.
Συνεχίζουµε να νοµοθετούµε στο όνοµα µεγάλων πανανθρώπινων αξιών και οραµάτων, στο όνοµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ισότητας, γιατί η ισότητα είναι ένας από
τους ακρογωνιαίους λίθους της δηµοκρατίας που δεν πρέπει να
διαβρωθεί και δεν πρέπει να το επιτρέψουµε σε κανέναν αυτό να
την διαβρώσει.
Σε αντίθεση µε ελάχιστους, ευτυχώς, κήρυκες του φόβου και
της µισαλλοδοξίας, η κοινωνία απέδειξε ότι ταυτίζεται µε το κράτος δικαίου και δεν παρασύρεται από τέτοια κηρύγµατα, αλλά
χρειάζεται διαρκής και ανυποχώρητος αγώνας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Συνεχίζουµε λοιπόν να λύνουµε προβλήµατα που αφορούν και
στην καθηµερινότητα των συµπολιτών µας και έχουµε αποδείξει,
από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης, ότι δίνουµε τη µάχη
ενάντια σε κάθε µορφή διάκρισης, ρατσισµού και φασισµού.
Χωρίς όµως τον εκδηµοκρατισµό και τις µεγάλες θεσµικές δοµές, που χρειάζεται, ο τόπος δεν µπορούµε να πάµε µακριά, δεν
µπορούµε να τα καταφέρουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσόγκας από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που διαιρείται σε τέσσερα µέρη.
Στο πρώτο εξ αυτών συζητάµε την ενσωµάτωση τριών οδηγιών
που θα καταστούν εσωτερικό δίκαιο, την µε αριθµό 43/2000, την
µε αριθµό 78/2000 και την µε αριθµό 54/2014. Προσβλέπει στο
δίκαιο τρόπο εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ανεξάρτητα από την εθνική ή φυλετική τους καταγωγή,
τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην
απασχόληση και την εργασία και τα µέτρα που διευκολύνουν την
άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης διακίνησης των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το δεύτερο µέρος αφορά την ενσωµάτωση του κανονισµού
596/2014 σχετικά µε την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της οδηγίας 6/2003 και την ενσωµάτωση της οδηγίας
57/2014 περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση της αγοράς.
Το τρίτο µέρος αφορά την ενσωµάτωση της οδηγίας 62/2014
σχετικά µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από
την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου.
Στο τέταρτο µέρος γίνεται αναφορά στη σύσταση του Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας και τους υπαλλήλους καταστηµάτων κράτησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αρχή της ίσης µεταχείρισης
πηγάζει απευθείας από την ιδέα της ίδιας της δικαιοσύνης και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της έννοµης τάξης, ρυθµιστής της
οποίας είναι το ίδιο το Σύνταγµα. Η δε κατοχύρωση της αρχής
της ισότητας απέναντι στο νόµο, άρθρο 4 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος, εισάγει σε όλο το χώρο του θετικού δικαίου την
επιταγή για ίση µεταχείριση όλων των οργανικά συνδεδεµένων
κοινωνιών.
Δεν υπάρχει δικαιϊκός κλάδος στον οποίο να µην εµφανίζεται
ζήτηµα εφαρµογής της αρχής της ισότητας και της εξ αυτής της
αρχής της ίσης µεταχείρισης, ακόµα και σε κλάδους του ιδιωτικού δικαίου όπου κυριαρχεί η συµβατική ελευθερία και η αυτονοµία της ιδιωτικής βούλησης. ‘
Έτσι, µε το πρώτο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου, ο ν.3204/
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2005 που αρχικά θέσπισε το πλαίσιο για την εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης αδιαφόρως της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού αντικαθίσταται για λόγους
κανονιστικής προσαρµογής, αλλά και αρτιότερης εναρµόνισης
µε την ενωσιακή νοµοθεσία και επιδιώκεται η κωδικοποίηση των
διατάξεων, όπως αναφέραµε, των τριών ευρωπαϊκών οδηγιών µε
σκοπό, δια της ενίσχυσης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου,
την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προώθηση της εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης και στόχο τη δηµιουργία ενός ενιαίου σαφούς και άρτιου νοµικού πλαισίου, έχοντας πάντα υπόψη
τη σχετική νοµολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις συστάσεις των διεθνών
οργανισµών και τις εκθέσεις των διεθνών φορέων.
Υπό τη σκέπη αυτών των προβληµατισµών, η ανάθεση της αρµοδιότητας της παρακολούθησης και της προώθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ασχέτως φυλής, χρώµατος, εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας
ή χαρακτηριστικών φύλου, στον Συνήγορο του Πολίτη και µάλιστα, ενιαία για τον δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και
τον ιδιωτικό, ήταν επιβεβληµένη, αφού η τοιαύτη ως άνω µεταφορά αρµοδιοτήτων στον Συνήγορο του Πολίτη αναντίλεκτα συνιστά κυρίαρχη νοµοθετική παρέµβαση, δεδοµένου ότι ο Συνήγορος του Πολίτη διαθέτει, ως ανεξάρτητη αρχή, εκτενές
πεδίο αρµοδιοτήτων, κατοχυρωµένη ανεξαρτησία µε ευρεία νοµιµοποίηση, στοιχεία που εδραιώνουν τη βεβαιότητα και την αποτελεσµατικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ως εποπτεύοντος φορέα της αρχής της ίσης µεταχείρισης και του ως
εγγυητή της εφαρµογής του περιεχοµένου των οδηγιών 43, 78
και 54.
Αναλυτικότερα, το πρώτο µέρος του παρόντος νόµου αποτελείται από έξι κεφάλαια και είκοσι τέσσερα άρθρα µε συνεχή
αρίθµηση.
Στα άρθρα 1 και 2 προβλέπεται ο σκοπός αυτού και αναλύεται
η έννοια των διακρίσεων. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 αναδεικνύεται
η ευρύτητα του παρόντος σχεδίου νόµου σε σχέση µε τον προϊσχύσαντα νόµο 3304, η οποία βρίσκει έδαφος υλοποίησης µε
την ενσωµάτωση της οδηγίας 54/2014 για τη διευκόλυνση της
ελευθερίας της κυκλοφορίας των εργαζοµένων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη διασάφηση της έννοιας της εθνοφυλετικής καταγωγής, σύµφωνα µε την οδηγία 43/2000, αλλά και την ένταξη νέων
λόγων διάκρισης στο πεδίο της οδηγίας 78/2000, αφορώντας
στον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης, όπως οι όροι
«χρόνια ασθένεια» που συµπληρώνεται µε αυτή της αναπηρίας,
«οικογενειακή κατάσταση» που στοχεύει στην προστασία στον
χώρο της απασχόλησης και της εργασίας, των ισχυρών βιοτικών
δεσµών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής,
ανεξάρτητα από το είδος της συνύπαρξης του ζεύγους, την «κοινωνική κατάσταση» ως λόγου διάκρισης κοινωνικού στιγµατισµού εξαιτίας της συµµετοχής ως µέλους ενός ιδιαίτερου κοινωνικού υποσυνόλου, όπως πρώην χρήστες ουσιών ή πρώην φυλακισµένοι, ο «σεξουαλικός προσανατολισµός» αντί του αναχρονιστικού όρου «γενετήσιος προσανατολισµός», «ταυτότητα φύλου» που αναφέρεται σε διεµφυλικά άτοµα των οποίων η ταυτότητα είναι άλλη από αυτή της γέννησής τους.
Στο άρθρο 2 οι έννοιες περί της άµεσης και έµµεσης διάκρισης
του ν.3304 και των οδηγιών 43 και 78 εµπλουτίζονται µε την είσοδο νέων ορισµών διακρίσεων, όπως της διάκρισης λόγω σχέσης, της διάκρισης λόγω νοµιζόµενων χαρακτηριστικών, καθώς
και της πολλαπλής διάκρισης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, άρθρα 3 ως 7, µε τίτλο «Ίση Μεταχείριση» προβλέπονται οι περιπτώσεις της δεδικαιολογηµένης διαφορετικής µεταχείρισης και ξεκαθαρίζονται τα περί ιθαγένειας
και της ρήτρας εξαίρεσης του ν.3304/2005.
Με το δεύτερο µέρος του παρόντος νόµου ενσωµατώνεται
στην εθνική έννοµη τάξη η οδηγία 57/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί των ποινικών κυρώσεων στα άρθρα 25 ως 33 και
συµπληρώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο για την κατάχρηση της
αγοράς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προβλέπονται µέτρα για την προστασία της χρηµαταγοράς,
των χρηµατιστηριακών συναλλαγών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου να αποτρέπεται η χειραγώγηση της αγοράς,
δηλαδή, κάθε ενέργεια που σχετίζεται είτε µε την εκµετάλλευση
εµπιστευτικής πληροφορίας είτε µε τη χειραγώγηση της αγοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και συνεχίζεται µε τις διατάξεις για την παραχάραξη και την
κιβδηλεία και τέλος µε το άρθρο 56 για τη σύσταση του εθνικού
µηχανισµού περιστατικών αυθαιρεσίας των σωµάτων ασφαλείας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι
πρόκειται για ένα περίτεχνο νοµοσχέδιο, ουσιαστικά και τεχνικά,
µε βαθιά επιστηµονική πολιτική και κοινωνική παιδεία. Οι ρυθµίσεις του είναι απόλυτα αναγκαίες για την κοινωνία µας και πρέπει
να τις ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσόγκα.
Πριν δώσουµε τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, γνωστοποιούµε στο Σώµα πως έχει κατατεθεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας από δεκαεπτά Βουλευτές για τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του
νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα και η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 10.30’.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Βορίδης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Κατσίκη, τι θα θέλατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Θα παρακαλούσα να µου δώσετε τον λόγο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, λίγη
ησυχία. Τι ακριβώς θέλετε, κύριε Κατσίκη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Θα παρακαλούσα να µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να προβώ σε νοµοτεχνική βελτίωση επί
της τροπολογίας της Υπουργού Τουρισµού κ. Κουντουρά µε γενικό αριθµό 788 και ειδικό 56, η οποία κατατέθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, µε συγχωρείτε.
Εσείς είστε εισηγητής. Πρέπει να έρθει η κ. Κουντουρά ή τέλος
πάντων ο Υπουργός ενδεχοµένως…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ζητώ συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μπορεί να έκανα ένα λάθος, αλλά µη διακόπτετε έτσι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, αν θέλετε να αντικαταστήσετε το Προεδρείο, ελάτε επάνω!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε
τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν δεν µου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώµη που παρεµβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν είπα ότι
δεν σας επιτρέπω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν επιτρέπεται από τον Κανονισµό. Εγώ γιατί να µη σας επιτρέψω; Κοντά στο νου
και η γνώση τώρα, µε συγχωρείτε.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε την τιµή να είναι µαζί µας σήµερα ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Επιτρέψτε
µου να ξεκινήσω από ορισµένα που θεωρούνται ταπεινά.
Κύριε Υπουργέ, σας διαβάζω ένα µήνυµα που πήρα πριν λίγες
ηµέρες από έναν πολίτη. Το µήνυµα αυτό έχει συνηµµένες δύο
φωτογραφίες από τις τουαλέτες της Σχολής Ευελπίδων και από
τον χώρο αποθηκεύσεως δικογραφιών της Σχολής Ευελπίδων.
Σας διαβάζω: «Μάκη, καλησπέρα. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ –ευτυχώς ως µάρτυρας υπεράσπισης- τα Δικαστήρια της
Σχολής Ευελπίδων εχθές, το κτήριο 5. Δεν ένιωσα πολύ περήφανος. Δεν ξέρω πώς ήταν παλαιότερα, αλλά ειλικρινά τέτοιο χάλι
δεν νοµίζω να υπάρχει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Σήµερα είχα υπόθεση στη Σχολή Ευελπίδων. Τελείωσε η διαδικασία και έτσι, στο πλαίσιο µίας αβροφροσύνης και παίρνοντας
µία άδεια προσωπική, η πρόεδρος του δικαστηρίου αναφέρθηκε
σε αυτό που παρατηρούσαµε όλοι οι παράγοντες της δίκης. Δεν
είχε ηλεκτρικό, δεν είχε θέρµανση και δεν λειτουργούσαν τα
καλά µικρόφωνα προκειµένου να γίνει η καταγραφή των µαρτύρων.
Αφού λύσουµε τα µεγάλα θέµατα της ισότητας και των µεγάλων ιδεών και αξιών, να καταπιαστούµε και µε αυτά που απασχολούν καθηµερινά τους πολίτες. Μπορεί να µας φαίνονται µικρά,
αλλά είναι πολύ σηµαντικά. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η κτηριακή κατάσταση στο µεγαλύτερο πρωτοδικείο της χώρας. Δυστυχώς, αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στο εφετείο.
Θα αναφερθώ τώρα στο νοµοσχέδιο. Θα σας στενοχωρήσω
πάλι. Θέλετε να κάνετε µία µεγάλη διαφοροποίηση, µία µεγάλη
σύγκρουση, ανάµεσα σ’ αυτούς που υποστηρίζουν την ισότητα
και σε αυτούς που είναι εναντίον της ισότητας. Δεν προσφέρεται
το νοµοσχέδιο, διότι είναι στην πραγµατικότητα ενσωµατωµένη
οδηγία µε προηγούµενο νόµο, µε ελάχιστες σηµειακές διαφοροποιήσεις που δεν δίνουν τη δυνατότητα τέτοιου είδους µεγάλων
συζητήσεων.
Ακούω ότι αντικαθίσταται ο όρος «γενετήσιος προσανατολισµός» µε τον όρο «σεξουαλικός». Μάλιστα. Διαβάζω στην αιτιολογική έκθεση ότι το «σεξουαλικός» είναι καλύτερο, γιατί δεν
προσανατολίζεται σε αναπαραγωγική διαδικασία, αλλά στην
ερωτική επιθυµία. Νοµικά η προηγούµενη διατύπωση δεν ήταν
διατύπωση που ουσιαστικά έλεγε, «Απαγορεύονται οι διακρίσεις
ανάµεσα σε ετερόφυλους και οµοφυλόφιλους»; Το ίδιο δεν ήταν
το νοµικό αποτέλεσµα ή µήπως υπάρχει ισχυρισµός ότι η προηγούµενη διατύπωση περί γενετήσιου προσανατολισµού αφορούσε µόνο ετερόφυλους -δηλαδή, αν κάποιος προτιµούσε
ξανθές ή µελαχρινές- και γι’ αυτό δεν έπρεπε να γίνεται διάκριση;
Δεν ήταν αυτή ακριβώς νοµικά η έννοια της διακρίσεως; Ποια
είναι η προστιθέµενη αξία; Μηδέν! Ακούω ότι είναι µεγάλο θέµα
-αυτό το ανέδειξε ο κ. Κατσίκης- το ότι ενσωµατώνεται κάποια
σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης και αυτό αφορά την ατοµική τεκνοθεσία. Δεν ξέρω, η σύσταση µπορεί να λέει ό,τι λέει,
εδώ όµως δεν ενσωµατώνεται τουλάχιστον αυτό το κοµµάτι της
συγκεκριµένης συστάσεως. Τι να κάνουµε; Δεν ενσωµατώνεται.
Όµως, εδώ -επιτρέψτε µου- τίθεται ένα άλλο ερώτηµα: Υπάρχει κάποιος σε αυτήν την Αίθουσα που να υποστηρίζει ότι ανάλογα µε την ερωτική επιλογή ενός εκάστου πρέπει να υφίστανται
διακρίσεις; Δεν µιλάω για τα σύµφωνα συµβιώσεως. Μιλάω για
το ατοµικό δικαίωµα. Δηλαδή, υπάρχει κάποια τέτοια άποψη;
Κύριε Κατσίκη, υποστηρίζετε κάτι τέτοιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει, λοιπόν, κάποιος που το
υποστηρίζει αυτό. Δεν έχει νόηµα να το συζητήσουµε.
Πάµε τώρα στο σύµφωνο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τι να σας πω; Λέει όχι, πάντως. Εγώ κρατώ το θετικό από αυτό
που λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έρχοµαι στο σύµφωνο, για να δούµε
αν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο συζητάει το σύµφωνο.
Τελειώσαµε µε το πρώτο θέµα. Λήξις!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κάντε
ησυχία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Δεν θέλετε να καταλάβετε, κύριε
Αµυρά, και το ξέρετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα σας απαντήσω από το Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Θα σας απαντήσω και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µην διακόπτετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατέληξαν ότι δεν συµφωνούν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα το διευκρινίσετε εν συνεχεία.
Κρατάτε τον χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βορίδη, συνεχίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ, πάντως, κρατώ αυτό που λέει
ο κ. Κατσίκης που είχε εγείρει τα συγκεκριµένα θέµατα.
Πάµε, όµως, στο σύµφωνο. Λέει τώρα εδώ η επιχειρηµατολογία, την οποία ακούω, ότι διευρύνεται γιατί χρησιµοποιούνται δύο
έννοιες, η οικογενειακή κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση.
Παρακαλώ -το ξαναλέω- τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη
συγκεκριµένη εξοµοίωση δεν γίνονται µε αυτό το νοµοσχέδιο,
έχουν γίνει µε τον ν.4356/2015 που αφορά στο σύµφωνο. Τι λέει
εκεί; Παραδείγµατος χάριν, ρυθµίζει τις σχέσεις των µερών.
Εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη σχέση των συζύγων
από τον γάµο. Αυτό είναι το άρθρο 5. Εσείς στην τοποθέτησή
σας, κύριε Κατσίκη, είπατε, το κληρονοµικό. Το κληρονοµικό
είναι στο άρθρο 8 του συγκεκριµένου νόµου. Δεν είναι εδώ. Λέτε,
το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το φορολογικό. Είναι στο άρθρο
12 εκείνου του νόµου.
Ποια είναι η προστιθέµενη αξία αυτού του νόµου; Είναι µία και
µόνο µία. Ρητώς ο συγκεκριµένος νόµος εξαιρεί την εφαρµογή
της ισότητας από την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονοµική περίθαλψη, τις κοινωνικές παροχές, τις φορολογικές διευκολύνσεις - πλεονεκτήµατα, την εκπαίδευση, την
πρόσβαση στη διάθεση - παροχή αγαθών. Ρητώς εξαιρείται. Δεν
εφαρµόζεται ο συγκεκριµένος. Δεν λέω ότι δεν καλύπτεται. Καλύπτεται από άλλες διατάξεις, ενδεχοµένως, αλλά δεν καλύπτεται από αυτό. Και επεκτείνει στο ζήτηµα της εργασίας, όπου ήδη
το σύµφωνο έχει πει ότι εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, µπορεί να προσαρµόζονται, όπου αυτό
απαιτείται, οι κείµενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του
δικαίου κοινωνικής ασφάλισης στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Ερωτητέο είναι η προστιθέµενη αξία. Ερωτητέο είναι ότι ενδεχοµένως, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µπορεί κανείς, επικαλούµενός τες, να αξιώσει την εφαρµογή, χωρίς την
έκδοση προεδρικού διατάγµατος. Λέω ερωτητέο, γιατί αυτό πρέπει να το αποφανθούν τελικώς οι υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες
για να το κάνουν, θα πρέπει να κάτσουν και να βγάλουν εγκυκλίους.
Να σας στεναχωρήσω, λοιπόν, και τους µεν και τους δε. Προστιθέµενη αξία δεν υφίσταται. Τα πράγµατα είναι απλά. Δεν γίνεται κάτι µε αυτό. Ενσωµατώνεται µια οδηγία, η οποία είχε ήδη
ενσωµατωθεί. Τα υπόλοιπα, κύριε Κατσίκη, έχουν γίνει µε το σύµφωνο.
Έρχοµαι στο τελευταίο θέµα που αφορά το «Γραφείο». Περιστατικά αυθαιρεσίας. Αντιµετωπίζονται, ναι ή όχι; Υπάρχουν,
πράγµατι, συστάσεις, υπάρχουν καταδίκες, υπάρχουν εκκρεµότητες, υπάρχουν επισηµάνσεις που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.
Ένα ερώτηµα που πρέπει να µας απασχολήσει όλους είναι το
εξής: Αν υπάρξει αυτή τη στιγµή ένα από τα περιστατικά που εξιστορούνται στο εύρος το νοηµατικό που καλύπτουν οι συγκεκριµένες διατάξεις; Τι, δηλαδή; Βασανιστήρια, σωµατικές βλάβες
εκ προθέσεως, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ρατσιστικά εγκλήµατα. Και είναι και ένα άλλο στη διάταξη που δεν το θυµάµαι
απ’ έξω. Αυτό είναι το νοηµατικό εύρος της διατάξεως. Αυτά τα
αδικήµατα καλύπτει.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται µια ερώτηση συγκεκριµένη. Τι γίνεται;
Πώς ελέγχονται; Πρώτον, ασκείται ποινική δίωξη. Άρα, ποινική
διαδικασία. Δεύτερον, οι ελεγχόµενοι υφίστανται διοικητικές κυρώσεις -συνήθως στερήσεις µισθών- και τίθενται εκτός υπηρε-
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σίας. Τρίτον, κινείται η πειθαρχική διαδικασία. Μάλιστα, οι διοικητικές κυρώσεις παραµένουν καθ’ όλη τη διάρκεια που ουσιαστικά κινείται η πειθαρχική διαδικασία.
Ερχόµαστε, λοιπόν, τώρα και λέµε ότι θέλουµε και κάτι παραπάνω. Ποιο είναι το παραπάνω; Βάζουµε και µια τρίτη διαδικασία
που τη συνδέουµε µε την πειθαρχική, αναστέλλοντας όσο εκκρεµεί η τρίτη διαδικασία στο Συνήγορο του Πολίτη, την εξέλιξη της
πειθαρχικής διαδικασίας κατ’ ελάχιστον για έξι µήνες, τρεις και
τρεις µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που φέρνει ο Υπουργός. Εποµένως, δηµιουργούµε την υποχρέωση στον ελεγχόµενο να απολογείται στην ποινική δικαιοσύνη, στην πειθαρχική δικαιοσύνη,
στον Συνήγορο του Πολίτη. Κάνουµε µια µίξη πειθαρχικής διαδικασίας και διαδικασίας ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη και
τίθεται το εξής ερώτηµα: Πρώτον, αυτό είναι αποτελεσµατικό;
Δεύτερον, µήπως είναι πλέον υπερβολικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βορίδη, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτον, ακόµα και για αυτούς που ανησυχούν, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν ενεργοποιείται η διαδικασία του Γραφείου, που
µε µια διαταξούλα µπορούσε να θεσπιστεί η λειτουργική του ανεξαρτησία;
Και, τελικώς, το βασικό ερώτηµα είναι αν θα τρέχουν παράλληλα τρεις διαδικασίες.
Αυτό, λοιπόν, είναι µια υπερβολική διαδικασία για τους βαρυνοµένους ειδικά εξαιτίας των δυσµενών συνεπειών.
Εµείς λέµε ή ότι πρέπει να υπάρχει µια διαδικασία στην οποία
ούτως ή άλλως ο Συνήγορος του Πολίτη έχει νοµοθετική αρµοδιότητα και δεν χρειάζεται να του την προσθέσουµε -γιατί αφορά
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εποµένως έχει ούτως
ή άλλως καθ’ ύλην αρµοδιότητα ο συνήγορος και δεν την αποκτά
τώρα- ή πρέπει να πείτε ότι παίρνετε πάντα το βήµα µιας ανεξάρτητης αρχής στην οποία εκχωρήσατε την πειθαρχική δικαιοδοσία. Όµως, αυτό πρέπει να είναι καθαρό. Θα εκχωρήσετε σε
µια ανεξάρτητη αρχή την πειθαρχική δικαιοδοσία.
Τέλος, όσον αφορά τους ΟΤΑ και την τροπολογία την οποία
κάνατε, αναγνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ, ότι ρυθµίζει σηµαντικό
θέµα, αναγνωρίζουµε ότι υπάρχει ζήτηµα. Όµως, αυτό δεν µπορεί να γίνει µε µια βουλευτική τροπολογία, χωρίς να υπάρχει µια
εκτίµηση του κόστους αυτής της ρυθµίσεως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν είναι τυπικό µόνο –είναι και τυπικό- το
ζήτηµα που ανέδειξε ο κ. Κεγκέρολγου. Εγώ σας λέω ότι είναι
και τυπικό το ζήτηµα που ανέδειξε ο κ. Κεγκέρογλου, είναι, όµως,
και ουσιαστικό. Τι κόστος µεταφέρεται στους ΟΤΑ µε αυτήν την
επιλογή; Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, έχετε µέσα διαγραφή. Υπάρχει κόστος για το δηµόσιο, συνάδελφοι, στη ρύθµιση αυτή. Εκείνο το οποίο κάνει αυτή
η τροπολογία, πέραν των άλλων, είναι ότι παίρνει τα οφειλόµενα
των εταιρειών των ΟΤΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βορίδη, θα
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απλώς εξηγώ αυτό
το τελευταίο σηµείο και τελειώνω.
Υπάρχουν οφειλές των εταιρειών των ΟΤΑ προς το ελληνικό
δηµόσιο. Σε αυτές τις οφειλές υπάρχει κεφάλαιο, αλλά υπάρχουν
προσαυξήσεις και πρόστιµα. Η ρύθµιση αυτή µεταφέρει την υποχρέωση των εταιρειών προς το δηµόσιο στους ΟΤΑ, αλλά καταργεί, εξαφανίζει τις υποχρεώσεις τους από πρόστιµα και τόκους.
Αυτό, όµως, είναι κόστος για το ελληνικό δηµόσιο. Είναι απώλεια
χρηµάτων. Αυτό δεν µπορείτε να το κάνετε και να ζητάτε έγκριση
από την Εθνική Αντιπροσωπεία, χωρίς να υπάρχει µια εκτίµηση
σχετικά µε το τι κόστος µεταφέρεται. Γι’ αυτό λέω ότι εδώ η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου είναι πολύ σηµαντική.
Εποµένως -και καταλήγοντας- θα καταψηφίσουµε το άρθρο
56. Στενοχωρώντας σας θα πω ότι τα υπόλοιπα είναι µεγάλα και
παχιά λόγια, αλλά χωρίς αντικείµενο. Είναι µια ενσωµάτωση µε
βελτιωτικές διατάξεις. Μην το κάνουµε µεγάλο θέµα. Και από
εκεί και πέρα, παρ’ ό,τι η τροπολογία έχει αντικειµενικό θέµα,
πρέπει να έρθει µε τον σωστό τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αϊβατίδης από την Χρυσή Αυγή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αϊβατίδη,
µισό λεπτό παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα τον λόγο για ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να πω το εξής:
Πράγµατι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο αναφέρθηκε ο
κ. Βορίδης πριν από λίγο, είχαµε σοβαρότατο πρόβληµα εξαιτίας
της νεροποντής των προηγούµενων ηµερών. Ενηµερώθηκα αµέσως από τον προϊστάµενο του πρωτοδικείου. Υπέµνησα ότι η Κυβέρνηση είναι στο πλευρό του προϊσταµένου και εγώ και ο
γενικός γραµµατέας, για να δούµε άµεσα την εύρυθµη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών. Οι ζηµιές είναι σοβαρές εξαιτίας της νεροποντής.
Θέλω, όµως, να πω ότι είναι και ανάγκη να καταλάβουν και οι
διοικήσεις των πρωτοδικείων και όλων των δικαστηρίων της
χώρας, ότι κονδύλια τα οποία έχουν στα χέρια τους πρέπει να τα
αξιοποιούν. Η αυτοδιοίκηση των δικαστηρίων δεν περιορίζεται
µόνο στη συγκρότηση των δικαστηρίων που δικάζουν ή στην κατανοµή της ύλης. Είναι αυτή καθ’ εαυτή και η διοίκηση, η υλικοτεχνική υποδοµή που πρέπει να προσέχουν κοκ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν µπορούν να το κάνουν αυτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, κάνετε λάθος.
Πρέπει, λοιπόν, και να ενηµερωθούµε για το αναγκαίο χρηµατικό ποσό, το οποίο πρέπει να αποδοθεί στα δικαστήρια. Και θα
πρέπει -επαναλαµβάνω- και στο πλαίσιο των διοικητικών, αυτοδιοικητικών καθηκόντων, οι διοικήσεις των δικαστηρίων να µεριµνούν, διότι δυστυχώς -ενηµερώνω την Εθνική Αντιπροσωπεία
και τον Βουλευτή που το ανέφερε- υπάρχουν κονδύλια αδιάθετα
σε δικαστήρια, τα οποία εκ των υστέρων τα ανακαλύπτουµε,
όταν βρισκόµαστε µπροστά σε τέτοιες καταστάσεις.
Εποµένως, θέλω να τονίσω ότι έχουµε υπ’ όψιν µας το πρόβληµα. Ήδη έχουµε ενηµερωθεί και ήδη κινούµαστε στην κατεύθυνση της αποκατάστασης των ζηµιών επικουρικά προς τη
διοίκηση του πρωτοδικείου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αϊβατίδης από την Χρυσή Αυγή.
Ακολουθούν άλλοι δύο οµιλητές, µε τους οποίους ολοκληρώνεται ο κατάλογος. Δεν ξέρω πότε ο κύριος Υπουργός θέλει να
µιλήσει.
Θα θέλατε να µιλήσετε, τελειώνοντας ο κατάλογος των οµιλητών;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία. Τότε µετά
τον Υπουργό να προγραµµατίζονται και δευτερολογίες των εισηγητών - αγορητών, όποιος επιθυµεί βεβαίως.
Ελάτε, κύριε Αϊβατίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Αρχικώς, θα ήθελα να τονίσω ότι η
συγκυβέρνηση λειτουργεί παραπλανητικά στο εξής σηµείο: Οι
οδηγίες αυτές δεν είναι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ούτως ώστε να εφαρµόζονται πλήρως και υποχρεωτικώς άµεσα.
Αντιθέτως, οι οδηγίες είναι ένα αντικείµενο µιας υφολικής –θα
έλεγα- εθνικής δικαιοδοσίας, για τις οποίες τα κράτη-µέλη δεσµεύονται µόνο από τους στόχους που θέτουν αυτές οι οδηγίες
και είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών να τις µεταφέρουν
ή όχι -και υπό ποιαν µορφή- στο εθνικό τους δίκαιο, λαµβάνοντας
υπόψη τις εκάστοτε περιστάσεις.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν έχετε δίκιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, οι περιστάσεις οι οποίες συντρέχουν στην παρούσα χρονική περίοδο, είναι η παρατεταµένη και διαρκής ύφεση, η κρίση, η συνεπόµενη υπογεννη-
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τικότητα και φυσικά το µεγάλο πρόβληµα της παράνοµης µεταναστεύσεως, ένα µικρό υποσύνολο της οποίας αφορά µετακίνηση προσφύγων εντός της Ελλάδος.
Η ενσωµάτωση αυτή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων
ασχέτως φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής και η συναφής της
αρχικής, της 2000/43, είναι αναφανδόν εθνοφθόρες, διότι εφαρµόζονται καταχρηστικά -και αυτό έχει αποδειχθεί σε πολλά κράτη
της Ευρώπης- σε βάρος των γηγενών ευρωπαίων.
Εν προκειµένω, φοβάµαι ότι θα λειτουργήσουν εναντίον των
Ελλήνων. Δυστυχώς, τέτοιες οδηγίες και πολιτικές οδήγησαν σε
ένα πολύ µεγάλο σκάνδαλο, που έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία, στο νότιο Γιορκσάιρ, στην πόλη Ρόδεραµ, Η πόλη Ρόδεραµ είναι µία πόλη εκατόν είκοσι χιλιάδων κατοίκων και µεταξύ
1997 και 2013 χίλια τετρακόσια λευκά κορίτσια είχαν σεξουαλικώς κακοποιηθεί από µία συµµορία-εγκληµατική οργάνωση Πακιστανών. Αυτό το σκάνδαλο συγκαλύφθηκε.
Ο εγκέφαλος της συγκαλύψεως αυτής ήταν ο Saun Wright, ο
οποίος ανήκε στο Εργατικό Κόµµα, ένα κόµµα το οποίο θα έλεγα
ότι είναι οµογάλακτο του ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ο συγκεκριµένος λοιπόν πολιτικός, ο
οποίος – επαναλαµβάνω- ανήκε στους εργατικούς, παραιτήθηκε
όταν γνωστοποιήθηκε, κοινοποιήθηκε και δηµοσιοποιήθηκε µια
πολύ σηµαντική µελέτη από µια καθηγήτρια εκεί, την Alexis Jay,
η οποία κατέδειξε το σκάνδαλο αυτό της συγκαλύψεως. Συγκάλυπταν όχι µόνο οι αρχές, µε το φόβο να µην κατηγορηθούν ως
ρατσιστές, αλλά οι διάφορες συλλογικότητες εκεί, αριστερού βέβαια πρoσήµου, στη Βρετανία, οι διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και άλλες οργανώσεις, µε αποτέλεσµα το σκάνδαλο αυτό να έχει δηµιουργήσει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα στη συγκεκριµένη περιοχή.
Βεβαίως στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην Ελλάδα δεν το
ακούσαµε αυτό- όµως, ο οποιοσδήποτε θελήσει, εύκολα θα το
βρει στο διαδίκτυο, άλλωστε και το «BBC» και το «FORBES» έχουν εκτενή άρθρα για το θέµα αυτό.
Θα περάσω στα άρθρα εν συντοµία: Στο άρθρο 13 γίνεται
λόγος για µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες στο καταστατικό τους και σε συνεργασία µε αυτές θα πρέπει να υπάρχει αυτή
η καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων.
Θα πρέπει να θυµίσω ότι τέλη Οκτωβρίου, ήδη είχαν ξεκινήσει
προεργασίες, πριν από αυτό, η ρώσικη οµοσπονδία αποβλήθηκε
από το Συµβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων των Ηνωµένων
Εθνών, µετά από απαίτηση ουσιαστικά, αλλά και ψηφοφορία που
έλαβε χώρα, ογδόντα τέτοιων µη κυβερνητικών οργανώσεων,
που σαφώς έχουν έναν ύποπτο ρόλο παγκοσµίως, αλλά όσον
αφορά στην Ελλάδα κάποιες από αυτές, σαράντα έξι αν δεν
κάνω λάθος, ήδη βρίσκονται στα χέρια της εισαγγελικής δικογραφίας.
Το παράξενο εδώ είναι ότι, ενώ η Ρωσία αποβλήθηκε, δηλαδή,
δεν υπερψηφίστηκε, για το συγκεκριµένο Συµβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, η Σαουδική Αραβία, όπου επικρατεί ο νόµος «Σαρία», υπερψηφίστηκε. Ο πραγµατικός καταστατικός σκοπός των
µη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα είναι εθνοφθόρος ή
αν δεν είναι εθνοφθόρος, είναι ο παράνοµος πλουτισµός. Υπάρχει πληθώρα δηµοσιεύσεων που αφορούν σε αυτές τις υποθέσεις.
Όσον αφορά στο άρθρο 56 για τον Εθνικό Μηχανισµό Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας και
τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κρατήσεως, σαφώς στοχοποιούνται οι υπηρετούντες στα Σώµατα αυτά. Μια απλή ανώνυµη
καταγγελία κάλλιστα µπορεί να οδηγήσει σε µια δυσλειτουργία
της ίδιας της υπηρεσίας και µια πολυεπίπεδη δίωξη των υπηρετούντων. Σηµειωτέον ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, παρ’ ότι έχει
δικαιοδοσία, δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει το όνοµα του
καταγγέλλοντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Όµως, είναι γνωστό ότι γενικά στις καταγγελίες υπάρχει κι ένα
ποσοστό ψευδών καταγγελιών. Για ποιον λόγο, κύριε Υπουργέ,
δεν προβλέπεται ποινή για αυτούς που καταγγέλλουν ψευδώς
στον Συνήγορο του Πολίτη συµβάντα τέτοιου τύπου; Θα πρέπει
να γίνει πρόβλεψη.
Στο άρθρο 18 υπάρχει µια ιδιότυπη ασυλία, θα έλεγα, στον Συνήγορο του Πολίτη. Αν ο Συνήγορος του Πολίτη αποσιωπήσει µια
καταγγελία, δεν θα πάει κατηγορούµενος για παράβαση καθήκοντος. Αν την αποσιωπήσει. Ας πούµε ότι γίνεται µια καταγγελία
και αποσιωπάται. Δεν επιτρέπει ο νόµος σας, κύριε Υπουργέ, να
πάει κατηγορούµενος για παράβαση καθήκοντος, αφού δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη, παρά µόνο δίωξη για εξύβριση,
συκοφαντική δυσφήµηση και συναφή. Άρα, θα πρέπει να υπάρξει
εδώ πέρα µέριµνα του Υπουργείου για το τι θα γίνει.
Για το άρθρο 19, επίσης κάτι πολύ σηµαντικό, δεν υπάρχει
πρόβλεψη εξαίρεσης για την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία, κύριε
Υπουργέ. Πρέπει να κάνετε αυτήν τη βελτίωση. Να συµπεριλαµβάνεται και η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία στις εξαιρέσεις, διότι
όλοι γνωρίζουµε ότι η Ευρώπη δεινοπαθεί από την ισλαµική τροµοκρατία και θα πρέπει η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία να εξαιρεθεί. Θυµηθείτε το αυτό, σας παρακαλώ. Είναι αρκετά σηµαντικό.
Θα πάω στο άρθρο 53, που κάνει λόγο για µία χωρίς καθυστέρηση επισύναψη της απόφανσης του Εθνικού Κέντρου Ανάλυσης
Κερµάτων, γρήγορα, το ταχύτερο δυνατό, χωρίς καθυστέρηση,
λέει το σχετικό άρθρο, σε κάθε περίπτωση δε πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά την ποινική διαδικασία. Αυτό δεν συνιστά
χωρίς καθυστέρηση. Θα πρέπει να γίνεται αµελλητί αυτή η χορήγηση της γνωµοδοτήσεως, της πραγµατογνωµοσύνης από το
Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερµάτων κι όχι να έχει καταδικαστεί
κάποιος για κίβδηλο νόµισµα, τη στιγµή που ακόµα δεν υπάρχει
η πραγµατογνωµοσύνη από το αρµόδιο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης
Κερµάτων.
Τέλος, θα αναφερθώ στο άρθρο 55, στο οποίο λαµβάνει χώρα
µια κατάργηση. Είναι ελάχιστες λέξεις. Συνήθως αυτά τα άρθρα
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν κανείς προσπαθήσει να αναλύσει
πού παραπέµπουν. Παραπέµπει, λοιπόν, στον ν.2948/2001 για
την κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 8. Τι προβλέπει, λοιπόν,
αυτή η παράγραφος; Η παράγραφος που είναι εν ισχύ ως σήµερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αϊβατίδη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερµώς. Σε
ένα λεπτό θα έχω ολοκληρώσει.
Η παράγραφος, λοιπόν, αυτή του ν.2948/2001 προβλέπει επιβολή κυρώσεων από τον Υπουργό Οικονοµικών, χρηµατικών και
άλλων, στο νοµικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπείται νοµίµως
από κάποιον που είναι διευθυντικό στέλεχος και έχει προβεί σε
αξιόποινη πράξη παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγµένων
χαρτονοµισµάτων, προπαρασκευαστικές πράξεις κ.λπ.. Δηλαδή
ενώ το διευθυντικό στέλεχος µπορεί να έχει κυρώσεις, εσείς
πλέον δεν δίνετε τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονοµικών να
επιβάλλει κυρώσεις στο νοµικό πρόσωπο. Θυµίζω ότι νοµικό πρόσωπο µε διφυή χαρακτήρα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, κύριε
Υπουργέ.
Η εθνική κυβέρνηση της Χρυσής Αυγής όχι µόνο θα αποσύρει
αυτόν τον εθνοφθόρο νόµο, αλλά και θα τον απορρίψει σε έναν
κάδο επικίνδυνων πολιτικών νοµοθετικών αποβλήτων για το καλό
του ελληνικού εθνικού κράτους. Γιατί το ελληνικό κράτος είναι
και θα παραµείνει εθνικό. Δεν είναι πολυεθνικό. Θα παραµείνει
εθνικό και η Χρυσή Αυγή µε όλες της τις δυνάµεις θα παλέψει
προς την κατεύθυνση αυτή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Κυριαζίδης, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, η κ. Κουντουρά
θα ήθελε να κάνει µία δήλωση για µία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κυριαζίδη, θα
κάνετε λίγη υποµονή.
Ελάτε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αποσύρω µια τροπολογία. Είναι η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 788 και ειδικό 56, 30-11-2016. Είναι τροπολογία
του Υπουργείου Μεταφορών και Τουρισµού, ο κ. Σπίρτζης λείπει.
Τέθηκαν κάποια θέµατα από τους Βουλευτές, από όλες τις παρατάξεις, τα οποία πρέπει να λάβω υπ’ όψιν µου και γι’ αυτό την
αποσύρω και θα επανέλθουµε µέχρι το τέλος του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άρα η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 788 αποσύρεται.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση που διεξήχθη
στην επιτροπή υπήρξε ένας µακρύς διάλογος για το περιεχόµενο
των ρυθµίσεων του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου µε ιδιαίτερη
έµφαση στο άρθρο 56 και επόµενα, σχετικά µε τη σύσταση εθνικού µηχανισµού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας.
Επανέρχοµαι στο ζήτηµα αυτό, γιατί οι διατάξεις που εισάγονται προς ψήφιση είναι στη σύλληψή τους προβληµατικές και εκδηλώνουν µία πρωτόγνωρη εχθρότητα, αν θέλετε, προς τα
Σώµατα Ασφαλείας και το προσωπικό τους. Με αυτό το περιεχόµενο, έχουν πραγµατικά προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και
οργή στους εργαζόµενους των Σωµάτων Ασφαλείας, οι οποίοι
νοιώθουν στοχοποιηµένοι και εντελώς απροστάτευτοι. Αισθάνονται έτσι δικαιολογηµένα, καθώς η Κυβέρνηση την ίδια στιγµή που
θεσµοθετεί µηχανισµούς αµφίβολης νοµιµότητας, µε εξουσίες
που δεν προσήκουν στη φύση και στον θεσµό του Συνηγόρου
του Πολίτη, όπως θα εξηγήσω, ταυτόχρονα αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόµενους στα Σώµατα Ασφαλείας, χωρίς να ενεργοποιεί αντίστοιχο θεσµικό µηχανισµό υπεράσπισης ή υποστήριξης αυτών.
Πράγµατι, όταν ένας πενιχρά αµειβόµενος δηµόσιος λειτουργός δεν µπορεί καν να ανταπεξέλθει στα αυξηµένα έξοδα της
πειθαρχικής και δικαστικής διερεύνησης ενός περιστατικού, την
ίδια στιγµή θεσπίζονται νέα µέτρα, νέα διαδικασία που συνεπάγεται ακόµη περισσότερα έξοδα γι’ αυτόν προς κάλυψη των
αµοιβών των νοµικών του συµπαραστατών. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που η Κυβέρνησή σας πρέπει να αντιληφθεί και να συνδράµει κατά τούτο ως ένα όργανο της πολιτείας, το οποίο είναι
υποχρεωµένο να καταβάλλει εξ ιδίων χρήµατα για ενέργειες στις
οποίες προέβη κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ένεκα αυτών.
Ανεξαρτήτως αυτού, οι προς ψήφιση διατάξεις είναι ελεγχόµενης συνταγµατικότητας. Αυτό γιατί; Κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν.3094/2003, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι µία
ανεξάρτητη αρχή µε αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των
πολιτών και των δηµοσίων υπηρεσιών. Τη διαµεσολάβηση και
µόνο. Εποµένως, από µόνη της η διατύπωση αυτής της διάταξης,
η οποία διατηρείται σχεδόν ως έχει µε το άρθρο 18 του παρόντος
σχεδίου νόµου, η εκχωρούµενη αρµοδιότητα βρίσκεται κατ’
αρχάς εκτός του κανονιστικού πλαισίου της ως καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη όπως αυτή προσδιορίζεται
στον νόµο.
Πέραν αυτού, ο Συνήγορος του Πολίτη στερείται κατά το Σύνταγµα εξουσίας να επιλαµβάνεται υποθέσεων που ανάγονται
στην άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων δηµοσίων λειτουργών, που εντάσσονται στον σκληρό πυρήνα των κρατικών εξουσιών, ως εν προκειµένω των Σωµάτων Ασφαλείας και στερείται
εκ των πραγµάτων σχετική δραστηριότητα, καθώς ο Συνήγορος
του Πολίτη δοµείται και λειτουργεί κατά κύριο λόγο µε προσωπικό που δεν εντάσσεται στον σκληρό πυρήνα των κρατικών λειτουργιών, όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του ν.3054/2003.
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Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να επιλαµβάνεται και να κρίνει δηµόσιους λειτουργούς που δεν υπάγονται σε αυτήν την υπηρεσιακή κατάσταση και µάλιστα χωρίς το προσωπικό που στελεχώνει την αρχή αυτή να έχει την κατάλληλη εµπειρία και γνώση. Ως προς αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η δηµόσια τάξη και η
κρατική ασφάλεια αποτελούν την κατ’ εξοχήν δηµόσια εξουσία
και έκφραση κυριαρχίας που δεν δύναται να αποσπαστούν από
τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας.
Εποµένως, µόνο από το κράτος και όχι από ανεξάρτητη αρχή
ασκείται ανόθευτα η πειθαρχική εξουσία και ο έλεγχος επί των
πράξεων και παραλείψεων των δηµοσίων αυτών λειτουργών είτε
άνευ της µεσολάβησης ή παρεµβολής άλλης αρχής ή εξουσίας
που οργανωτικά δεν εντάσσεται στο φορέα του ελεγχόµενου
προσώπου ή στη δικαστική εξουσία.
Πέραν αυτών των διαπιστώσεων και οι επιµέρους προς ψήφιση
διατάξεις δηµιουργούν προβληµατισµό τόσο ως προς τη σκοπιµότητά τους όσο και ως προς τη νοµική τους ορθότητα. Ειδικότερα, η πρόβλεψη της µη ανακοίνωσης του ονόµατος του καταγγέλλοντος παραβιάζει σειρά δικαιωµάτων του ελεγχόµενου δηµόσιου λειτουργού, ενώ θέτει υπό αµφισβήτηση και ενδεχοµένως
υπό ακυρότητα τη διενεργούµενη εξέταση.
Αυτό γιατί; Η µη δηµοσιοποίηση του ονόµατος του καταγγέλλοντος, εκτός του ότι αποστερεί τη δυνατότητα αντίκρουσης και
λυσιτελούς άσκησης του δικαιώµατος υπεράσπισης από τον
ελεγχόµενο, αντιβαίνει και στην αρχή της φανεράς δράσεως,
µιας θεµελιώδους αρχής και αξίας που διατρέχει το δίκαιό µας
και που πραγµατώνει την αρχή του κράτους δικαίου και της διαφάνειας.
Περαιτέρω θα ήθελα να σηµειώσω ότι η παράγραφος 4 του
άρθρου 56 του σχεδίου νόµου, δυνάµει της οποίας τα αρµόδια
πειθαρχικά όργανα αναστέλλουν την έκδοση απόφασης έως της
κατάθεσης πορίσµατος από τον Συνήγορο του Πολίτη, καταστρατηγεί την αρχή της αυτοτέλειας και το αυτεξούσιο της πειθαρχικής διαδικασίας, µιας διακριτής και αυτόνοµης διαδικασίας
που δεν είναι δυνατόν να φαλκιδεύεται, να εξαρτάται ή εν τέλει
να περιορίζεται από πράξεις µη δικαστικών αρχών ή διοικητικών
αρχών που δεν εντάσσονται στον οργανισµό των Σωµάτων
Ασφαλείας.
Ακολούθως και σ’ ό,τι αφορά την άσκηση του δικαιώµατος
ακροάσεως του ελεγχόµενου, προκειµένου αυτό να ασκηθεί
αποτελεσµατικά, θα πρέπει να σχηµατοποιείται κατηγορία ορισµένης φύσεως από τον Συνήγορο του Πολίτη, η οποία όµως,
αφότου απαγγελθεί ή αποδοθεί, µετατρέπει τον Συνήγορο του
Πολίτη σε αυτόνοµο ή αν θέλετε, σε οιονεί πειθαρχικό όργανο,
ιδιότητα µη επιτρεπτή από το Σύνταγµα και τον νόµο.
Επιπροσθέτως, η δυνατότητα απόκλισης από το πόρισµα του
Συνηγόρου µόνο µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία καθιστά το πόρισµα κατ’ ουσίαν απρόσβλητο και εν πάση περιπτώσει
µιας αυξηµένης ισχύος διοικητική διαπίστωση, η οποία όµως,
εφόσον αναγνωρίζεται ως τέτοια, αντιστρατεύεται τη φύση, το
περιεχόµενο, την έκταση και την ουσία του πειθαρχικού ελέγχου
των αρµοδίων κρατικών οργάνων.
Σε σχέση µ’ αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν παρέχεται στον
ελεγχόµενο δικαίωµα αυτοτελούς προσβολής του πορίσµατος ή
έστω υποβολής αιτήµατος αναθεώρησης και επανεξέτασης.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η προβλεπόµενη στις παραγράφους 5 και 6 επανεξέταση της υπόθεσης µετά την έκδοση απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ουσιαστικά παραβιάζει το δεδικασµένο των εσωτερικών δικαστικών ή πειθαρχικών οργάνων εις βάρος του ελεγχόµενου,
µια συνέπεια που δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, ούτε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Τέτοια αναψηλάφηση ουσιαστικά της υπόθεσης θα ήταν νοητή και επιτρεπτή να ενεργηθεί µόνο για την
αποκατάσταση του θύµατος και όχι για τον εκ νέου έλεγχο ή
συµπληρωµατικό κολασµό του κρατικού οργάνου που απηλλάγη
των κατηγοριών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων πειθαρχικών
αρχών.
Κατά συνέπεια, τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του σχεδίου νόµου για την άσκηση δίωξης ή συµπλήρωσης πειθαρχικής
δίωξης είναι αδιανόητα για την ελληνική έννοµη τάξη και ουσιαστικά θέτουν υπό αµφισβήτηση το εθνικό δεδικασµένο, καθι-
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στώντας τη θέση του πειθαρχικώς ελεγχοµένου εξαιρετικά δυσχερή και µάλιστα για µια διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑ, κατά την
οποία δεν ήταν καν διάδικος και κατά τη διάρκεια της οποίας δεν
ακούστηκε. Η δε πρόβλεψη της αναστολής της προθεσµίας, µια
σύλληψη παγκόσµιας αστυνοµικής πρωτοτυπίας, παρίσταται
εξαιρετικώς προβληµατική και αν µη τι άλλο αντισυνταγµατική,
καθ’ όσον τέτοια αναστολή της διαδικασίας και της προθεσµίας
δεν νοείται κατά το εθνικό δίκαιο και τον νοµικό µας πολιτισµό.
Εν κατακλείδι, ίση µεταχείριση και δικαιώµατα δεν έχει µόνο ο
καταγγέλλων, ο οποίος µπορεί να αχθεί στην υποβολή µιας καταγγελίας εκ ταπεινών αιτίων ή ακόµα γιατί θεωρεί ότι δεν είναι
δυνατό να υπόκειται σε νοµικό, κρατικό έλεγχο των αστυνοµικών
αρχών. Δικαιώµατα έχει και ο δηµόσιος λειτουργός που ελέγχεται για πράξεις ή παραλείψεις του.
Υπ’ αυτό το δεδοµένο, οι προτεινόµενες διατάξεις εισάγουν
µια µονοµερή αντίληψη και αντιµετώπιση, καθώς δεν καθιερώνουν καµµία ασφαλιστική δικλίδα υπέρ του ερευνωµένου, γεγονός που καθιστά τις διατάξεις ατελείς και προβληµατικές και
τούτο διότι εν όψει των αρχών της διαφάνειας, της µη µυστικότητας της διαδικασίας, της χρηστής διοίκησης, αλλά και της ανάγκης προστασίας των δικαιωµάτων του διωκοµένου, οι οποίες
επιβάλλουν όπως διαφυλάσσονται τα έννοµα συµφέροντα του
τελευταίου και για να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωµάτων,
η αρχή της δίκαιης δίκης, της αµεροληψίας, της διαδικασίας της
ισότητας των µερών, καθιστούν υποχρεωτική την τήρησή τους
για τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, ιδίως δε επί πειθαρχικών διαδικασιών που διακυβεύεται ακόµα και το ίδιο το δικαίωµα της εργασίας για τον διωκόµενο.
Άλλως ειπείν, προστασίας θα πρέπει να τυγχάνουν κατά τη διερεύνηση και οι εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας, οι οποίοι θα
πρέπει να τυγχάνουν ισότιµης προστασίας και διευκόλυνσης
στην άσκηση των δικαιωµάτων τους, προβλέψεις που δυστυχώς
δεν υφίστανται στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κυριαζίδη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ως εκ τούτου καταψηφίζω το
άρθρο 56 και επόµενα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μαυρωτάς από το Ποτάµι, ο οποίος είναι και ο τελευταίος εκ των
οµιλητών. Μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Υπουργός και µετά τον
Υπουργό οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, όσοι εκ των
οποίων επιθυµούν να δευτερολογήσουν.
Ορίστε, κύριε Μαυρωτά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ασχοληθώ µε το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, δηλαδή
την ενσωµάτωση της οδηγίας που αναφέρεται στις αρχές ίσης
µεταχείρισης στους χώρους εργασίας και απασχόλησης και στην
απαγόρευση των διακρίσεων που αφορούν σε φυλή, χρώµα,
εθνική, εθνοτική καταγωγή, γενεαλογικές καταβολές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρία ή χρόνια ασθένεια, ηλικία,
οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, σεξουαλικό προσανατολισµό, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.
Επιτρέψτε µου να ασχοληθώ µε τις τελευταίες περιπτώσεις και
µε τη ρητορική µίσους που δυστυχώς ακούγεται και µέσα στο
Κοινοβούλιο. Προχθές ήταν η διεθνής ηµέρα διεµφυλικών, µια
µέρα µνήµης αφιερωµένη στα θύµατα της βίας για λόγους ταυτότητας φύλου σε όλο τον κόσµο, αλλά παράλληλα και µια µέρα
ευαισθητοποίησης για τις διακρίσεις και τους αποκλεισµούς που
αντιµετωπίζουν οι διεµφυλικοί άνθρωποι σε όλο τον κόσµο. Για
την άρση των διακρίσεων, όµως, δεν αρκούν µόνο οι οδηγίες και
οι νοµοθετικές παρεµβάσεις, χρειάζεται να δώσουµε έµφαση
στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση, ώστε να καταρριφθούν τα διάφορα κοινωνικά στερεότυπα.
Το θέµα της ίσης µεταχείρισης των µη διακρίσεων έναντι των
ατόµων αυτών είναι για εµάς, το Ποτάµι, θέµα καθαρά ίσων δικαιωµάτων. Ως κοινωνικά φιλελεύθερο κόµµα είµαστε υπέρ µιας
ανοικτής, ανεκτικής κοινωνίας µε αποδοχή στο διαφορετικό όπου
η ρητορική µίσους δεν έχει θέση. Ειδικά σήµερα, που ο δηµόσιος
λόγος ολοένα και περισσότερο κυριαρχείται από τον λαϊκισµό,
την οµοφοβία, την τρανσφοβία, την ρητορική του µίσους, τον ρα-
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τσισµό και την ξενοφοβία, είναι η στιγµή να χτυπήσουµε το καµπανάκι στην κοινωνία και έχουµε ήδη αργήσει. Γι’ αυτό πρέπει να
δώσουµε µεγάλη έµφαση στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση σε θέµατα δικαιωµάτων.
Το Ποτάµι ψήφισε το Σύµφωνο Συµβίωσης. Ήταν, επίσης, το
µόνο κόµµα της Αντιπολίτευσης που ψήφισε την κατάργηση του
ρατσιστικού άρθρου 347 του Ποινικού Κώδικα που µιλούσε για
παρά φύσιν ασέλγεια αρρένων.
Επίσης, ψήφισε την άρση ασυλίας του Βουλευτή Νικολόπουλου για τις εξόφθαλµα οµοφοβικές δηλώσεις που είχε κάνει, µια
άρση που δυστυχώς δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, µπαίνοντας προφανώς σε ένα πολιτικό αλισβερίσι.
Τα θέµατα, όµως, των δικαιωµάτων δεν µπορεί να µπαίνουν
στη ζυγαριά µε τους µικροπολιτικούς τακτικισµούς.
Παρένθεση. Δεν νοµίζω να είναι τυχαίο ότι ο λαλίστατος κ. Νικολόπουλος στην Εξεταστική Επιτροπή στους µόνους εκπροσώπους που δεν έκανε ερώτηση ήταν στον διευθυντή της «ΑΥΓΗΣ»
και στον οικονοµικό υπεύθυνο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δεν ήταν καν
παρών. Γι’ αυτό έχουµε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία για τα
συγκεκριµένα άρθρα, προκειµένου να λάβει ο καθένας την προσωπική του ευθύνη και όχι να κρύβεται πίσω από µικροκοµµατικές γραµµές.
Το Ποτάµι χωρίς αστερίσκους και υποσηµειώσεις είναι υπέρ
της ενσωµάτωσης της οδηγίας στη νοµοθεσία µας περί ίσης µεταχείρισης και κατά των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας.
Είναι σηµαντικό ότι υπάρχει η θεσµική όαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την οποία θεωρούµε αυτονόητη, επειδή την έχουµε.
Οφείλουµε, όµως και να την υποστηρίζουµε.
Επίσης, θα πρέπει κάπως κάποτε να ενσωµατώσουµε στη νοµοθεσία µας το ψήφισµα 2048/2015 του Συµβουλίου της Ευρώπης που αναφέρεται στα διεµφυλικά άτοµα, ένα ψήφισµα που
καλεί τα κράτη-µέλη να υιοθετήσουν γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες µε την αναγνώριση ταυτότητας φύλου µε βάση τον αυτοπροσδιορισµό, να αφαιρέσουν τις προϋποθέσεις επεµβάσεων
στείρωσης ή άλλων ιατρικών διαδικασιών, να εξετάσουν τη συµπερίληψη της κενής καταχώρησης φύλου, να είναι πλήρως προσβάσιµες οι υπηρεσίες υγείας και για τα διεµφυλικά άτοµα χωρίς
την ετικέτα της ψυχικής ασθένειας και να είναι υποστηρικτικά
στην παροχή πληροφοριών στην ενδυνάµωση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης, όπως προανέφερα.
Εδώ να πούµε ότι στα θέµατα των δικαιωµάτων ο ρόλος της
Ευρώπης είναι κοµβικός και πρωτοπόρος. Το «Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφοσύνη» της γαλλικής επανάστασης ευτυχώς δεν
έχει ξεθωριάσει, τουλάχιστον σε θεσµούς όπως το Συµβούλιο
της Ευρώπης, τον κατ’ εξοχήν θεσµό για τα ατοµικά δικαιώµατα
παγκοσµίως.
Στην Ευρώπη κάποια πράγµατα τα έχουµε ως δεδοµένα, τα
έχουµε ως κεκτηµένα. Δεν ισχύει όµως το ίδιο -δεν ίσχυε τουλάχιστον το ίδιο- για χώρες όπως η Κούβα του Φιντέλ Κάστρο, που
πρόσφατα πέθανε, στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, όπου εκεί
πέρα είχαν οι οµοφυλόφιλοι δεχθεί διώξεις, στρατόπεδα συγκεντρώσεως, κ.λπ..
Η οµοφυλοφιλία θεωρείτο εκεί σαν ένα υποπροϊόν του καπιταλισµού.
Η σηµασία, λοιπόν, της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων στους χώρους εργασίας, σε ό,τι αφορά τον
σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου, έχει ιδιαίτερη σηµασία. Η αλυσίδα είναι γνωστή. Οι διακρίσεις οδηγούν
σε περιθωριοποίηση και η περιθωριοποίηση κάνει ευάλωτα τα
άτοµα αυτά σε κάθε µορφή εκµετάλλευσης, µετρώντας και εκατοντάδες θύµατα κάθε χρόνο. Πέρσι είχαµε διακόσια ενενήντα
πέντε θύµατα.
Ας γυρίσουµε, όµως, κι ένα βήµα πίσω. Η προκατάληψη και το
µπούλινγκ που υφίστανται, συνήθως ξεκινάει ήδη από το σχολείο, γι’ αυτό ο τοµέας της εκπαίδευσης είναι κοµβικός. Έτσι, αν
τα διεµφυλικά άτοµα λόγω αυτού του µπούλινγκ αναγκάζονται
να εγκαταλείψουν το σχολείο, µε τι εφόδια θα παλέψουν µετά
στην αγορά εργασίας;
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου, µιας και το προσφυγικό πρόβληµα
είναι εδώ για να µείνει, όπως φαίνεται, να θυµίσουµε ότι σε εβδοµήντα επτά χώρες η οµοφυλοφιλία είναι παράνοµη και σε δέκα
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από αυτές τιµωρείται µε θάνατο. Θα πρέπει, λοιπόν, να σκεφτούµε κι εµείς σχετικές διαδικασίες ασύλου για άτοµα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ όπως έχει κάνει η Γερµανία, όπου σε Βερολίνο
και Νυρεµβέργη υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι φιλοξενίας για
διεµφυλικά άτοµα.
Η ιστορία έχει δείξει –και το βλέπουµε και στις µέρες µας- ότι
η ρητορική µίσους φυτρώνει και καρποφορεί εύκολα σε περιόδους κρίσης. Η ανεκτικότητα, λοιπόν, απέναντι στο διαφορετικό
πρέπει να γίνει συνείδηση στην κοινωνία µας. Όχι δηλαδή να
προσπαθούµε να οµογενοποιήσουµε, να ισιώσουµε, να αλλάξουµε το διαφορετικό, αλλά να αλλάξουµε την κοινωνία, ώστε να
αποδέχεται το διαφορετικό.
Στην αξιακή µας ζυγαριά ως Ποτάµι τα ίσα δικαιώµατα είναι
σηµαντικότερα από την όποια αντιπολιτευτική µικροπολιτική.
Πρέπει, λοιπόν, να αναµετρηθούµε µε τις ριζωµένες κοινωνικές
αντιλήψεις, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Να αναµετρηθούµε µε την άγνοια, γιατί η άγνοια γεννά φόβο και ο φόβος
γεννά µίσος. Να αναµετρηθούµε µε τη ρητορική µίσους που σε
συνθήκες κρίσης θεριεύει. Το ζούµε, δυστυχώς, κι εδώ µέσα στο
Κοινοβούλιο. Εκεί πρέπει όλοι να αναλογιστούµε τον ρόλο µας,
γιατί το τέρας της µισαλλοδοξίας, που κάποιος το ταΐζει συνεχώς
µε µίσος και το µεγαλώνει, κάποια στιγµή δεν χορταίνει και καταπίνει και αυτόν που τον τάιζε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για δεκαοκτώ λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε γίνει µία εξαντλητική συζήτηση στις επιτροπές και θεωρούµε ότι πάρα πολλές από τις παρατηρήσεις, οι οποίες ήταν ορθές, έχουν ενταχθεί στο νοµοσχέδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι αν βγάλουµε από τη συζήτηση της
κορώνες που έχουν ακουστεί, επί της ουσίας υπάρχει µία ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που στηρίζει το συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου.
Έγινε πολλή συζήτηση σήµερα για τη διαφοροποίηση του κόµµατος των ΑΝΕΛ σε δύο ή τρία άρθρα, τα οποία ανέφερε ο εισηγητής του κόµµατος. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι σε αυτά τα ζητήµατα ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί µε τους
ΑΝΕΛ. Δεν είναι η πρώτη φορά και φαντάζοµαι ότι δεν θα είναι
και η τελευταία. Όµως, εσείς που κόπτεστε για την κουλτούρα
των συνεργασιών κ.λπ., θα πρέπει να ξέρετε ότι οι συνεργασίες
διαφορετικών κοµµάτων έχουν και το στοιχείο της διαφωνίας σε
επιµέρους θέµατα. Μην µας κάνει, λοιπόν, εντύπωση όταν υπάρχουν διαφωνίες σε κάποια ζητήµατα. Θα έλεγα ότι µε το να προβάλλονται µε τέτοια ένταση και επιθετικότητα, πιο πολύ σηµαίνουν πράγµατα γι’ αυτούς που τις προβάλλουν, παρά για τις ίδιες
τις διαφωνίες.
Δεν κρύψαµε ποτέ τις διαφωνίες µας, δεν κρύψαµε το γεγονός
ότι εµείς είµαστε ένα κόµµα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι
ΑΝΕΛ ένα κόµµα συντηρητικών αρχών. Πολλές φορές από αυτό
το Βήµα της Βουλής, στο πεδίο που συζητάµε, είχαµε διαφορετικές απόψεις. Αυτές οι διαφορετικές απόψεις σε ένα κοινοβουλευτικό σύστηµα, όχι µόνο πρέπει να υπάρχουν, αλλά πρέπει να
διατυπώνονται και είναι καλό να διατυπώνονται ελεύθερα.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι έγινε πολύς λόγος
και σήµερα, δυστυχώς, ότι µέσω αυτού του σχεδίου νόµου επεκτείνονται και νοµιµοποιούνται θέµατα όπως είναι το σύµφωνο
συµβίωσης, η τεκνοθεσία ή άλλα ζητήµατα τα οποία αναφέρθηκαν, τα οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τόνισα και
στην επιτροπή, βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας. Το τόνισαν και πάρα πολλοί Βουλευτές οι οποίοι πήραν τον λόγο.
Οι συγκεκριµένες διατάξεις είναι διατάξεις που κατοχυρώνουν
ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Είναι διατάξεις, όσον αφορά
το πρώτο µέρος, οι οποίες –προσέξτε- έπρεπε να είχαν ενσωµατωθεί από το 2000.
Εδώ απευθύνοµαι και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία, οι
οποίοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, µετά από δεκατέσσερα χρόνια δικής
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τους απραξίας, στη σηµερινή συζήτηση µάς είπαν ότι δεν κάνουµε γρήγορα. Δεκαέξι χρόνια εκκρεµούσε αυτή η διαδικασία
και κατηγορείται η Κυβέρνηση γιατί δεν κάνει γρήγορα και γιατί
δεν νοµοθετεί µε γρήγορους ρυθµούς; Μα, σε έναν χρόνο φέραµε αυτές τις οδηγίες προς ψήφιση, κύρωση και ενσωµάτωση.
Δεν θα πρέπει λίγο να υπάρχει µία αυτοσυγκράτηση όταν γίνεται
αυτού του τύπου η κριτική;
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι η συζήτηση αυτή έχει εξαντληθεί. Το
σχέδιο νόµου αναφέρεται σε αυτά που το ίδιο περιγράφει και όχι
σε φανταστικές καταστάσεις. Κι εδώ µου έκανε σήµερα εντύπωση ο επιθετικός λόγος µε τον οποίον τοποθετήθηκε στο νοµοσχέδιο η Χρυσή Αυγή, η οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, αναφέρθηκε
µε προσβλητικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς σε οµάδες
συνανθρώπων µας. Με αφορµή την επέκταση των δικαιωµάτων
και την κατοχύρωση του δικαιώµατος στην εργασία, είχαµε µία
άνευ προηγουµένου ρητορική µίσους, η οποία είναι ενδεικτική
των ιδεών από τις οποίες εµφορείται το συγκεκριµένο κόµµα.
Θέλω, όµως, να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η αξία του νοµοσχεδίου φάνηκε σε µία αναφορά του Βουλευτού της Χρυσής
Αυγής, του κ. Χατζησάββα, ο οποίος µου είπε: «Ο νόµος µάς προστατεύει από τις παρεµβάσεις Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ;». Βεβαίως
προστατεύει από όλες τις παρεµβάσεις και από όλους τους αποκλεισµούς. Κι αυτό είναι η δύναµη της δηµοκρατίας.
Προστατεύει τον οποιανδήποτε πολίτη χωρίς να λαµβάνει υπ’
όψιν τις πεποιθήσεις του ή τους προσανατολισµούς, σεξουαλικούς ή πολιτικούς ή θρησκευτικούς ή οποιουσδήποτε άλλους.
Αυτό είναι η δύναµη της δηµοκρατίας και του Κοινοβουλευτισµού, ότι ακόµα και τους εχθρούς της δηµοκρατίας τούς προστατεύει από άδικους αποκλεισµούς στην εργασία και σε πολλά
άλλα ζητήµατα. Από την ίδια τη ρητορική του µίσους της Χρυσής
Αυγής αναδείχθηκε η ορθότητα του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πολύς λόγος σχετικά µε
το ζήτηµα της πρώτης παραγράφου. Αναφέρθηκε, για άλλη µία
φορά, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας σε αυτό που προβλέπει
το νοµοσχέδιο στο άρθρο 9, το βάρος της απόδειξης. Όπως
πολύ σωστά θύµισε ο συνάδελφος, ο κ. Λάππας, είπα και στην
επιτροπή ότι το θύµα µιας τέτοιας συµπεριφοράς είναι υποχρεωµένο να αποδείξει τα πραγµατικά περιστατικά. Δεν εκστοµεί
έναν ισχυρισµό κι αυτός ο ισχυρισµός λαµβάνεται υπ’ όψιν χωρίς
αποδείξεις. Πρέπει να αποδειχθούν τα πραγµατικά περιστατικά.
Η κυρίαρχη, όµως, θέση του δηµοσίου και η δεσπόζουσα θέση
ενός εργοδότη πρέπει να τον υποχρεώσει να δικαιολογήσει γιατί
αποκλείει από την εργασία έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όλα τα
προσόντα που ζητούνται για να καλύψει µία θέση εργασίας.
Εποµένως, η διάταξη είναι απολύτως σωστή και θα έλεγα και
κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν µία διάταξη, η οποία µεταφέρεται
σχεδόν αυτούσια από τον νόµο του 2005 που ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία, σήµερα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να κατηγορούν την Κυβέρνηση επειδή την περιλαµβάνει στο νοµοσχέδιο.
Εδώ βρισκόµαστε στον απόλυτο παραλογισµό!
Ευτυχώς, δεν έγινε αυτή η αναφορά από την εισηγήτρια της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά οφείλω να το τονίσω ότι έγινε από Βουλευτές αυτού του κόµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να µιλάµε καθαρά σ’ αυτή
την Αίθουσα. Το Ποτάµι είπε ότι εµείς ασπαζόµαστε απολύτως
τις απόψεις που εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν σας είπαµε αυτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι είπατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είπαµε να λάβετε υπ’ όψιν σας αυτά που
είπε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως και τα λάβαµε υπ’ όψιν
και έχουµε στείλει και επιστολή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν σας είπαµε αυτό…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για να το καταλάβω, επειδή είπατε, κύριε Αµυρά, συγκεκριµένα ότι «εµείς αυτό σας λέµε που
λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος». Αυτό είπατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κανένα
πρόβληµα να το ανασκευάσετε. Μπορεί εν τη ρύµη του λόγου
να ειπώθηκε κάτι που δεν ενοούσατε.
Εµείς αποστείλαµε επιτροπή στον Ευρωπαίο Επίτροπο -και
ακριβώς εδώ αποδεικνύεται πόσο δίκιο έχουµε και πόσο ορθή
είναι η νοµοθέτηση που κάναµε στη συγκεκριµένη περίπτωσηκαι διευκρινίσαµε ότι δεν µπορεί σε έναν µηχανισµό ο οποίος δηµιουργείται και θα λειτουργήσει για τον αποτελεσµατικό έλεγχο
των περιπτώσεων που διαλαµβάνονται στον νόµο, που είναι σοβαρές περιπτώσεις και λίγες –το τονίζω- να παρεισφρέει στην
πειθαρχική διαδικασία ένα άλλο όργανο το οποίο θα ασκεί πειθαρχική στην ουσία διαδικασία. Διότι, κατά το Σύνταγµα και την
ελληνική νοµοθεσία, ο πειθαρχικά διωκόµενος απευθύνεται στον
φυσικό του δικαστή. Όµως, δηµιουργούµε αυτόν τον µηχανισµό,
ακριβώς για να ξέρουν όλοι ότι πλέον υπάρχει διαδικασία ελέγχου.
Εδώ θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους υπαλλήλους των
Σωµάτων Ασφαλείας. Δυστυχώς, για άλλη µία φορά ορισµένοι
έρχονται στο Κοινοβούλιο και αναφέρονται σ’ αυτή τη διαδικασία
µε όρους και αφορισµούς οι οποίοι δεν συνάδουν µε µία πολιτισµένη συζήτηση. Από πού και έως πού κάποιος κρίνει και λέει
από του Βήµατος αυτού ότι οι υπάλληλοι των Σωµάτων Ασφαλείας αισθάνονται ότι διώκονται;
Κατά πρώτον, θέλω να ξεκαθαρίσω στη Βουλή ότι η συγκεκριµένη διαδικασία που προκρίνουµε µέσω του Συνηγόρου του Πολίτη είχε προβλεφθεί νοµοθετικά κατά κάποιον τρόπο από το
2011. Μία επιτροπή υπήρχε και εκεί, η οποία, ως εκ θαύµατος,
δεν λειτούργησε ποτέ. Γι’ αυτό ακριβώς παίρνουµε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία, για να διευκρινιστούν αυτά τα ζητήµατα.
Αντί, λοιπόν, να µας λένε ότι εδώ κάνουµε διώξεις και ότι κάποιοι αισθάνονται διωκόµενοι, θα πρέπει να απολογηθούν γιατί
η επιτροπή που είχαν αυτοί συστήσει δεν λειτούργησε ποτέ. Το
αποτέλεσµα ποιο ήταν; Όχι να έχουµε αιτιάσεις, όπως είπε ο
αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, από τον Επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά να έχουµε καταδίκες της χώρας, δυστυχώς, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Εποµένως, εδώ στη συγκεκριµένη διάταξη δεν ιδρύουµε κάτι
καινούργιο, µε την έννοια ότι στο παρελθόν δεν είχε δηµιουργηθεί µία επιτροπή, η οποία θα ήλεγχε αυτή τη διαδικασία. Εδώ κάνουµε κάτι άλλο το οποίο θεωρούµε ότι θα λειτουργήσει αποτελεσµατικά: Ενεργοποιούµε τον µηχανισµό του Συνηγόρου του
Πολίτη, έναν µηχανισµό ο οποίος έχει αποδείξει στο πέρασµα
των χρόνων ότι είναι αξιόπιστος και έχει την εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και µάλιστα κατά τρόπο που δεν επεµβαίνει παράνοµα και αντισυνταγµατικά στην πειθαρχική διαδικασία, διότι
το πειθαρχικό όργανο µπορεί να εκδώσει απόφαση διαφορετική
του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη.
Τι λέει, όµως, ο νόµος; Λέει ότι αυτή η απόφαση πρέπει να
είναι επαρκώς αιτιολογηµένη.
Αυτή είναι η νοµοθετική παρέµβαση που κάνουµε και γι’ αυτό
διαφωνούµε στο συγκεκριµένο ζήτηµα και εγγράφως καταθέσαµε τις απόψεις µας όσον αφορά τις απόψεις του Ευρωπαίου
Επιτρόπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι τα διαλαµβανόµενα
αδικήµατα για τα οποία θα επιλαµβάνεται πλέον και ο Συνήγορος
του Πολίτη και όχι η επιτροπή -γι’ αυτό το τονίζω, για να µε ακούσουν οι αστυνοµικοί υπάλληλοι και όλοι οι υπάλληλοι των Σωµάτων Ασφαλείας, υπήρχε επιτροπή, η οποία δυστυχώς δεν είχε
λειτουργήσει- είναι ατιµωτικά αδικήµατα. Είναι αδικήµατα που κινούνται εκτός κράτους δικαίου. Βασανιστήρια στην εποχή του
21ου αιώνα. Υπό καθεστώς δηµοκρατίας είναι αδιανόητο να συµβαίνουν από κρατικούς λειτουργούς. Συµβαίνουν ελάχιστα και
αυτό είναι προς τιµήν των Σωµάτων Ασφαλείας. Ελάχιστα! Αλλά
δεν γίνεται αυτές οι ελάχιστες περιπτώσεις να περνάνε κατ’
αυτόν τον τρόπο και να φτάνουν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να έχουµε καταδίκες της χώρας.
Εποµένως, πρέπει να υπάρξει εδώ ένας µηχανισµός, όπως
ακριβώς αναφέρεται στον νόµο, που αυτά τα ζητήµατα θα τα
ελέγχει, θα γνωµοδοτεί και θα εκφράζει τις απόψεις του.
Αναφέρθηκε από αρκετούς οµιλητές εάν η δυνατότητα που δί-
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νεται στον Συνήγορο του Πολίτη είναι µία δυνατότητα την οποία
θα µπορέσει να την ασκήσει ουσιαστικά.
Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι. Κατά πρώτον, στον νόµο ήδη
αναφέρεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη θα ενισχυθεί µε προσωπικό είκοσι υπαλλήλων. Είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό για να
λειτουργήσουν αυτές οι δοµές τις οποίες ο νόµος δηµιουργεί.
Επίσης, έγινε δεκτό και περιλαµβάνεται στον νόµο ότι η ενασχόλησή του µε το θέµα αυτό θα αρχίσει σε έξι µήνες, ακριβώς
για να έχει όλο εκείνο το χρονικό διάστηµα για να µπορέσει να
οργανωθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θεωρώ ότι από τη στιγµή που ο Πρόεδρος του Συνηγόρου του
Πολίτη, ο ίδιος ο θεσµός, µας λέει ότι µπορεί να ανταποκριθεί
υπό αυτές τις προϋποθέσεις και αυτές οι προϋποθέσεις καλύπτονται στον νόµο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάµε
εµείς εάν µπορεί ή όχι ο Συνήγορος του Πολίτη να ανταποκριθεί.
Όλα τα άλλα νοµίζω ότι πάνε στην άκρη και δεν χρειάζεται να
ασχοληθούµε µε αυτά τα ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκε – διότι ακούστηκε
από ορισµένους που ίσως δεν το γνωρίζουν, καλοπροαίρετα,
εγώ είµαι άνθρωπος καλής πίστης και πιστεύω ότι έτσι λέγονται
πάρα πολλά από του Βήµατος της Εθνικής Αντιπροσωπείας - ότι
πρέπει να προχωρήσουµε µε γρήγορα βήµατα στα θέµατα ισότητας και αποδοχής συνανθρώπων µας, οι οποίοι έχουν έναν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισµό.
Θέλω να ανακοινώσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι όποιοι
µας καλούν, κρούουν θύρες ανοικτές. Ήδη έχει τελειώσει τις εργασίες της η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή όσον αφορά το νοµοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου, εντός των εποµένων ηµερών
θα δοθεί σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί σε σύντοµο και εύλογο
χρονικό διάστηµα από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Θα έρθει σε
συζήτηση και σε ψήφιση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Εποµένως, αυτά τα ζητήµατα τα οποία πολλοί έθεσαν –επαναλαµβάνω µε καλή πρόθεση- λύνονται και θα λυθούν και θα το
δουν, στο νοµοσχέδιο του οποίου µόλις τώρα σας ανακοίνωσα
ότι εντός των εποµένων µηνών θα ολοκληρωθεί η προδικασία και
θα έρθει στη διαδικασία της ψήφισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε δύο ζητήµατα.
Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Αθανασίου, διότι εκτός των άλλων µας ζήτησε
σήµερα να αποσύρουµε την τροπολογία, µε την οποία ικανοποιούµε αίτηµα του Αρείου Πάγου για την αύξηση των θέσεων τεσσάρων αεροπαγιτών και µάλιστα, µε ένα υποκριτικό σκεπτικό, ότι
θα πρέπει να αυξηθούν και οι θέσεις των κατώτερων δικαστηρίων
του Αρείου Πάγου, δηλαδή των εφετείων, των πρωτοδικείων και
των ειρηνοδικείων.
Θέλω να ρωτήσω πραγµατικά τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης αφού κρίνει ότι είναι αναγκαία όλα αυτά τα πράγµατα, γιατί
δεν τα έκανε στη θητεία του; Δεν είχε τη δυνατότητα ή τα κενά
και τα προβλήµατα απονοµής στη δικαιοσύνη δηµιουργήθηκαν
τα δύο τελευταία χρόνια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα πάρω παραπάνω χρόνο από τον χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, το ζήτηµα είναι ότι εδώ δεν λαµβάνει υπ’ όψιν του ότι
ήδη προχθές στην ετήσια συνέλευση των εισαγγελέων της
χώρας ανακοίνωσα την αύξηση των θέσεων από τους Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου µέχρι σε Αντιεισαγγελείς Πρωτοδικείων, όπως επίσης, και την αύξηση των θέσεων υποψηφίων
εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι εισάγονται στη Σχολή Δικαστών. Αυτό δεν είναι µία έµπρακτη απόδειξη; Επίσης, µήπως δεν
είναι έµπρακτη απόδειξη η ενίσχυση µε υπαλληλικό προσωπικό
των δικαστηρίων της χώρας και ιδίως των ειρηνοδικείων; Ή
µήπως δεν είναι, επίσης, έµπρακτη απόδειξη –και αυτά όλα η Κυβέρνηση τα έχει κάνει- της πρόσληψης αναγκαίου αριθµού ειρηνοδικών για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας, ο οποίος τους κατανέµεται δυνάµει του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας; Θα πρέπει, λοιπόν, να αφήσουµε τις υποκρισίες.
Είχα µία ιδιαίτερη συζήτηση µε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ. Δεν
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επανέρχοµαι στο θέµα, το οποίο ανάφερε. Καλό είναι, κύριοι συνάδελφοι, να µη συνδέουµε, διότι προσφέρουµε κακές υπηρεσίες στη δικαιοσύνη, τα ζητήµατα που άπτονται των προαγωγών
και της εξέλιξης των δικαστών, µε τα συνδικαλιστικά τους ζητήµατα. Αυτά είναι διαφορετικά πράγµατα και ας µη δίνουµε εµείς
τροφή για σχόλια. Προσφέρουµε κακές υπηρεσίες και στη δηµοκρατία και στη δικαιοσύνη.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε
ένα ζήτηµα, το οποίο όλους µας ευαισθητοποιεί. Είναι το Κυπριακό. Αναφέρθηκε από τη Χρυσή Αυγή σήµερα ότι στόχος του
συγκεκριµένου κόµµατος είναι η ένωση. Στόχος οποιουδήποτε
µπορεί να είναι οτιδήποτε. Εγώ να θυµίσω ότι µε αυτόν τον στόχο
οι ιδεολογικοί τους προπάτορες πραγµατοποίησαν ένα πραξικόπηµα στην Κύπρο εναντίον του εκλεγµένου Προέδρου, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και η χούντα ήταν αυτή που όχι µόνο
έκανε το πραξικόπηµα, αλλά άφησε και ανοχύρωτη την Κύπρο
για να εισέλθει ο Αττίλας. Αν σήµερα αιµορραγεί η Κύπρος, αιµορραγεί εξαιτίας αυτών που θαυµάζει η Χρυσή Αυγή, δηλαδή
των χουντικών, οι οποίοι οδήγησαν την Κύπρο στη σηµερινή κατάσταση, στον Αττίλα και στην κατοχή.
Ας µην πουλάµε, λοιπόν, εδώ πατριδοκαπηλία. Πατριδοκαπηλία ας µην πουλάµε εδώ, διότι ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός
εξαιτίας ποιου η Κύπρος σήµερα είναι υπό κατοχή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ανοίξτε το φάκελο να το δούµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο φάκελος είναι ανοικτός να
τον δείτε. Έχει γίνει Εξεταστική Επιτροπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κείται µακρά η Κύπρος ή όχι κατά τη
γνώµη σας;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η οποία χούντα, εκτός των
άλλων, επειδή συνεχίζουν να µιλάνε θρασύτατα, έκανε και εκείνη
την οπερέτα της επιστράτευσης. Όχι µόνο την οπερέτα της επιστράτευσης, αλλά εστάλη και στρατιωτική δύναµη, η οποία
εβλήθη από φίλια πυρά και βρήκαν τον θάνατο νέοι άνθρωποι.
Αυτή ήταν η οργάνωση της πατρίδας και του στρατού από τους
χουντικούς, τους οποίους καµαρώνετε και πηγαίνετε στις κηδείες τους και βαράτε πιστολιές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εσείς γιατί δεν πήγατε να τους τιµήσετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα το πρωί παίρνοντας τον λόγο ότι στο τέλος της οµιλίας µου θα αναφερθώ σε µία άκρως συκοφαντική ανακοίνωση,
την οποία έχουν εκδώσει πέντε τοµεάρχες της Νέας Δηµοκρατίας εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, της Κυβέρνησης και εµού, για δύο θέµατα, που απασχολούν τη Ζάκυνθο.
Το ένα είναι οι πρόσφατες πληµµύρες, εξαιτίας των οποίων
βρήκε τον θάνατο, δυστυχώς, ένας συµπατριώτης µας, νέος άνθρωπος, ο οποίος βρέθηκε στη δίνη αυτού του φαινοµένου.
Μπορεί να µου απαντήσει κάποιος λογικός άνθρωπος τι φταίει
η Κυβέρνηση για αυτό το φυσικό φαινόµενο; Γιατί στη Ζάκυνθο
φταίει η Κυβέρνηση για ό,τι συνέβη και δεν φταίει στη Λέσβο,
που εκεί η περιφερειάρχης είναι προσκείµενη στη Νέα Δηµοκρατία; Εάν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολιτευόµαστε κατ’
αυτόν τον τρόπο, γινόµαστε όχι λαϊκιστές, αλλά πολιτικοί τυµβωρύχοι. Ενώ υπάρχει, λοιπόν, αυτός ο νεκρός συµπατριώτης µου,
τον οποίον γνώριζα µάλιστα, ήρθε η Νέα Δηµοκρατία να πει ότι
για αυτά που συνέβησαν, µόνο στη Ζάκυνθο όµως, φταίει η Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βουλευτής της Ζακύνθου και Υπουργός
Δικαιοσύνης.
Το ακόµα χειρότερο είναι ότι σε αυτή την ανακοίνωση διαλαµβάνεται ότι για το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στη
Ζάκυνθο ευθύνεται πάλι η Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Υπουργός
Δικαιοσύνης. Κατά πρώτον, να θυµίσω κάτι: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδώσει ποτέ ανακοίνωση ότι ευθύνεται ο κ. Τζαβάρας, Αναπληρωτής
Υπουργός Πολιτισµού, για τα σκουπίδια στον Πύργο; Είχε εκδώσει ποτέ ανακοίνωση ότι ευθύνεται ο κ. Δένδιας, ως Υπουργός
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για τα σκουπίδια
στην Κέρκυρα; Ποτέ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σοβαρό κόµµα. Δεν
λαϊκίζει και δεν µεταθέτει ευθύνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό ήταν δόλια αυτή η ανακοίνωση. Διότι τι ήθελε να κρύψει; Τις ευθύνες των παραγόντων της Νέας Δηµοκρατίας και της
τοπικής αυτοδιοίκησης για αυτά τα ζητήµατα, που είναι 100%
δικές τους.
Δεν φτάνει µόνο αυτό. Αναφέρουν µέσα στην ανακοίνωση ότι
είχα εµποδίσει εγώ τη λύση στη διαχείριση των απορριµµάτων,
επειδή είχα καταθέσει προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Παρέληψαν να πουν ότι κατέθεσα την προσφυγή µαζί µε
άλλους δέκα Ζακυνθινούς, εκ των οποίων τουλάχιστον οι πέντε
είναι κοµµατικά µέλη της Νέας Δηµοκρατίας –από τον ΣΥΡΙΖΑ
ήµουν µόνο εγώ– προεξάρχοντος του αείµνηστου τέως αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μυλωνά, ο οποίος ήταν κοµµατικό µέλος
της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί δεν το λένε;
Δεν µας λένε και κάτι άλλο, ποια ενέργεια εµποδίσαµε, πώς
εµποδίσαµε εµείς την εξέλιξη των πραγµάτων; Καµµία, γιατί καµµία ενέργεια δεν είχαν κάνει ούτε η προηγούµενη δηµοτική αρχή
ούτε η σηµερινή, η οποία έχει οδηγήσει στο απόλυτο αδιέξοδο
τη Ζάκυνθο επί αυτού του θέµατος.
Μην προτρέχετε, λοιπόν, να µεταφέρετε ευθύνες εκεί που δεν
υπάρχουν. Διότι η Κυβέρνηση για το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει
εγκρίνει πίστωση 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ για τη διαχείριση των
απορριµµάτων στη Ζάκυνθο και 34 εκατοµµύρια ευρώ συνολικά
για τα Ιόνια Νησιά. Αυτά τα αποκρύπτετε, διότι θέλετε να κουκουλώσετε τις ευθύνες των στελεχών σας, που σήµερα διοικούν
τον δήµο. Ευτυχώς, όµως, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που
λένε και καµµιά αλήθεια.
Καταθέτω στα Πρακτικά τη δήλωση του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου και κοµµατικού στελέχους της Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Τσίπηρα, εις την οποίαν αναφέρει ότι ο Βουλευτής
Ζακύνθου δεν έχει καµµία δουλειά µε το πρόβληµα. Το καταθέτω
για να το δείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε σιγά
σιγά, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τελειώνω.
Μου κάνει αλγεινή εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το γεγονός ότι ενώ από το πρωί είπα και δήλωσα ότι θα µιλήσω
επί του συγκεκριµένου θέµατος και κάλεσα την κ. Κεραµέως, η
οποία υπογράφει πρώτη αυτή την κατάπτυστη και συκοφαντική
δήλωση, να παρευρίσκεται εδώ -γιατί εγώ δεν θέλω να µιλάω εν
τη απουσία των κυρίων οι οποίοι την υπογράφουν-, αυτό δεν συνέβη. Από τους πέντε τοµεάρχες της Νέας Δηµοκρατίας, που
είναι Βουλευτές και οι πέντε, όλοι απουσιάζουν. Οι πέντε απουσιάζουν! Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Η απουσία τους και µόνο
αποδεικνύει ότι ή κατάλαβαν το λάθος τους ή φυγοµαχούν. Εύχοµαι να ισχύει το πρώτο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσουµε τους µαθητές µας ότι παρακολουθείτε µία
κοινοβουλευτική διαδικασία. Συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που
έφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Προηγουµένως µίλησε ο
Υπουργός. Τώρα θα µιλήσουν Βουλευτές. Στο τέλος θα γίνει ψηφοφορία επί του νοµοσχεδίου, ώστε να γίνει νόµος του κράτους.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και Ανά-
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πτυξης κ. Χαρίτσης, για πέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Θα προσπαθήσω να είµαι πολύ σύντοµος,
κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Οφείλω, κατ’ αρχάς, να δώσω κάποιες εξηγήσεις. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο ζήτησα και πάλι τον λόγο, ενώ θεώρησα ότι η συζήτηση επί της τροπολογίας την οποία καταθέσαµε
το πρωί είχε ολοκληρωθεί και είχαν παρασχεθεί όλες οι διευκρινίσεις οι οποίες ζητήθηκαν από τους κύριους Βουλευτές. Επειδή
τέθηκε όµως ένα θέµα από τον κ. Κεγκέρογλου, σε σχέση µε τη
διάταξη για τις ΔΕΥΑ, θα ήθελα να απαντήσω ότι το συζητήσαµε
µε τους νοµικούς. Το ζήτηµα σε αυτήν τη διάταξη είναι το ποια
είναι η αρµόδια υπηρεσία, η οποία σχετίζεται µε τη διαχείριση
των πόρων. Η υπηρεσία αυτή είναι η Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµίας. Γι’ αυτό
λοιπόν και τη συγκεκριµένη τροπολογία την υπογράφω εγώ ως
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και δεν απαιτείται ούτε υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος ως προς τη φύση του
έργου, που είναι έργα περιβάλλοντος, ύδρευση, ούτε του Υπουργού Εσωτερικών στον οποίο υπάγονται, όπως σωστά είχατε
θέσει το πρωί, οι σχετικές υπηρεσίες. Άρα ξεκαθαρίζεται αυτό
το ζήτηµα ως προς τη νοµική του πλευρά, ως προς το ποιοι είναι
οι συνυπογράφοντες Υπουργοί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επειδή µου είπατε…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Το διορθώνω και έχω και την ευθύνη να
πω ότι σε αυτό έγινε λάθος και ότι έχουν υπογράψει όλοι οι
Υπουργοί οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν υπογράψει ως συνυπογράφοντες.
Θα µου δώσετε όµως την ευκαιρία τώρα να πω και κάτι άλλο:
Επειδή πληροφορήθηκα ότι πριν από λίγο τέθηκαν κάποια ζητήµατα σε σχέση µε το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι πεδίο της αρµοδιότητάς µου, οφείλω να απαντήσω.
Στη συζήτηση την οποία κάναµε και στο νοµοσχέδιο για την
αδειοδότηση των επιχειρήσεων τις προηγούµενες τρεις µέρες,
προσπαθήσαµε κι εµείς και θεωρώ ότι και από την Αντιπολίτευση
υπήρχε αυτή η διάθεση η συζήτηση αυτή να γίνει µε όρους συναίνεσης και να υπάρξει βεβαίως αντιπαράθεση, αλλά µε επιχειρήµατα τα οποία να βασίζονται στη λογική και στην αλήθεια.
Δεν µπορώ όµως σε καµµία περίπτωση να δεχθώ - και θα µου
επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν αφορά εµένα προσωπικά, αφορά
την προσπάθεια η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο µας όλους
τους τελευταίους µήνες, τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, για την
εξυγίανση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ - να ανεχθώ να λέγονται
από το Βήµα της Βουλής τέτοιες ψευδολογίες. Θα µιλήσω πάρα
πολύ συγκεκριµένα για αυτά τα οποία είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Θα έπρεπε, ειδικά ο συγκεκριµένος Βουλευτής ο οποίος
είχε διατελέσει και στο Υπουργείο και άρα έχει µια ευθύνη µεγαλύτερη, να γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι, πρώτον, η τροπολογία
την οποία καταθέτουµε σήµερα δεν έχει απολύτως καµία σχέση
– το τονίζω - µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και την ολοκλήρωσή
τους για την περίοδο 2007-2013. Τα έργα στα οποία αναφερόµαστε στη συγκεκριµένη τροπολογία έχουν ήδη απενταχθεί από
την προηγούµενη Κυβέρνηση, από το 2014, και προσπαθούσαµε
να βρούµε έναν τρόπο, σε συνεργασία και µε τις περιφερειακές
και δηµοτικές αρχές, αίτηµα των οποίων ήταν άλλωστε η ολοκλήρωση αυτών των έργων, για να το ολοκληρώσουµε. Με αυτήν
την έννοια, δεν µπορώ να καταλάβω πραγµατικά πώς ένας Βουλευτής ο οποίος πέρασε και από το συγκεκριµένο Υπουργείο επιχειρεί να συνδέσει αυτά τα δύο εντελώς διαφορετικά γεγονότα.
Επί της ουσίας όµως, σε σχέση µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ,
όταν αποχώρησε ο κ. Κωνσταντινόπουλος από το Υπουργείο, οι
υπερδεσµεύσεις των προγραµµάτων σε επίπεδο εντάξεων ανέρχονταν στα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ και σε επίπεδο νοµικών δεσµεύσεων ανέρχονταν στα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή το
ελληνικό δηµόσιο είχε αναλάβει νοµικές υποχρεώσεις που υπερέβαιναν κατά 6 δισεκατοµµύρια ευρώ τον διαθέσιµο προϋπολογισµό, για έργα τα οποία δεν είχαν την παραµικρή ωριµότητα
και δεν είχαν και την παραµικρή εγκεκριµένη πίστωση και είχε
αναλάβει να τα υλοποιήσει.
Εµείς, λοιπόν, ναι, προχωρήσαµε σε µία διαδικασία εξυγίαν-
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σης, γιατί δεν µπορούσαµε να χρεώσουµε τον εθνικό προϋπολογισµό µε έργα ανώριµα και για τα οποία δεν υπήρχαν οι συγκεκριµένες πιστώσεις.
Πού οδήγησε αυτή η διαδικασία εξυγίανσης; Οδήγησε στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι για πρώτη φορά πρώτη σε απορρόφηση των πόρων, όσο και να το διαψεύδει αυτό ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Έχουµε τα επίσηµα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα µου επιτρέψετε να διαβάσω και το τηλεαντίγραφο από τη
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες το οποίο λέει,
στις 17 Δεκεµβρίου 2015, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην
πρώτη θέση απορρόφησης µε το ποσοστό απορρόφησης να έχει
διαµορφωθεί στο 97,1%. Η χώρα µας, επίσης, προηγείται των
άλλων κρατών-µελών στην απορρόφηση αναλογικά του µεγέθους του χρηµατοδοτικού της φακέλου. Το καταθέτω κι αυτό στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νέο τηλεαντίγραφο στις 22-1-2016 λέει ότι η Ελλάδα παραµένει σταθερά στην πρώτη θέση της απορρόφησης και µάλιστα η
χώρα µας προηγείται κατά πολύ και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε σύγκριση µε τα άλλα
κράτη-µέλη, καθώς έχει εγκεκριµένα το σύνολο των είκοσι ενός
επιχειρησιακών προγραµµάτων της νέας περιόδου και είναι η
µόνη που έχει καταφέρει σχεδόν στο σύνολο των εγκεκριµένων
προγραµµάτων της να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία ορισµού αρχών διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, που είναι
προαπαιτούµενο για την υποβολή αιτηµάτων πληρωµών για την
νέα προγραµµατική περίοδο.
Το καταθέτω αυτό µαζί µε τους πίνακες από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή που πιστοποιούν τα λεγόµενά µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βεβαίως αντιλαµβανόµαστε ότι
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πολλές φορές η αντιπαράθεση των
επιχειρηµάτων µπορεί να ξεφεύγει και από τα όρια και µπορεί
πολλές φορές να παίρνει και κάποιες υπερβολικές, αν θέλετε,
διαστάσεις. Όταν, όµως, έχουµε να κάνουµε µε ζητήµατα διαχείρισης σηµαντικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την ελληνική
οικονοµία, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουµε την κατάλληλη προσοχή στα στοιχεία τα οποία παραθέτουµε.
Θα κλείσω, λοιπόν, αυτή τη σύντοµη παρέµβασή µου λέγοντας
ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος – τώρα βεβαίως δεν είναι παρών,
όπως κι εγώ δεν ήµουνα παρών πριν όταν αναφέρθηκε προσωπικά σε µένα και στα ζητήµατα του ΕΣΠΑ, αλλά θα του τα µεταφέρει ο κ. Κεγκέρογλου και µπορεί βεβαίως να τα δει και από τα
Πρακτικά της συνεδρίασης - θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός, γιατί τα έργα αυτά εντάσσονταν επί υπουργίας του, µέχρι
31-12-2014 το βράδυ, εν µέσω προεκλογικής περιόδου, χωρίς
την παραµικρή πίστωση.
Εγώ ζήτησα ήδη από τις αρµόδιες υπηρεσίες και εφόσον δεν
υπάρχει διάθεση να προχωρήσουµε παρακάτω και να αλλάξουµε
σελίδα σε αυτά που έγιναν µέχρι σήµερα, τις επόµενες ηµέρες
θα καταθέσουµε και τους καταλόγους όλων των έργων που εντάχθηκαν εκείνη την περίοδο χωρίς να υπάρχει η παραµικρή πρόβλεψη για την πληρωµή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιον λόγο,
κύριε Κεγκέρογλου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έκανε µία αναφορά σε µένα ο
Υπουργός και ζητώ το ένα λεπτό που δίνεται στην περίπτωση του
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κατ’ εξαίρεση, διότι
δεν αφορά προσωπικό ζήτηµα. Όµως εν πάση περιπτώσει πείτε
ό,τι θέλετε για ένα λεπτό, µόνο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επί της ουσίας θα είναι, αλλά
προς χάριν της συζήτησης.
Γνωρίζουµε όλοι ότι ναι, οι εντάξεις των έργων µπορεί να γίνονταν σε όλο το προηγούµενο διάστηµα όσο επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Οι διαχειριστικές αρχές υπακούν σε συγκεκριµένους κανόνες. Μέσα στο 2015 έπρεπε να ολοκληρωθεί η εξυγίανση του προγράµµατος για να δούµε ποια έργα µένουν και
ποια απεντάσσονται, γιατί δεν µπορούν να προχωρήσουν.
Η απένταξη, λοιπόν, των έργων έγινε αφού ολοκληρώθηκε
αυτή η διαδικασία την οποία πράξατε εσείς. Δεν λέµε ότι σκοπίµως απεντάξατε τα έργα, αλλά απεντάχθηκαν χίλια τετρακόσια
τριάντα περίπου, αν θυµάµαι, έργα, για διάφορους λόγους το καθένα, για διαχειριστικούς λόγους.
Γι’ αυτό επικαλείστε και στην τροπολογία -πολύ σωστά, αλλιώς
δεν θα µπορούσε να έχει νόηµα- ότι όσα έργα απεντάχθηκαν για
διαχειριστικούς λόγους το προηγούµενο διάστηµα, θα µπουν στο
ΠΔΕ. Πολύ σωστά το λέτε.
Άρα µη λέτε ότι έργα απεντάχθηκαν µέχρι το 2014. Απεντάχθηκαν την περίοδο…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Να το διευκρινίσω, γιατί µπορεί να φταίω
εγώ όπως το είπα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Οι ηµεροµηνίες δεν διαφωνούνε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Μου επιτρέπετε να το διευκρινίσω, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης: Μπορεί, κύριε Κεγκέρογλου, να µην το διατύπωσα εγώ σωστά και γι’ αυτό να µην το αντιληφθήκατε.
Μιλάµε για δύο διαφορετικά πράγµατα. Όσον αφορά αυτό στο
οποίο αναφέρθηκα ότι έγινε το 2014 - και σωστά έγινε αυτό που
έγινε το 2014 - ως προς τα συγκεκριµένα έργα, αναφέροµαι στα
έργα τα οποία περιλαµβάνονται στην τροπολογία, τα έργα για
τις ΔΕΥΑ. Αυτά απεντάχθηκαν το 2014.
Αυτό που έγινε το 2015 ήταν η συνολική εξυγίανση όλων των
προγραµµάτων, ακριβώς επειδή υπήρχαν αυτά τα υπέρογκα ποσοστά υπερδέσµευσης, τα οποία κληρονοµήσαµε από τον κ.
Κωνσταντινόπουλο. Αυτό είπα εγώ για το 2015.
Αυτό που ειπώθηκε πριν λίγο όχι από εσάς αλλά από τον κ.
Κωνσταντινόπουλο, ότι η τροπολογία αφορά τα χίλια τριακόσια
έργα, είναι απολύτως ψευδές. Η τροπολογία αφορά πολύ συγκεκριµένη κατηγορία έργων, τα οποία οι περιφέρειες και οι δήµοι
επιθυµούν να ολοκληρωθούν. Είναι λίγα αυτά τα έργα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορούµε να συµφωνήσουµε σε
κάτι, ότι και το 2014 και το 2015 εξυγίανση του προγράµµατος
εγένετο;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ναι, ναι.
Απλώς να διευκρινίσουµε ότι η τροπολογία αφορά µια πολύ
συγκεκριµένη κατηγορία λίγων έργων. Στα δάχτυλα των δύο χεριών καταµετρώνται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εντάξει. Οι διευκρινίσεις σας
είναι από µένα δεκτές ως προς το διαδικαστικό. Ως προς την
ουσία, δηλαδή γιατί απεντάχθηκαν τα έργα, αυτό κρίνεται από
άλλα κριτήρια.
Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ κι εγώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Μία τελευταία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε,
µου επιτρέπετε να πω; Μια τελευταία κουβέντα θα πω και κλείνω
και δεν θα καταχραστώ άλλο τον χρόνο της συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απλώς να επισηµάνω ότι αν δεν προχωρούσε αυτή η διαδικασία – αυτό πρέπει να είναι σαφές προς το Σώµα - εξυγίανσης των
προγραµµάτων µέχρι το τέλος του 2015, θα αναγκαζόµασταν
από εθνικούς πόρους να πληρώσουµε το σύνολο αυτών των
έργων, πόρους οι οποίοι δεν ήταν διαθέσιµοι στον τακτικό προϋπολογισµό. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Αυτό ήταν
και το νόηµα της διαδικασίας εξυγίανσης των προγραµµάτων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Να διευκρινίσω ότι έχουν τελειώσει οι οµιλητές. Έχει µιλήσει
ο κύριος Υπουργός. Τώρα πάµε στους ειδικούς αγορητές και
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Ζήτησε τον λόγο ο κ.
Λαγός. Να παρακαλέσω για δυο-τρία λεπτά να µιλήσει. Θα πηγαίναµε πρώτα στους αγορητές και µετά στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, αλλά µιας που θέλει ο κ. Λαγός να πάρει
τον λόγο, ας τον πάρει τώρα.
Παρακαλώ, κύριε Λαγέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να διευκρινίσουµε, λοιπόν, κάποια πράγµατα στην Αίθουσα
αυτή, γιατί ακούσαµε τον Υπουργό προηγουµένως µε ύφος να
λέει πράγµατα που δεν επιτρέπεται να λέει αυτός και η παράταξή
του.
Μίλησε, λοιπόν, για το θέµα της Κύπρου. Τον πείραξε προφανώς ότι στο ελληνικό Κοινοβούλιο ακούγεται από µία παράταξη
το ιερό σύνθηµα για εµάς: «Ελλάς-Κύπρος-Ένωση». Είχε το θράσος να το σχολιάσει και να πει για ιδεολογικούς προπάτορες.
Να τον ενηµερώσουµε, λοιπόν, τον κ. Κοντονή ότι ιδεολογικός
προπάτορας της Χρυσής Αυγής είναι ο Γεώργιος Γρίβας «Διγενής», ο οποίος πολέµησε για την απελευθέρωση της Κύπρου και
τον οποίον κάποια αριστερά θρασίµια, τα οποία υπερασπίζεται
ο Υπουργός, τον κατέδωσαν στους Άγγλους κατακτητές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Αυτή είναι οι ιδεολογικοί προπάτορες οι δικοί µας και οι δικοί
σας. Αν έχετε το θράσος σαν Κυβέρνηση, ανοίξτε τον φάκελο
της Κύπρου να ακουστεί ποιοι έχουν κάνει εγκλήµατα εις βάρος
της Κύπρου.
Δεν µπορείτε να µιλάτε για τον τούρκο κατακτητή. Δεν µπορείτε να µιλάτε για την Κύπρο, γιατί στο Κοινοβούλιο και στα
έδρανα αυτά τα βουλευτικά έχετε άνθρωπο, έχετε Βουλευτή ο
οποίος ευθαρσώς δηλώνει ότι ανήκει στην τουρκική µειονότητα
της Θράκης, πράγµα που δεν υφίσταται, κι εσείς αντί να τον επαναφέρετε στην τάξη, κάθεστε και τον ακούτε.
Δεν µπορείτε να µιλάτε ούτε για την Κύπρο ούτε για εθνικά θέµατα, όταν αυτός ο άνθρωπος φωτογραφίζεται κάτω από τη σηµαία της δήθεν ανεξάρτητης δυτικής Θράκης.
Κάτι άλλο, επίσης, θέλω να πω. Όταν ήλθαν τα οστά των αγωνιστών της Κύπρου, της ΕΟΚΑ -γιατί αυτοί είναι οι προπάτορές
µας- στην Ελλάδα µετά από σαράντα τρία χρόνια, που ήταν
αγνοούµενοι και πήγαν τα κόκκαλά τους…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αλήθεια λέτε; Ποιας ΕΟΚΑ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Της ΕΟΚΑ που εσείς την καταδίδατε, οι
προπάτορές σας. Βεβαίως, αλήθεια. Ανοίξτε τον φάκελο της Κύπρου.
Όταν, λοιπόν, ήλθαν τα οστά των ανθρώπων αυτών και έγινε
η ταφή, οι µοναδικοί Βουλευτές που εκλήθησαν και πήγαν σ’
αυτήν την ταφή ήταν οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε,
να έχω τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Αυτοί είναι οι ιδεολογικοί προπάτορές µας,
αυτοί που άφησαν τα κόκκαλά τους για την ελευθερία της Κύπρου.
Προσοχή. Εσείς εκεί µιλάτε, εσείς που δεν υποστηρίζετε µία
πατρίδα και το λέει η ιδεολογία σας; Ντροπή να µιλάτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα παρακαλούσα,
αφού πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός, να γυρίσουµε στο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης.
Κι εσείς, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για λίγο και προχωρούµε.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, παρατηρώ και το ύφος και την ουσία των λεγοµένων του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής.
Κατά πρώτον, θέλω να σας πω, κύριε Εκπρόσωπε, ότι ο Γρίβας
ουδέποτε συνελήφθη από τους Άγγλους. Ουδέποτε! Μάθετε
ιστορία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Δεν καταδόθηκε; Καταδόθηκε, κύριε Υπουργέ, στους Άγγλους. Το αµφισβητείτε ότι καταδόθηκε το
κρησφύγετό του στον αεροπορικό σταθµό από τους αριστερούς
Κύπριους;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάθετε ιστορία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Την αλήθεια να λέτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ουδέποτε συνελήφθη. Ως εκ
τούτου…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Δεν είπα συνελήφθη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …ουδέποτε κανένας τον κατέδωσε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τι λέτε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ τον άφησα
να µιλήσει. Τι θα γίνει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Την αλήθεια θα λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είδατε ποια είναι η διαφορά
µας; Εγώ άκουσα αυτά τα ανιστόρητα και προσβλητικά. Εσείς
δεν µπορείτε να ακούσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τι λέτε; Ποια είναι αυτά; Ποια είναι τα ανιστόρητα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα ανιστόρητα είναι ότι είπατε
ότι ο Γρίβας καταδόθηκε. Ουδέποτε ο Γρίβας καταδόθηκε ή συνελήφθη. Αυτά είναι που είπατε εδώ. Ή δεν καταλαβαίνετε τι
λέτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Δεν καταδόθηκε; Μα, τι λέει ο άνθρωπος!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το ζήτηµα, όµως, στο οποίο
αναφέρθηκα είναι το εξής: Εσείς, κύριε εκπρόσωπε της Χρυσής
Αυγής, υπεραµύνεσθε της δικτατορίας και των δικτατόρων στην
Ελλάδα. Το έχετε κάνει κατ’ επανάληψη.
Σας ερωτώ, λοιπόν, δεν είχαν την ευθύνη και του πραξικοπήµατος και της κατοχής; Δεν είχαν την ευθύνη της οπερέτας της
επιστράτευσης και την ευθύνη του θανάτου παιδιών του ελληνικού λαού, που τα έστειλαν εκεί και προσβλήθηκαν από φίλια
πυρά και δολοφονήθηκαν στην ουσία κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Σας λέω, λοιπόν, ότι οι µεγαλοστοµίες και το τι θέλετε εσείς
να πιστεύετε όσον αφορά αυτό το εθνικό θέµα είναι δικό σας ζήτηµα. Εγώ δεν θα το κρίνω! Όµως, λέω ότι αυτοί που πάλι µιλούσαν για ένωση ήταν αυτοί που άφησαν τις πόρτες ανοιχτές, κύριε
εκπρόσωπε, για να µπει ο Αττίλας! Τα ξέρετε αυτά; Τα ξέρετε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πείτε ονόµατα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ο Μακάριος δεν κάλεσε τις ελληνικές δυνάµεις;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, ο Μακάριος που τον κυνηγούσαν για να τον σκοτώσουν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ο δικός σας προπάτορας ήταν!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτά σας είπα εγώ. Συνέλθετε!
Ιδίως για τα εθνικά θέµατα η ιστορία έχει γραφτεί και έχουν αποδοθεί οι ευθύνες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Ποιος είπε για τον φάκελο της Κύπρου;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όλοι!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν το ξέρετε ότι έχει γίνει εξεταστική επιτροπή στη Βουλή και ο φάκελος µε όλα τα στοιχεία
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είναι στον Πρόεδρο της Βουλής και στη Γραµµατεία; Γιατί δεν
διαβάζετε, κύριε συνάδελφε, το γεγονός το οποίο έχει καταθέσει
ο τότε χουντικός αρχηγός των Ενόπλων Δυνάµεων, ο κ. Μπονάνος, που σε σύσκεψη στο ΓΕΕΘΑ υπό την προεδρία του κ. Καραµανλή και του κ. Αβέρωφ είχε πει τότε ότι είναι αδύνατο να
επέµβουµε στην Κύπρο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ο Μπονάνος είναι ένας από αυτούς
που εµείς αποκαλούµε προδότη!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τους προδότες δεν θα τους
διαµοιράζετε όπως σας αρέσει. Το χουντικό καθεστώς ήταν
υπεύθυνο για την καταστροφή, για τη λεηλασία του ελληνισµού,
τη διχοτόµηση και την αιµορραγία του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, ολοκληρώστε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κύριε Λαγέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Θέλω τον λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εγώ σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Πρέπει να ακουστούν κάποια πράγµατα,
γιατί ο κ. Κοντονής αλλοιώνει αυτά που έχουµε πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τον λόγο αυστηρά για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κατ’ αρχάς, να ξέρουµε το νόηµα των λέξεων. Είπαµε καταδόθηκε, δεν είπαµε συνελήφθη. Το ότι έχει καταδοθεί κάποιος δεν σηµαίνει ότι θα συλληφθεί σώνει και καλά.
Το κρησφύγετό του είχε καταδοθεί από τους αριστερούς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Από τους αριστερούς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Βεβαίως! Από το ΑΚΕΛ τότε, και ο Γρίβας
Διγενής δεν συνελήφθη γιατί…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Από πού τα συνάγετε αυτά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Σοβαρά; Ανοίξτε τα βιβλία της Ιστορίας να
τα διαβάσετε!
Ο Γρίβας «Διγενής» δεν συνελήφθη γιατί πρόφτασε και έφυγε.
Δεύτερον, ο «Αττίλας ΙΙ» από ό,τι γνωρίζουµε –εκτός εάν δεν
είναι έτσι- έγινε επί δηµοκρατίας και επί Καραµανλή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι λέτε; Αλήθεια; Φταίει η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Βεβαίως! Έτσι έγιναν τα πράγµατα. Μάθετέ τα καλύτερα.
Τρίτον, µην ψεύδεστε. Ο φάκελος της Κύπρου είναι επτασφράγιστα κλειστός και δεν έχετε τολµήσει να τον ανοίξετε. Εάν είναι
ανοιχτός, να πάµε µαζί τώρα να µας τον δείξετε. Να µου δώσετε
πρόσβαση, να διαβάσω τι λέει ο φάκελος της Κύπρου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να τον ζητήσετε από τον Πρόεδρο της Βουλής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Το θέλω εγώ. Να πάµε τώρα µαζί να µου
τον δείξετε.
Τέταρτον, δεν τολµήσατε να µιλήσατε το ίδιο για την πατρίδα,
στην αναφορά του Βουλευτή σας, ο οποίος δηλώνει υπερήφανος
για την τουρκική µειονότητα.
Μαθήµατα εθνικισµού στη Χρυσή Αυγή δεν γίνονται! Κοιτάξτε
τα σκάνδαλα και τα αίσχη που έχετε κάνει!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ένα λεπτό µόνο,
κύριε Υπουργέ, και κλείνουµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ακούστε, κύριε Εκπρόσωπε,
είµαι πολύ πατριώτης για να είµαι εθνικιστής. Αυτό να το ξέρετε!
Όσοι µιλάτε µε αυτούς τους τόνους για την πατρίδα είστε εσείς
οι πρώτοι, οι προπάτορές σας, που είχαν συνεργαστεί µε τους
Γερµανούς στην Κατοχή, όταν άλλοι έδιναν τη µάχη στο βουνό.
Αυτά τα ξέρετε;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ποιοι το πολέµησαν το καθεστώς; Ο Ιωάννης Μεταξάς τι ήταν, κύριε Κοντονή;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Λαγέ, βλέπω ότι βρίσκεστε σε πλήρη αδυναµία. Στο τέλος θα φτάσετε στον Μέγα Αλέξανδρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Εσύ είπες για την Κατοχή!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπα για την Κατοχή, διότι εδώ
δεν είναι ένα και δυο…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ο Μεταξάς τι ήταν;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο Μεταξάς ήταν ένας δικτάτορας, ο οποίος οργάνωσε τον αγώνα στο µέτωπο εναντίον των
Ιταλών. Αυτό το αναγνωρίζει ο καθένας. Ήταν η κυβέρνηση της
χώρας και οργάνωσε αυτό. Τι θέλετε να µας πείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κυβέρνηση της χώρας ήταν, ωραία. Ο Μεταξάς ήταν αυτός που έκανε το οκτάωρο, το ΙΚΑ και εσείς τα
υποκλέψατε και τα πήρατε πίσω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα πάµε στο οκτάωρο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, να
ολοκληρώνουµε, σας παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Καταλάβαµε πολύ καλά τι λέτε.
Ήρθατε εδώ για να βγάλετε λάδι τους χουντικούς και να πείτε
από µικροφώνου της Βουλής…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τιµή µας για τον Ιωάννη Μεταξά και τον Γεώργιο Γρίβα «Διγενή»!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …ότι για την κατοχή της Κύπρου ευθύνεται η Κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Ιουλίου
του 1974.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Τιµή µας για τον Ιωάννη Μεταξά και τον Γεώργιο Γρίβα «Διγενή».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μόνο αυτό να λέτε, φτάνει και
που σας ακούει ο ελληνικός λαός. Έτσι ξεπλένετε τη δικτατορία,
τα εγκλήµατά της, τα πραξικοπήµατα και τον Αττίλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ανοίξτε τον φάκελο της Κύπρου! Πάµε µαζί
να τον ανοίξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, προχωρούµε στους ειδικούς αγορητές. Πρώτος θα
πάρει τον λόγο ο κ. Παρασκευόπουλος, ειδικός αγορητής του
ΣΥΡΙΖΑ για να δευτερολογήσει.
Κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε τον λόγο. Πόσο χρόνο θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Λιγότερο από πέντε
λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Παρασκευόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν θα έπαιρνα τον λόγο και δεν πρόκειται να επαναλάβω καθόλου όσα ειπώθηκαν αναλυτικά για το σχέδιο νόµου που ψηφίζεται σήµερα, όµως αποµένει µάλλον ο απόηχος δυο ειδών
κριτικής που είναι απολύτως αντιφατικές µεταξύ τους.
Η µια κριτική που ακούστηκε ήταν ότι αυτό το νοµοσχέδιο
πλήττει αξίες παραδοσιακές, όπως η οικογένεια και άλλες σχετικές µε την εξίσωση διαφόρων κατηγοριών, όπως το σύµφωνο
συµβίωσης και άλλα πολλά. Η µια κριτική ήταν αυτή, ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που πλήττει τα θεµέλια των αξιών του
έθνους.
Η άλλη κριτική, που ακούστηκε από τον κ. Βορίδη, ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει καµµία προστιθέµενη αξία, δεν προσθέτει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση
µε ό,τι προϋπήρχε.
Ας προσγειωθούµε λοιπόν. Κατ’ αρχάς, το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο αυτό, προσπαθώντας να οδηγήσει σε µια ουσιαστική
εφαρµογή της αρχής της ισότητας, προστατεύει παράλληλα και
το δικαίωµα στη διαφορά και το δικαίωµα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, µε κανένα τρόπο δεν σηµαίνει ότι εξοµοιώνει διαφορε-
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τικές καταστάσεις.
Ένα πράγµα λέει, ότι πρέπει να µεταχειρίζεται κανείς µε ισότητα τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το αν η συµπεριφορά
τους για οποιοδήποτε λόγο µπορεί να είναι διαφορετική, για λόγους πεποιθήσεως, για λόγους οικογένειας, φυλής, χρώµατος
κ.λπ.. Με κανένα τρόπο δεν σηµαίνει ότι αυτά τα τελείως διαφορετικά και ετερογενή εξισώνονται και ενδεχοµένως, αν εδώ επιτρέπεται η υιοθεσία, λόγω της εξίσωσης θα επιτρέπεται και εκεί.
Αυτό το νοµοθέτηµα δεν έχει καµµία τέτοια εξισωτική λειτουργία.
Είναι σαν να λες ότι επειδή δεν επιτρέπεται η διάκριση σε µια
επιχείρηση λόγω των οπαδικών πεποιθήσεων ενός ανθρώπου,
εξισώνεις τον οπαδό του Ολυµπιακού µε τον οπαδό οµάδας τρίτης κατηγορίας, επειδή δεν επιτρέπεται να τους διακρίνεις γι’ αυτούς τους λόγους στο πλαίσιο της λειτουργίας µιας επιχείρησης
αθλητικών ειδών, για παράδειγµα. Τελειώνει το πρώτο, νοµίζω
ότι είναι αρκετά αυτονόητο.
Το δεύτερο αφορά την προστιθέµενη αξία. Βεβαίως, η αρχή
της ισότητας, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αναλογικότητα, όλα
αυτά είναι ήδη κατοχυρωµένα στο ελληνικό δίκαιο. Όµως, τι συνέβαινε µέχρι σήµερα; Μηδενική εφαρµογή.
Πώς µπορούµε να ανησυχούµε µήπως υπάρξει προστιθέµενη
αξία απέναντι σε κάτι το οποίο µέχρι σήµερα ήταν απολύτως αναποτελεσµατικό; Τι εισφέρει το παρόν νοµοσχέδιο; Θα αναφερθώ
µε πολλή ταχύτητα.
Πρώτον, µια διαδικασία εφαρµογής η οποία θα έρθει στη θέση
µιας άλλης που φάνηκε απολύτως αδρανής µέχρι σήµερα. Δηµιουργείται ένας µηχανισµός εφαρµογής. Ο µηχανισµός αυτός
πλέον στελεχώνεται ή εµψυχώνεται από µια ανεξάρτητη αρχή, η
οποία έχει παράδοση αποτελεσµατικότητας στη χώρα µας, και
έτσι αποκτούµε την προοπτική και την ελπίδα και µάλιστα µια χειροπιαστή ελπίδα –µέχρι και πρόσθετο προσωπικό παρέχεται στη
νέα αρχή, για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της- για να έχουµε
εφαρµογή αυτών των αρχών.
Όµως δεν είναι µόνο διαδικαστική η προστιθέµενη αξία -που
είναι ιδιαίτερα σηµαντική, βέβαια- αλλά και ουσιαστική. Διότι η
ανάλυση των κατηγοριών, οι οποίες εµπίπτουν στον νόµο και οι
οποίες δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε µεταχείριση, είναι πλέον
πολύ πιο σαφείς, ώστε να µην υπάρχουν οι υπεκφυγές που οδηγούσαν µέχρι σήµερα σε καταστρατήγηση του νόµου. Και αναφέρθηκα ιδιαίτερα και στην έµµεση καταστρατήγηση, όπου υπό
το νεφελώδες κάλυµµα κάποιων ουδέτερων εννοιών, σε πολλές
περιπτώσεις φθάναµε στο να συγκαλύπτουµε διακρίσεις µεταχείρισης.
Και βεβαίως, τρίτη προστιθέµενη αξία είναι αυτή που αφορά
την κωδικοποίηση. Είχαµε µια νοµοθεσία η οποία προερχόταν
από πολλές οδηγίες και ένα παλιό νοµοθέτηµα το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είχε φανεί ανεπαρκές και µάλιστα µε έναν διεθνή έλεγχο γι’ αυτό τον λόγο. Δεν θα µπορούσαν όλες αυτές οι
ρυθµίσεις να είναι διάσπαρτες. Και πάντως, να είναι νοµοτεχνικά
χρήσιµο εργαλείο στη δικαιοσύνη, για να αναπτύξει τη νοµολογία
και να εφαρµόσει ορθά τον νόµο.
Η ασφάλεια του δικαίου –το γνωρίζουν πολύ καλά οι νοµικοίδηλαδή, η βεβαιότητα της γνώσης και της εφαρµογής του νόµου
και από τον δικαστή και από τον πολίτη, είναι ένας όρος της
ορθής εφαρµογής. Και αυτό, επίσης, εισφέρεται µε την κωδικοποίηση η οποία υπάρχει.
Και µια πινελιά από εµένα σε ό,τι αφορά όσα είπε ο κ. Αθανασίου, ο προηγούµενος Υπουργός Δικαιοσύνης. Είπε, µεταξύ
άλλων, ότι είχε προηγηθεί µια µικρή αύξηση του αριθµού εισαγγελέων και αυτό κατά κάποιον τρόπο ήταν µια προετοιµασία της
ρύθµισης η οποία ακολούθησε για τους αεροπαγίτες.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι µια µικρή αύξηση του αριθµού των εισαγγελέων δεν αφορούσε µόνο εισαγγελείς. Ίσα ίσα αφορούσε
και διοικητικούς δικαστές. Διότι όλη η ρύθµιση έλαβε χώρα προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί η δικαιοσύνη µε τα στελέχη της και τον αριθµό των στελεχών της σε νέες ανάγκες οι
οποίες έχουν δηµιουργηθεί για την αντιµετώπιση δικαιικών προβληµάτων που αφορούν το προσφυγικό θέµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ κι εµείς
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τον κ. Νίκο Παρασκευόπουλο, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπακώστα, όσο πιο σύντοµα
µπορούµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Μετά το πανδαιµόνιο και το κοµφούζιο και τη διχαστική ατµόσφαιρα που επικράτησε προηγουµένως, θα παρακαλέσω πολύ,
επειδή οι τροπολογίες είναι αρκετές, να αιτιολογήσω και τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας και να πω τις απόψεις µου επ’ αυτού,
αφού προηγουµένως επισηµάνω κάτι που έλεγε ο Μάνος Χατζιδάκις.
Ο Μάνος Χατζιδάκις έλεγε, ακούγοντας όσα προηγήθηκαν, ότι
δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισµού: ο λαϊκισµός,
όσον αφορά στην πολιτική, και ο ελιτισµός, όσον αφορά στον πολιτισµό. Και όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του µοιάζεις,
έλεγε, επίσης ο Μάνος Χατζιδάκις, υπό την έννοια ότι όταν συνηθίζει κανείς το τέρας του λαϊκισµού, αρχίζει και να του µοιάζει.
Και αναφέροµαι βεβαίως, στα όσα ακούστηκαν σε σχέση µε
την υποτιθέµενη θεσµοθέτηση υιοθεσίας, γάµου και λοιπών, τα
οποία πραγµατικά είναι ανύπαρκτα και πόρρω απέχουν. Και αντιλαµβάνοµαι, τελικώς, ότι από σκοπιµότητα και όχι καλή τη πίστει. Δεν ήταν προϊόν, αν θέλετε, µιας αντίληψης στην οποίαν
υπέπεσαν οι εκφραστές αυτής της άποψης πρόσκαιρα, αλλά
είναι µια βαθιά δοµηµένη πολιτική θέση, η οποία έχει σκοπό να
διχάσει το ελληνικό Κοινοβούλιο, να ενσπείρει ζιζάνια και καινά
δαιµόνια.
Πρέπει να σας πω ότι στη Νέα Δηµοκρατία τέτοια ζιζάνια και
δαιµόνια δεν µπορούν να σπείρουν εκείνοι οι οποίοι ιδιοτελώς
λειτουργούν µε τον τρόπο αυτό, διότι πολύ απλά εµείς έχουµε
βάλει µια κόκκινη γραµµή, την οποία υπηρετούµε, ευτυχώς, στο
σηµερινό Κοινοβούλιο όλοι µας, πλην µιας πολιτικής δύναµης,
απ’ ό,τι φάνηκε, η οποία ανήκει στο λεγόµενο «δηµοκρατικό τόξο» και η οποία συγκυβερνά, ότι, δηλαδή, δεν υπάρχει τεκνοθεσία, δεν υπάρχει γάµος και υπό την έννοια αυτή, µάλλον εκ του
πονηρού, για να µην πω ασφαλώς εκ του πονηρού, είναι η τοποθέτηση.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω µε τις τροπολογίες που
µας ταλάνισαν. Το πρωί, όταν ανέβηκα στο Βήµα, για να εισηγηθώ εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας το σχέδιο νόµου, είπα και νοµίζω ορθώς- από την άποψη της ορθής νοµοθέτησης και
της προχειρότητας που οι ασφυκτικές προθεσµίες επιβάλλουν –
δεκτό, γιατί κι εµείς διατελέσαµε στην κυβέρνηση κάτω από το
καθεστώς ασφυκτικών πιέσεων και προθεσµιών–, ήρθε στο σχετικό εχθές σχέδιο νόµου η τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµίας. Απεσύρθη και στη συνέχεια, επειδή είχαν δεσµευτεί όλα τα
κόµµατα ότι δεν θα υπάρχει διαµαρτυρία, ήρθε και προστέθηκε
στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητούµε σήµερα εδώ.
Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το να νοµοθετείς ορθά και κατά
τον Κανονισµό, µε οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι µία θεµελιώδης
αρχή, την οποία θα πρέπει να τηρούµε. Επειδή θα πρέπει να βασιζόµεθα σε θεµελιώδεις αρχές –διότι ιδανική λύση δεν υπάρχει
πουθενά, πιστέψτε µε- θα πρέπει ασφαλώς η θεµελιώδης αρχή
της ορθής νοµοθέτησης να διατρέχει όλο το φάσµα της διακυβέρνησης. Από εκεί προέκυψε η δική µου κριτική.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, πρέπει να σας πω ότι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 751 και ειδικό 46 αφορά µία χαριστική
ρύθµιση ύψους 450.000 ευρώ περίπου ως προς τον ΦΠΑ και υπ’
αυτήν την έννοια εµείς δεν µπορούµε να την υπερψηφίσουµε.
Ως προς την τροπολογία µε γενικό αριθµό 752 και ειδικό 47, η
οποία αφορά στη συγχώνευση των εναερίων µέσων, δεν γνωρίζω
πραγµατικά ποιες είναι οι απόψεις –ο κύριος Υπουργός ήρθε και
την εισηγήθηκε- της φυσικής ηγεσίας τόσο της Ελληνικής Αστυνοµίας όσο και του Πυροσβεστικού Σώµατος, ως προς τον τρόπο
που θέλετε να νοµοθετήσετε για τα εναέρια µέσα. Δεν γνωρίζω
αν τους ικανοποιεί ή όχι. Υπ’ αυτήν την έννοια, επειδή δεν υπάρχει και το επιχειρησιακό σχέδιο, θεωρώ ότι συνετό και σοβαρό
εκ µέρους µας είναι να ψηφίσουµε «παρών».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί είναι
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έντεκα οι τροπολογίες.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 758 και ειδικό 48 του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το «βραχιολάκι» ήταν δική µας ρύθµιση.
Είναι πιλοτική εφαρµογή. Η παράταση της πιλοτικής εφαρµογής
κρίνεται σωστή και θα πρέπει να εφαρµοστεί.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 766 και ειδικό
49 του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, είµαστε αρνητικοί, διότι
θεωρούµε ότι παρά τις αιτιάσεις εκ µέρους του Υπουργού, θα
έπρεπε ήδη να έχει εφαρµοστεί µε τον τρόπο που τώρα προτείνει
το Υπουργείο να λειτουργήσει. Είµαστε αντίθετοι στο να νοµοθετηθεί µ’ αυτόν τον τρόπο διά της τροπολογίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Ξέρετε ότι αυτά καταγράφονται
στα Πρακτικά.
Ως προς την τροπολογία µε γενικό αριθµό 768 και ειδικό 50,
που αφορά στον εθνικό µηχανισµό, είµαστε θετικοί παρά το γεγονός ότι οι ρυθµίσεις είναι πολύ αόριστες, κύριε Υπουργέ. Θα
σας αναφέρω µόνο ένα παράδειγµα που αφορά τη συµµετοχή
ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν διευκρινίζετε τώρα αν αυτός ο εκπρόσωπος είναι νοµικός ή διπλωµάτης.
Τι είναι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο Υπουργός τον ορίζει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα πρέπει,
εν πάση περιπτώσει, να το διευκρινίζετε; Να ξέρετε, πάντως, ότι
εµείς το ψηφίζουµε.
Από εκεί και µετά, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 787 και
ειδικό 55, που αφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν θα συναινέσουµε, κύριε Υπουργέ. Παρ’ ότι δεν ακούγεται παράλογη η
διάταξη, εντούτοις δεν θα συναινέσουµε.
Όσον αφορά την τροπολογία της κ. Κουντουρά, απεσύρθη.
Ως προς την τροπολογία µε γενικό αριθµό 789 και ειδικό 57,
είµαστε θετικοί και θα υπερψηφίσουµε.
Όσον αφορά τους ΟΤΑ, είπαµε και για τις δύο τροπολογίες
όχι γιατί δεν αντιλαµβανόµεθα το πρόβληµα, αλλά διότι θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρχει σχετική δαπάνη για να µην είναι
ανέρειστο, αλλά να εδράζεται επί στέρεας οικονοµικής βάσης αν
συνεπάγεται δαπάνη ή όχι.
Επίσης – είναι άπειρες οι τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε - δεν
είµαστε καθόλου αντίθετοι µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό
782 και ειδικό 51. Μάλιστα, έρχεται σε συνέχεια της επίκαιρης
ερώτησης που είχα θέσει τότε στον κ. Παρασκευόπουλο, ως καθ’
ύλην αρµόδιο Υπουργό, πλην όµως λέµε το αυτονόητο, ότι δηλαδή θα πρέπει να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις σε όλους τους
βαθµούς δικαιοδοσίας…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σταδιακά θα γίνει. Να µην ικανοποιήσουµε το αίτηµα;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είµαστε
αντίθετοι, εντάξει. Υπό όρους είµαστε σύµφωνοι και σας τους
ανέφερα.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 792 και ειδικό
60 του Υπουργείου Οικονοµίας –θα κλείσω µε την τροπολογία
που αφορά τον ΟΑΣΘ- θέλω να πω ότι είµαστε θετικοί, κύριε
Πρόεδρε, αλλά υπάρχουν προβλήµατα. Έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις για το ΓΕΜΗ. Εγώ δεν ικανοποιήθηκα από αυτά που είπε
ο κ. Χαρίτσης για τα έργα ΔΕΥΑ που δεν ολοκληρώθηκαν. Διευκρίνισε ο άνθρωπος. Όµως πρέπει να σας πω ότι θέλει και έναν
άλλο τρόπο να τα αντιµετωπίζουµε αυτά τα ζητήµατα. Έπρεπε
να δοθούν περισσότερες εξηγήσεις στο εθνικό Κοινοβούλιο για
τα ζητήµατα αυτά.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 790 και ειδικό 58 του
Υπουργείου Τουρισµού εµείς δεν είµαστε θετικοί, διότι πολύ
απλά είναι µια γενική «φρουτιέρα» όπου το Υπουργείο Τουρισµού
έριξε µέσα διάφορα θέµατα ατάκτως ερριµµένα. Δεν νοµίζουµε
ότι ρυθµίζει και το πρόβληµα το οποίο θέλει να ρυθµίσει. Εποµένως, δεν είµαστε θετικοί.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 791 και ειδικό 59 είµαστε
θετικοί υπό την προϋπόθεση, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε και
αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν έχει εισπραχθεί ο ΦΠΑ. Αν έχει ει-
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σπραχθεί, αντιλαµβάνεστε ότι δεν είµαστε θετικοί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν έχει εισπραχθεί, έχει εισπραχθεί.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Εγώ θέλω να
το διευκρινίσω, διότι δεν έχει ειπωθεί.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 792 και ειδικό 60 σας
είπα.
Τώρα, εµείς να γνωρίζετε ότι όσον αφορά στα άρθρα 14, 36 και τελειώνω αµέσως µε αυτό, κύριε Πρόεδρε - και 56, επειδή είχαµε επιφυλαχθεί, παραµένουµε επιφυλακτικοί και δεν θα στέρξουµε.
Όµως, στο άρθρο 36 θέλω να σας πω κάτι. Ξέρετε, για αυτήν
την αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Επιστηµονική Επιτροπή κάνει µια παραίνεση πολύ σοβαρή. Υπό την έννοια αυτή,
εµείς είµαστε επιφυλακτικοί και γι’ αυτό δεν θα συµµετέχουµε.
Θεωρούµε ότι δεν µπορεί να διαφυλαχθεί, αν η προτεινόµενη
διάταξη δεν περιέχει ρητή παραποµπή στις διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγµατος, πράγµα το οποίο δεν υπάρχει. Διορθώστε το. Εµείς θεωρούµε ότι δίνει τροµερά µεγάλη ελευθερία.
Μάλιστα, η Επιστηµονική Υπηρεσία λέει ότι υπό την έννοια της
κατοικίας, στο µέτρο που η επαγγελµατική κατοικία, όταν δεν
είναι προσιτή στο κοινό, αποτελεί κατοικία, υπό την έννοια του
άρθρου 9 του Συντάγµατος, η σχετική αρµοδιότητα των υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ασκείται µόνο
όταν τηρούνται οι εγγυήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9
του Συντάγµατος. Υπό την έννοια αυτή, εµείς είµαστε πολύ επιφυλακτικοί, πολύ κουµπωµένοι στο κατά πόσο µπορεί αυτό να
διαφυλαχθεί έτσι, χωρίς τις εγγυήσεις του άρθρου 9.
Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερµά για την
ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Παπακώστα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσω τους µαθητές ότι παρακολουθούν µια συνεδρίαση όπου συζητούµε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γίνεται συζήτηση ανάµεσα στους Βουλευτές. Είναι εδώ
και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά το πέρας της διαδικασίας
αυτής, θα ψηφίσουµε, ώστε το νοµοσχέδιο να γίνει νόµος του
κράτους.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο κ.
Ιωάννης Σαχινίδης.
Και εσείς, κύριε Σαχινίδη, όσο µπορείτε να ολοκληρώσετε πιο
σύντοµα, στα πλαίσια της εξοικονόµησης του χρόνου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν σας γνωρίζω προσωπικά ούτε εσείς µε
γνωρίζετε προσωπικά, οπότε δεν µπορώ να σας κρίνω ως άνθρωπο. Μπορώ, όµως, να κάνω κάποιες υποθέσεις.
Δεν µπορώ να κρίνω αν και κατά πόσο είστε έξυπνος, αλλά πιστεύω ότι κρύβει κάποια πονηριά ο τρόπος που συµπεριφερθήκατε πριν από λίγη ώρα. Το ότι παρεκτραπήκατε από τη συζήτηση του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου, µου δηµιουργεί κάποιες
επιφυλάξεις ότι θέλατε να αποφύγετε κάποια συγκεκριµένη συζήτηση.
Εις ό,τι αφορά την τοποθέτησή σας, αναφερθήκατε σε φαντασία. Δυστυχώς, η φαντασία σας δεν καλπάζει, οργιάζει. Αναφερθήκατε στη δύναµη της δηµοκρατίας σας.
Κύριε Υπουργέ, δεν µε ακούτε. Μας απαξιώνετε και από το
Βήµα της Βουλής;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, κάτι µου έλεγε ο κύριος
συνάδελφος. Να µην του απαντήσω;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ φταίω, κύριε συνάδελφε,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αλίµονο.
Αναφερθήκατε στη δύναµη της δηµοκρατίας. Ειλικρινά, πιστεύετε σε αυτή τη δύναµη της δηµοκρατίας; Εάν πιστεύετε,
αποδείξτε το µας, όπως το έχουµε πει επανειληµµένα εντός αυτής της Αιθούσης. Αφού δέχεστε και αποδέχεστε κάθε λογής
διαφορετικότητα, αποδεχθείτε κάποια στιγµή και τη δική µας διαφορετικότητα, ότι έχουµε άλλο τρόπο σκέψης, άλλο τρόπο αντίληψης, διαφορετική ιδεολογία. Να κάνουµε έναν διάλογο όµορφα, κύριε Υπουργέ.
Εσείς που πιστεύετε πραγµατικά στη δηµοκρατία, δεσµεύεστε
αυτήν τη στιγµή ως Υπουργός να καταδικάσετε την επίθεση σε
βάρος του Βουλευτή µας, την οποία δεν καταδίκασε κανένα
κόµµα του λεγόµενου «συνταγµατικού τόξου»; Ήταν απόπειρα
δολοφονίας εναντίον του Βουλευτή µας! Δεν βγήκε ούτε ένα στέλεχος της Κυβέρνησής σας να το καταδικάσει. Δεν υπήρξε ούτε
ένας Βουλευτής εντός αυτής της Αιθούσης που να βγει δηµόσια
να το καταδικάσει!
Δηλαδή η ίση µεταχείρισή σας είναι τόσο επιλεκτική εις ό,τι
αφορά τους ανθρώπους που πιστεύουν, ψηφίζουν και στηρίζουν
τη Χρυσή Αυγή; Αποδεχόµενοι τη δική µας διαφορετικότητα,
αποδείξτε µας πραγµατικά πως, αν θέλετε, έχετε και ανώτερο
επίπεδο παιδείας.
Θέλω να καταδικάσετε, ως Υπουργός, την επίθεση εναντίον
του Βουλευτή µας. Κι αν δεν το κάνετε, κύριε Υπουργέ, είστε
υποκριτές και ψεύτες. Αν δεν καταδικάσετε την επίθεση εναντίον
του Βουλευτή µας από µια µερίδα «γνωστών- αγνώστων», δείχνετε ότι η δηµοκρατία σας έχει τα όρια της.
Επίσης, δεν αναφερθήκατε καθόλου και δεν απαντήσατε σε
µια ερώτηση που σας έκανε δύο φορές ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος εις ό,τι αφορά τις θέσεις Βουλευτή σας ο οποίος
δηλώνει Τούρκος και όχι Έλληνας µουσουλµάνος.
Θα πρέπει, τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγµατα.
Διότι αν θέλετε – και το έχω πει επανειληµµένα εντός αυτής της
Αιθούσης - να σας σεβόµαστε, θα πρέπει να µας σέβεστε και
εσείς. Εµείς δεν έχουµε εισπράξει κάποιου είδους σεβασµού σε
αυτήν την Αίθουσα.
Εις ό,τι αφορά το παρόν σχέδιο νόµου, ήθελα να σας ζητήσω
να µου κάνετε µια ακόµη διευκρίνιση, κύριε Υπουργέ. Στο ξεκίνηµα αναφέρατε ότι οι οµιλητές της Χρυσής Αυγής χρησιµοποίησαν απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς. Πείτε µας συγκεκριµένα,
κύριε Υπουργέ, ποιοι ήταν αυτοί οι απαξιωτικοί χαρακτηρισµοί.
Εις ό,τι αφορά το παρόν σχέδιο νόµου, πράγµατι όταν σας
είπα ότι η στάση σας µου δείχνει κάποια πονηριά, µου δείχνει ότι
κάτι θέλετε να αποφύγετε – και πραγµατικά εδώ θέλω µια διευκρίνιση -, έχει να κάνει µε ένα άρθρο το οποίο δεν ακούστηκε
πολύ µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Πρόκειται για το άρθρο 55 και
τις καταργούµενες διατάξεις εις ό,τι αφορά την παράγραφο 5
του άρθρου 8 του ν.2948/2001 που καταργείται.
Στο άρθρο 55 αναφέρονται τρεις περιπτώσεις: η παραχάραξη,
η κυκλοφορία παραχαραγµένων και οι προπαρασκευαστικές
πράξεις που γίνονται, για να συντελεστούν αυτές οι δύο παρανοµίες. Προβλέπονται κυρώσεις για το νοµικό πρόσωπο έως το
ποσό του 1 εκατοµµυρίου ευρώ.
Υπάρχει σε εξέλιξη, κύριε Υπουργέ, κάποια συγκεκριµένη υπόθεση η οποία καταργώντας τη συγκεκριµένη παράγραφο του άρθρου 8 -η οποία προβλέπει κυρώσεις για το νοµικό πρόσωπο έως
το ποσό του 1 εκατοµµυρίου-, θα γλιτώσει το πρόστιµο; Αυτό θα
ήθελα να µας το εξηγήσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως, θα σας το πω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ανατρέπετε την επιστήµη, κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε σε νέα ταυτότητα φύλου. Και εδώ έχω
να σας ρωτήσω το εξής σε ό,τι αφορά την εξέταση DNA. Όπως
γνωρίζουµε, η εξέταση του DNA ξεχωρίζει δύο φύλα, τον άντρα
και τη γυναίκα. Μήπως, λοιπόν, θα υπάρξουν νοµικά κενά;
Αν σε µια ποινική υπόθεση –και µιλάω υποθετικά- το DNA καθορίζει συγκεκριµένο φύλο από τα δύο που προανέφερα, τι γίνεται µε τη νέα ταυτότητα φύλου που αναφέρετε εσείς; Θα
µπορέσει κάποιος να προσβάλει το πόρισµα της εξέτασης του
DNA, επειδή θα έχει δει και ένα τρίτο φύλο, για το οποίο θα πρέ-
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πει να αλλάξουν πάρα πολλοί νόµοι που αφορούν το νοµικό σύστηµα πάνω στο οποίο βασίζεται η δηµοκρατία µας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε αυτές τις ερωτήσεις. Εάν θέλετε, κύριε Υπουργέ, µπορείτε να µας απαντήσετε.
Κλείνοντας και αφού ο φάκελος της Κύπρου είναι ανοιχτός,
κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ζητήσω να δεσµευθείτε ότι θα
έχουµε πρόσβαση…
Μη γελάτε, κύριε Υπουργέ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να πάτε στον Πρόεδρο της
Βουλής να τα πείτε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεσµευθείτε ότι αύριο κιόλας κάποιος
εκπρόσωπος θα έχει πρόσβαση.
Και αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, και πιστεύετε ότι έχουµε άγνοια,
για να αποδείξουµε ποιος έχει πραγµατική άγνοια πάνω στην
ιστορία -επειδή η Χρυσή Αυγή κάθε Τετάρτη κάνει µαθήµατα
ιστορίας σε όλες τις τοπικές-, σας προκαλώ να καλέσετε εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής σε ένα πάνελ, για να µπορέσει να µας
παρακολουθήσει όλος ο ελληνικός λαός, ούτως ώστε να έρθουµε σε αντιπαράθεση εσείς µε τα δικά σας επιχειρήµατα και
εµείς µε τα δικά µας, για να δούµε ποιος φταίει για τον φάκελο
της Κύπρου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, εάν
υπάρχουν απαντήσεις, στο τέλος στη δευτερολογία σας.
Προχωρούµε µε τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Παρακαλώ και εσείς όσο µπορείτε πιο σύντοµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
θα είµαι σύντοµος.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι σε σχέση µε την προηγούµενη συζήτηση και αναφορά του συναδέλφου από τη Χρυσή Αυγή, δεν
διαφωνεί κανένας. Πράγµατι, η ιδεολογική τους διαφορά είναι ο
Γεώργιος Γρίβας - «Διγενής», ιδρυτής της οργάνωσης των χιτών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είµαστε υπερήφανοι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Εποµένως, η ιδεολογική
τους αναφορά είναι στην οργάνωση που αγόραζε όπλα από τους
Γερµανούς, για να σκοτώνει δηµοκράτες πατριώτες. Δεν διαφωνεί κανένας. Είµαστε σίγουροι ότι αυτό είναι. Και αυτή η αναφορά
υπηρετείται µέχρι σήµερα και µάλιστα, ενδεχοµένως µε τους ίδιους τρόπους. Αλλά επ’ αυτού δεν υπάρχει καµµία διαφωνία µαζί
σας. Ίσως είναι από τις µοναδικές φορές, που κανένας δεν θα
διαφωνήσει. Εκεί είστε, εκεί παραµείνατε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι υποχρεωµένος να κάνω ένα σχόλιο, το
οποίο έχει µεγάλη σηµασία µετά την τοποθέτηση του Τούρκου
Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου σε σχέση µε ένα µείζον
εθνικό θέµα. Για πρώτη φορά η κλιµάκωση της λεκτικής έντασης
και της επίθεσης εναντίον των εθνικών συµφερόντων παίρνει τέτοια µορφή, έγγραφη µορφή, η οποία καταθέτει την αµφισβήτηση εκ µέρους του ΥΠΕΞ του Τούρκου της ελληνικότητας των
Ιµίων και άλλων νησιών. Αµφισβητεί στην ουσία, όπως ο ίδιος
γράφει, τόσο τη σύνταξη της Συµφωνίας της Λωζάνης, όσο και
τη Συµφωνία των Παρισίων. Και το κάνω αυτό το σχόλιο γιατί;
Πρώτον, γιατί εδώ η ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει, αφού
συµβουλευτεί και τα υπόλοιπα κόµµατα, να έχει µία ξεκάθαρη,
σταθερή, σθεναρή θέση, έτσι ώστε αυτό το ζήτηµα, το οποίο άρχισε µε κάποια υπονοούµενα, εξελίχθηκε µε κάποιες προεκλογικές ή άλλου τύπου δηλώσεις του κ. Ερντογάν, πλέον παίρνει
επίσηµη µορφή µε άρθρο του ΥΠΕΞ της Τουρκίας που αµφισβητεί την de jure και de facto κατάσταση, η οποία έχει δηµιουργηθεί
στα νησιά αυτά, λέγοντας ότι είναι τουρκικό έδαφος και αυτή
πλέον η πρόκληση, δεν πρέπει, κατά την άποψή µας, να µείνει
αναπάντητη. Ελάτε σε συµφωνία µε τα κόµµατα. Η χώρα - αντί ο
κ. Τσίπρας να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό - αυτή τη στιγµή χρειάζεται συγκεκριµένη απάντηση να δώσει και σε εθνικό και σε διµερές και σε διεθνές επίπεδο.
Πηγαίνω στο νοµοσχέδιο. Θα κάνω µία µικρή αναφορά, για να
ξεκαθαρίσουµε ένα ουσιώδες θέµα, το οποίο ετέθη στη συζή-
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τηση από πολλές πλευρές. Και νοµίζω ότι µπορούµε να συζητήσουµε µε συνθήκες ώριµης αστικής δηµοκρατίας, ακόµα και αν
αυτό µερικές φορές είναι ζητούµενο.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι µε τον εταίρο της Συγκυβέρνησης
υπάρχουν διαφωνίες και οι διαφωνίες αυτές εκφράζονται και
όταν εκφράζονται, γίνονται σεβαστές, γιατί γίνεται σεβαστή η
διαφορετικότητα. Και εδώ συµφωνούµε. Το πρόβληµα, όµως,
είναι ότι όταν έχετε καταθέσει ένα νοµοσχέδιο, η διαφωνία αυτή
έχει να κάνει µε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία δύναται ή όχι να περάσει αυτό το νοµοσχέδιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το παρατραβάτε, κύριε Παπαθεοδώρου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ακούστε, δεν το παρατραβάω.
Κάναµε το αίτηµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας, κύριε
Υπουργέ. Γι’ αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να συζητήσουµε µε
όρους ωριµότητας αστικής δηµοκρατίας. Η Κυβέρνηση είναι ενιαία. Το ξέρετε και εσείς και εγώ. Όταν λοιπόν, παίρνετε µία νοµοθετική πρωτοβουλία, γνωρίζετε ότι σε ορισµένα από τα συγκεκριµένα άρθρα υπάρχει διαφωνία. Σε αυτήν την περίπτωση,
εγώ δεν σας λέω να µην καταθέσετε τη συγκεκριµένη νοµοθετική
πρωτοβουλία, σας λέω ότι θα πρέπει να ζητήσετε από τα άλλα
κόµµατα να τη στηρίξουν. Αυτό έπρεπε να κάνετε. Και αυτό σηµαίνει ότι είναι και η ουσία του αιτήµατος που έκανε η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, το ΠΟΤΑΜΙ και οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές, ότι
πρώτον, θέλουµε να δούµε, να διαπιστώσουµε τη διαφωνία στη
Συγκυβέρνηση από τη µία πλευρά, τη διαφωνία άλλων πτερύγων
ενδεχοµένως και να δούµε η Νέα Δηµοκρατία τι θέλει να κάνει.
Γιατί; Γιατί ο κ. Βορίδης προηγουµένως είπε το εξής: Δεν υπάρχει προστιθέµενη αξία σε αυτό το νοµοσχέδιο. Διαφωνούµε.
Υπάρχει προστιθέµενη αξία. Και επάνω σε αυτή την προστιθέµενη αξία ερχόµαστε να συζητήσουµε τόσο καιρό από την επιτροπή µέχρι σήµερα.
Όχι βεβαίως ότι εισάγεται µε οποιονδήποτε τρόπο είτε η τεκνοθεσία είτε οτιδήποτε άλλο των οµόφυλων ζευγαριών. Αυτό
είναι εκτός πραγµατικότητας ή τουλάχιστον της πραγµατικότητας που αναγνωρίζουµε εµείς, γιατί δεν θέλω να προσβάλω οποιαδήποτε άλλη θέση. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι προστιθέµενη
αξία είναι ότι στην κατοχύρωση της ίσης µεταχείρισης πλέον
λαµβάνεται υπ’ όψιν η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου
στην απασχόληση και στην εργασία είτε ως προϋπόθεση άµεσης
είτε ως προϋπόθεση έµµεσης διάκρισης. Αυτή είναι η προστιθέµενη αξία.
Και έχετε δίκιο, κύριε Κατσίκη. Αυτό αλλάζει σε σχέση µε όλα
αυτά τα οποία είχαµε ψηφίσει προηγουµένως, ότι είναι διάκριση
να λαµβάνεται υπ’ όψιν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, που δηµιουργεί
είτε ευνοϊκές είτε αρνητικές συνθήκες για τον εργαζόµενο ή τον
απασχολούµενο, η ταυτότητα φύλου µετά από όλες τις άλλες
προϋποθέσεις τις οποίες έχετε αναγνώσει, δηλαδή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την καταγωγή, το φύλο κ.λπ.. Αυτή είναι η διαφορά κι αυτή η διαφορά είναι ουσιώδης, είναι προωθητική της
νοµοθεσίας την οποία είχαµε µέχρι σήµερα.
Και γι’ αυτόν τον λόγο εµείς καταθέσαµε το αίτηµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Πρώτον, για να δούµε ποιοι συµφωνούν
µε αυτό, γιατί περί αυτού πρόκειται, και δεύτερον, για να τονίσουµε στην Κυβέρνηση ότι µπορεί να µην είχε λάβει υπ’ όψιν της
το γεγονός της δικής σας διαφωνίας ή µπορεί να το είχε λάβει
υπ’ όψιν της, αλλά αυτά τα µέτρα περνάνε επειδή κόµµατα της
δηµοκρατικής αντιπολίτευσης θέλουν να υιοθετήσουν τις συγκεκριµένες νοµοθετικές, προωθητικές πρωτοβουλίες. Για ποιον
λόγο; Γιατί θεωρούµε ότι είναι κοµµάτι του νοµικού πολιτισµού
µας όλα αυτά, του ευρωπαϊκού. Και όσοι διαφωνούν, διαφωνούν.
Αλλά ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, θυµάστε ότι
στην πρώτη µου τοποθέτηση δεν είπα ότι υπάρχει οποιαδήποτε
καθυστέρηση από πλευράς σας. Είπα ότι από το 2000 υπήρξε
καθυστέρηση πολλών αποχρώσεων και φτάνουµε σε ένα σηµείο
όπου εµείς θα στηρίξουµε αυτήν την πρωτοβουλία, ακριβώς γιατί
πιστεύουµε ότι είναι και δίκαιο και αναγκαίο και ενσωµατώνεται
η ευρωπαϊκή οδηγία µε όρους πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας. Εποµένως, ξεκαθαρίστηκε, προστιθέµενη αξία υπάρχει και
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επ’ αυτής διαφωνούµε, κύριε Κατσίκη.
Μία τελευταία κουβέντα σχετικά µε την τροπολογία του κ. Χαρίτση. Κοιτάξτε, εγώ άκουσα και κατανοώ την τοποθέτησή του
και βεβαίως δεν σας την αποδίδω γιατί ο ίδιος είπε ότι το στήριξε.
Μπορεί να στήριξε, λοιπόν, το γεγονός ότι όλο το διάστηµα του
2015 απεντάχθηκαν κάποια έργα, χίλια τετρακόσια τριάντα. Δεν
λέµε ότι φταίει ο ίδιος. Μπορεί και ο ίδιος, µπορεί κάποιος άλλος
Υπουργό. Φταίει η Κυβέρνηση, όµως. Όλο το διάστηµα του 2015
απεντάχθησαν χίλια τετρακόσια τριάντα έργα, δηλαδή χάθηκε
1,3 δισεκατοµµύρια.
Γι’ αυτόν τον λόγο οποιαδήποτε και αν είναι η σηµερινή πρότασή σας, εµείς δεν µπορούµε να τη στηρίξουµε. Είναι τόσο
απλό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν µπορούµε να στηρίξουµε, γιατί
θα επιβεβαιώναµε, θα επικυρώναµε µε την ψήφο µας το γεγονός
ότι τα έργα αυτά χάθηκαν µε δική σας υπαιτιότητα και τελικά θα
έρθει ο Έλληνας φορολογούµενος να πληρώσει το 1,3 δισεκατοµµύρια. Για αυτόν τον λόγο εµείς συγκεκριµένα αυτήν την τροπολογία θα την καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαθεοδώρου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας η συζήτηση που έγινε στην Ολοµέλεια ουσιαστικά τέθηκε έξω από
την ουσία των πραγµατικών προθέσεων του σχεδίου νόµου, ένα
σχέδιο νόµου που έχει ως προµετωπίδα την εισαγωγή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης προσώπων στην εργασία και την απασχόληση και άλλα βέβαια, αλλά αυτό ήταν που κυριάρχησε.
Και λέµε ότι ήταν έξω από την ουσία, από τον πυρήνα δηλαδή
του περιεχοµένου του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Γιατί;
Γιατί εκτός από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κανένα
άλλο κόµµα δεν έθεσε το ζήτηµα της εξαίρεσης από την αρχή
της ίσης µεταχείρισης. Ποιας εξαίρεσης; Όλων όσων έχουν νοµοθετηθεί για τα εργασιακά ζητήµατα µέχρι σήµερα και που αποβαίνουν εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζοµένων, ενώ προστατεύουν την εργοδοσία.
Όλοι συµφωνούν και αποδέχονται την ισότητα στη φτώχια, στο
µοίρασµα των ψίχουλων εξίσου το ίδιο σε όλους, την ίση µεταχείριση όλων ανεξάρτητου φυλής, ηλικίας, φύλου ή οτιδήποτε
άλλο. Την ίδια στιγµή, όµως, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Άρα,
υπάρχει µια συνισταµένη. Υπάρχει ένα κοινό σηµείο σε όλους.
Δηλαδή τι; Ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης ουσιαστικά αφορά
όλους εξισωτικά προς τα κάτω. Σε αυτό, λοιπόν, το ζήτηµα δεν
πήρε κανένας τον λόγο να πει, παρά το γεγονός ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας σας προκάλεσε. Τα αντιλαϊκά µέτρα, δηλαδή, αδιαπραγµάτευτα. Η σταθερή όλων σας είναι ακριβώς η
προσαρµογή της ίσης µεταχείρισης στην εργασιακή ζούγκλα,
στις απολύσεις, στα δουλεµπορικά γραφεία κ.ο.κ..
Όπως επίσης, το γεγονός για το ποιος είναι τελικά ο ρόλος
της κεφαλαιαγοράς, τα ενισχυτικά µέτρα που προβλέπει το σχέδιο νόµου, η θωράκιση των κεφαλαιαγορών, που επί της ουσίας
αποτελεί ευρωπαϊκή εντολή, είναι µέσα στις δέκα προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017. Γιατί; Για να θωρακιστούν οι µονοπωλιακοί όµιλοι να αλώσουν ζεστό κρατικό χρήµα,
προκειµένου να διασφαλίσουν τα κέρδη τους. Ούτε γι’ αυτό τίποτα. Άρα, υπάρχει µια σύµπνοια, µια κοινή στρατηγική, σε
σχέση µε τα όσα νοµοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ερχόσαστε
να τα ενσωµατώσετε στην ευρωπαϊκή οδηγία.
Μεγάλο µέρος αντιπαράθεσης ήταν η αντιπαράθεση µε τη
Χρυσή Αυγή, µε τα φασισταριά της Χρυσής Αυγής. Και µάλιστα,
είχαν και το θράσος να πουν «Αφού είσαστε υπέρ της διαφορετικότητας, γιατί δεν µας αποδέχεστε ως διαφορετικούς;». Διαφορετικότητα στο έγκληµα; Να αποδεχτούµε την εγκληµατικότητα της Χρυσής Αυγής ως κάτι το διαφορετικό; Αυτοί οι απόγονοι χιτών, ταγµατασφαλιτών, που έστηναν τους ΕΑΜίτες, τους
ΕΛΑΣίτες, κάθε δηµοκράτη, κάθε προοδευτικό στα έντεκα µέτρα
και τους εκτελούσαν; Κακώς απευθύνεστε στη Χρυσή Αυγή και
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τους δίνετε βήµα για να µιλούν, να έχουν το θράσος για να µιλούν.
Όπως, επίσης, αυτή η αντιπαράθεση εστιάστηκε στα ζητήµατα
του σεξουαλικού προσανατολισµού, που στο κάτω-κάτω δεν
είναι το κύριο αυτό του νοµοσχεδίου. Δεν είναι το κύριο. Γιατί,
λοιπόν, εστιάστηκε εκεί; Κατά την άποψή µας, όχι τυχαία. Εµείς
δεν θέλουµε να το υποτιµήσουµε ως ζήτηµα. Έχουµε άποψη. Και
έχουµε άποψη στη θεωρία του φύλου, γιατί η κοινή αφετηρία
είναι ο διαχωρισµός ανάµεσα στο βιολογικό και στο κοινωνικό
φύλο, ανάµεσα στη γενετήσια ταυτότητα και την έµφυλη ταυτότητα και κατά την άποψή µας είναι άκρως αντιδραστικές αυτές
οι θεωρίες. Τελεία, µέχρι εκεί. Δεν θέλουµε να δώσουµε συνέχεια
σε αυτό το ζήτηµα.
Πολύς λόγος για την ισότητα, για τη δηµοκρατία κ.λπ.. Σηµερινό συµβάν. Δυστύχηµα σε εταιρεία εστίασης εδώ στην Αθήνα,
στην πλατεία Βικτωρίας, σε έκρηξη αυτής της επιχείρησης, όπου
υπήρξε κι ένα θύµα. Από αυτό το Βήµα να εκφράσουµε και τα
συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύµατος. Το θύµα εργαζόµενος και µάλιστα, αναδεικνύονται σοβαρότατες ευθύνες για τις
συνθήκες εργασίας και τα ανύπαρκτα µέτρα ασφαλείας. Η ισότητα, η ίση µεταχείριση δεν έχει να κάνει µε τα µέτρα προστασίας απέναντι στον εργαζόµενο είτε είναι νέος, είτε είναι γέρος,
είτε είναι διαφορετικού φύλου ή οτιδήποτε άλλο;
Σε σχέση µε τις τροπολογίες, επιτρέψτε µου κύριε Πρόεδρε,
είναι όντως πάρα πολλές. Η τροπολογία 752 που αφορά την ενοποίηση των εναέριων µέσων…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όταν λείπουµε τα λέτε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …κατά την άποψή µας, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κρίνει τη σχετική τροπολογία από
θέση αρχής. Η ενοποίηση των υπηρεσιών εναέριων µέσων του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της ΕΛΑΣ που επιδιώκει η Κυβέρνηση, δεν υπηρετεί την αποκλειστική αποστολή της ΕΛΑΣ, που
πρέπει κατά την άποψή µας να είναι η καταπολέµηση του εγκλήµατος και του Πυροσβεστικού Σώµατος, η αντιµετώπιση των
πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών, καθώς επίσης και η
ανάγκη για ένα πλαίσιο ολοκληρωµένο δασοπροστασίας και διαχείρισης των δασικών οικοσυστηµάτων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Επαναλάβετε λίγο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, βέβαια, καταδικάζει οποιαδήποτε καθήκοντα αναλαµβάνουν
αυτά τα Σώµατα για την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μπορείτε να κάνετε
λίγο ησυχία, σας παρακαλώ, συνάδελφοι;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το λέµε, διότι έχουµε πλήρη
επίγνωση για τον προσανατολισµό αυτών των σωµάτων από το
αστικό κράτος. Σε καµµία περίπτωση βέβαια, δεν θα ταυτίσουµε
το προσωπικό µε τον παραπάνω προσανατολισµό, που είναι ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων και της σηµερινής.
Τη συγκεκριµένη τροπολογία την καταψηφίζουµε. Στην τροπολογία 758 που αφορά το βραχιολάκι, έχουµε πει και στη συζήτηση που έγινε το 2013 για τον ν.4205, ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει
επί της ουσίας µια τεχνητή αποσυµφόρηση του υπερπληθυσµού
των ελληνικών φυλακών. Δεν αντιµετωπίζει ουσιαστικά το πρόβληµα που γεννούν και αναπαράγουν το φαινόµενο του υπερπληθυσµού και του συνωστισµού στις φυλακές. Μπορεί, βέβαια,
να επιτύχετε µια µικρή αποσυµφόρηση χαµηλού κόστους, αλλά
δεν θα επιτύχετε ουσιαστική στήριξη και κοινωνική επανένταξη
αυτών των ανθρώπων. Ουσιαστικά το κράτος πρέπει να µεριµνήσει για µέτρα εναλλακτικά, για να µην υπάρχει κατάχρηση της
προσωρινής κράτησης, να βελτιωθεί το καθεστώς των αδειών,
να υλοποιηθούν οι διατάξεις για την απεξάρτηση των κρατουµένων, να δοθούν κονδύλια και πάρα πολλά άλλα.
Στην τροπολογία 766, που αφορά την τιµολόγηση των διαφηµιζόµενων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δηλώνουµε «παρών». Στην τροπολογία 768, που αφορά τη σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Εποπτείας και Εφαρµογής των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, επίσης ψηφίζουµε «παρών». Κατά την άποψή µας, είναι µια προσπάθεια που
κάνει η Κυβέρνηση να ανταποκριθεί µε αυτό το συµβουλευτικό
όργανο στην εφαρµογή των αποφάσεων του ΕΔΑ. Δηλαδή, κατά
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την άποψή µας πάντα συστήνεται για να συσταθεί.
Στην τροπολογία 781 που αφορά τις τέσσερις οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών στο βαθµό του αεροπαγίτη, κατά τη
γνώµη µας πρέπει να αποσυρθεί. Να δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούν οι δικαστικές ενώσεις. Να έλθει σε µια κανονική διαδικασία. Και φυσικά τίθεται και ένα ερώτηµα: Γιατί επιλεκτικά ας
πούµε, κάλυψη θέσεων µόνο για τον Άρειο Πάγο, ενώ τα κενά
είναι πολλά σε όλη τη δικαιοσύνη; Αν επιµείνετε βέβαια, να µην
την αποσύρετε, τότε εµείς ψηφίζουµε «παρών».
Στην τροπολογία 787, που αφορά δικαστικούς λειτουργούς
που διορίζονται ως δικαστές επίσης ψηφίζουµε «παρών». Στην
τροπολογία 789, που αφορά τον επανακαθορισµό της σύνδεσης
του Συµβουλίου Αλιείας ψηφίζουµε «όχι». Κατά την άποψή µας
είναι σε βάρος των µικρών αλιέων.
Όπως επίσης, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας - επειδή
αφορά και τις οµάδες παραγωγών -, είναι αντίθετο στις οµάδες
παραγωγών και στις ενώσεις οµάδων παραγωγών. Έρχεται να
εφαρµοστεί η σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα
εκσυγχρονίζετε κι εσείς το πλαίσιο για τις οµάδες παραγωγών
αντίστοιχα και καταργείτε το προεδρικό διάταγµα 36 του ’86.
Στην τροπολογία 790, που αφορά τη γνωµοδότηση επιστηµονικής επιτροπής για τις σχολές ξεναγών, θα συµφωνήσουµε,
λέµε «ναι». Βέβαια, είµαστε της άποψης ότι πρέπει να ανοίξουν
άµεσα οι σχολές. Αυτές οι σχολές έχουν περάσει στα ΙΕΚ. Κατά
την άποψή µας, υποβαθµίστηκαν, εντάχθηκαν µέσα σε ταχύρυθµα προγράµµατα κατάρτισης. Άρα, συνιστά κάτι τέτοιο αναβάθµιση και λέµε ότι πρέπει να ανοίξουν ξανά αυτές οι σχολές
µε προγράµµατα σπουδών. Και βέβαια, προτείνουµε σε αυτήν
την επιτροπή, παρ’ όλο που ονοµάζεται επιστηµονική επιτροπή,
να υπάρξει και συµµετοχή των εργαζοµένων µέσω της οµοσπονδίας ξεναγών.
Όσον αφορά στην τροπολογία 791, που αφορά την αντισταθµιστική καταβολή προς τον ΟΑΣΘ, επίσης συµφωνούµε.
Όσο για την τροπολογία 792 που αφορά ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, άποψή µας
είναι ότι έπρεπε να σπάσει, γιατί σε άλλο µέρος της τροπολογίας
συµφωνούµε, σε άλλο δεν συµφωνούµε. Ας πούµε, στην τροποποίηση του 4314 λέµε «όχι», στο άρθρο για τις ΔΕΥΑ λέµε «παρών». Αν, όµως, δεν το σπάσετε, συνολικά ψηφίζουµε «παρών».
Όσο για τις βουλευτικές τροπολογίες, αυτή που έχει σχέση µε
την άδικη µεταχείριση οµάδας αγροτών του νοµού Βοιωτίας θα
την ψηφίσουµε, όµως θεωρούµε ότι είναι ανεπαρκής η τροπολογία. Κατ’ αρχάς είναι µια τροπολογία που απευθύνεται στο Νοµό
Βοιωτίας. Καλώς, γιατί οι ντοµατοπαραγωγοί έχουν θέµα, είναι
χρεωµένοι κ.λπ., άρα πρέπει να ρυθµιστεί αυτό.
Ταυτόχρονα, όµως, αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα και
άλλες περιοχές, όπως η περιοχή της Ιεράπετρας της Κρήτης.
Μάλιστα, είχαµε καταθέσει και σχετική αναφορά στον κύριο
Υπουργό, στον κ. Αποστόλου και για την περίπτωση της Ιεράπετρας, δηλαδή θεωρούµε ότι θα ήταν πλήρης η τροπολογία αν
συµπεριλάµβανε και το ακατάσχετο, κάτι βέβαια που υπήρχε στο
ν. 4409 του 2016. Το άρθρο 68 αυτού του νόµου ενσωµατώθηκε
στο ν.2810/2000, ο οποίος νόµος, όµως, καταργήθηκε στην πορεία.
Αντί λοιπόν, να επαναφέρει ακριβώς την ίδια διάταξη που
έπιανε και το ακατάσχετο, τούτη εδώ η τροπολογία βγάζει απέξω
το ακατάσχετο και αναφέρεται µόνο στην περίπτωση των κατασχέσεων.
Τέλος, για την τροπολογία 785 που αφορά θέµατα λύσης των
οµίλων εταιρειών των ΟΤΑ, συµφωνούµε. Γιατί, όµως, υπάρχει
αυτό το χρονικό όριο λύσης της εκκαθάρισης µέχρι τις 31-32017; Γιατί µπαίνει αυτό το χρονικό περιθώριο; Κατά την άποψή
µας δεν έπρεπε να µπαίνει. Παρ’ όλα αυτά, την ψηφίζουµε. Λάβετέ το υπ’ όψιν.
Με την τροπολογία 786 για τα ένδικα µέσα ΟΤΑ επίσης συµφωνούµε, αν και υπάρχει ένα ζήτηµα, διότι για την άσκηση ή µη
ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση, προηγείται γνωµοδότηση δικηγόρου ή της οικονοµικής επιτροπής του δήµου για
τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι βέβαια θα
επικαλούνται κάθε φορά για λογαριασµό του δήµου την οικονοµική ασφυξία, µε αποτέλεσµα να προσκρούει σ’ αυτό.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα επανέλθουν οι συνάδελφοι
σ’ αυτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Nαι. Ήταν σ’ ένα νοµοσχέδιο
που ήταν να φέρει ο κ. Κουρουµπλής παλιότερα για τις διατάξεις
που αφορούσαν τους ΟΤΑ. Έρχεται µε τη µορφή της τροπολογίας. Πάντως λάβετέ το υπ’ όψιν αυτό.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Συντυχάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο πράγµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Για την αναφορά του, να διαγραφούν
από τα Πρακτικά …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Καµµία προσωπική αναφορά
δεν έκανα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Η αναφορά στη Χρυσή Αυγή …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Θα σας παρακαλέσω …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Είσαι υπέρ της συλλογικής ευθύνης
εσύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται εν τη απουσία µας, όταν φεύγουµε από την Αίθουσα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι. Δεν έχετε
δίκιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Θα σας παρακαλέσω …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι. Σας παρακαλώ. Έπρεπε να ήσασταν στην Αίθουσα. Το ότι απουσιάζατε …
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Εντάξει. Να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι. Τίποτα.
Δεν έχουµε τίποτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αν επιτρέπετε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν επιτρέπω.
Έχει κλείσει το θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κάθε φορά που θα λείπουν, θα τους
κάνουµε χειρότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να κάνετε ό,τι θέλετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Προχωρούµε µε τον κ. Αµυρά, ειδικό αγορητή από το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες ώρες ανέκυψε
ένα θέµα αρκετά σοβαρό. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
ανακοίνωσε ότι υπάρχει ένα ζήτηµα παραβίασης του απορρήτου
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του κόµµατός τους, ότι όποιος
παίρνει τηλέφωνο στον Περισσό, παράλληλα ακούει και τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του τηλεφωνικού κέντρου του Ποταµιού,
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέµα …
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γιατί «αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ»;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Βγάλτε το «αλλά». Το «αλλά» σάς πείραξε; «Ξε-αλλά».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δηλαδή σε µας …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κύριε
Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αυτό είναι το θέµα ή το θέµα είναι ότι
µάλλον τα τηλέφωνα των τεσσάρων αυτών κοµµάτων παρακολουθούνται; Αυτό είναι το σοβαρό θέµα. Αφήστε το «αλλά».
Πείτε µας, λοιπόν: Θα παρακολουθήσετε το θέµα; Εµείς σας
καλούµε µε νηφαλιότητα να το δείτε σ’ όλη την έκταση και σ’ όλο
το βάθος, έτσι ώστε εάν όντως συµβαίνει κάτι παράνοµο, περίεργο και ύποπτο, να βρείτε τους υπαίτιους. Παράλληλα, ως Κυβέρνηση που είστε και ως οφείλετε, µέρος της δουλειάς σας
είναι να διασφαλίσετε το απόρρητο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων όχι µόνο των κοµµάτων, αλλά όλων των πολιτών. Εντάξει
µε το «αλλά»; Ωραία. Πάµε παρακάτω.
Η σηµερινή συζήτηση, λοιπόν, είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα
και εν µέρει συναρπαστικά στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Ας ξεκινήσω
από τα πιο πρόσχαρα.
Είδαµε την Υπουργό Τουρισµού να µας φέρνει µια τροπολογία
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για τα ΚΤΕΛ, να µας δίνει ένα αναλυτικό σηµείωµα και να µας
πιάνει κατά µόνας για να µας εξηγήσει την τροπολογία, την οποία
θεωρούσε πολύ σηµαντική και µετά από λίγο, µετά από παρέµβαση άλλου Υπουργού της Κυβέρνησης από το ίδιο κόµµα, από
τους ΑΝΕΛ, να οδηγεί την κ. Κουντουρά να την αποσύρει αυτή
την τροπολογία.
Γιατί σας το λέω αυτό; Γιατί αυτό δείχνει ένα µπάχαλο εντός
της Κυβέρνησης. Έχει τη σφραγίδα των ΑΝΕΛ. Όµως, δείτε
τώρα πώς αυτό το µπάχαλο µε τη σφραγίδα των ΑΝΕΛ, δηµιουργεί και µπάχαλο γενικότερα στην κυβερνητική πολιτική, ειδικά
όταν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης ή κάποια από τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης έρχονται να στηρίξουν κάποια νοµοθετήµατα
που θεωρούµε θετικά, έστω και λίγα, έστω και µικρά.
Θέλω να πω, λοιπόν, προς τους αγαπητούς Βουλευτές, που
νοιώθουν ότι ο κόσµος τους ξεπερνάει, ότι ο κόσµος αλλάζει,
εξελίσσεται, αποκτά άλλες διαστάσεις και άλλες ταχύτητες, ότι
µπορεί κάποιος να έχει την επιλογή του «δεν θέλω να ανέβω στον
ίδιο κόσµο που τρέχει», αλλά δεν µπορεί να κρατήσει όλους εµάς
τους υπόλοιπους, που έχουµε µια πιο ευρεία οπτική των πραγµάτων, µέσα στο περιορισµένο καντράν της οπτικής τους.
Ακούσαµε, λοιπόν, κάτι ενδεικτικό αυτού που σας λέω. «Μπορεί ένας γκέι να κάνει τον baby sitter;», αναρωτήθηκε ένας Βουλευτής. Του λέµε, λοιπόν, ότι και τον baby sitter µπορεί να κάνει
και τον αστροναύτη µπορεί να κάνει και τον γιατρό και τον φούρναρη.
Αυτά τα θέµατα, αγαπητέ συνάδελφε, έχουν λυθεί µε δύο τρόπους.
Ο πρώτος είναι ο ν.3996/2011, που ακριβώς διατηρεί την ισορροπία και την προστασία της πρόσβασης του οποιουδήποτε σε
οποιοδήποτε επάγγελµα, αρκεί βεβαίως να τηρεί τους κανόνες
και τη δεοντολογία του επαγγέλµατος. Όµως εάν κάποιος χτύπα ξύλο - υποστεί ένα έµφραγµα και έρθει το ΕΚΑΒ να τον
πάρει, δεν ξέρω εάν εκείνη την ώρα θα πει στον ΕΚΑΒίτη, τον
οδηγό: «Δεν πιστεύω να είσαι γκέι, αν είσαι γκέι µακριά από το
τιµόνι, προτιµώ να πεθάνω», ή εάν φτάσει στο χειρουργικό τραπέζι -χτύπα ξύλο σας λέω εγώ, παρακαλώ µην το προσωποποιήσει κανείς σε καµµία περίπτωση- να πει στον χειρουργό: «Ωπ!
Γιατρέ, δεν πιστεύω… γιατί αλλιώς προτιµώ να πεθάνω». Ίσως
είναι µια επιλογή να πεθάνεις, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε κάνει
να αναθεµατίζεις και να οδηγείς την υπόλοιπη κοινωνία σε έναν
περιορισµό που έχει ξεπεραστεί και από τη ζωή, αλλά και θεσµικά.
Το άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόµου αναφέρεται στις
κυρώσεις εκείνων οι οποίοι βάζουν προσχώµατα σε αυτό που συζητάµε, στην ανάγκη να διασφαλιστεί ίση µεταχείριση όλων των
πολιτών, έναντι της πολιτείας εννοώ ή του ιδιωτικού τοµέα, ανάλογα από τη φυλετική, τον σεξουαλικό προσανατολισµό το από
πού έρχεται και πού πάει. Άρα αυτό το λέω µε αγάπη και µε καλή
διάθεση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σωστό δεν είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Βεβαίως και είναι σωστό. Όµως, το λέω
αυτό για τον συγκυβερνήτη σας, κύριε Κοντονή. Μιλάω για το
συγκυβερνόν κόµµα. Και εκεί είναι που περιµένουµε µια µαχητικότητα από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως, επίσης, να θέσουν σε πρώτη προτεραιότητα κάποια θέµατα που εµείς πιστεύουµε ότι έχουν ωριµάσει και σχεδόν έχουν σαπίσει. Είπατε
πριν για τη νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Αµήν και
πότε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σε εµάς το λέτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Βεβαίως.
Θα σας πω, όµως, και κάτι άλλο και είµαι πολύ περίεργος να
ακούσω την απάντηση σας. Θα φέρετε για νοµοθέτηση τον πολιτικό γάµο µεταξύ οµόφυλων ζευγαριών; Θα ήθελα να το
ακούσω αυτό. Είναι µέρος της ανοικτής θύρας που πάµε να παραβιάσουµε; Μακάρι να είναι, να ακούσω από εσάς να το λέτε.
Θα φέρετε τη νοµοθετική κατοχύρωση και της τεκνοθεσίας;
Θα φέρετε ως νοµική κατοχύρωση τη γονική ισότητα στη συνεπιµέλεια των τέκνων; Θα φέρετε κάποια στιγµή -να σας πω τώρα
τα πιο ψιλά γράµµατα- το δικαίωµα του ανθρώπου του ιδίου να
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ευθανατεί;
Θα ήθελα µια απάντηση από εσάς, κύριε Υπουργέ, για να δούµε ποιος παραβιάζει ανοιχτές θύρες και ποιος κλείνει τις θύρες.
Γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, εµείς ζητήσαµε την ονοµαστική ψηφοφορία, για να δούµε πόσοι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης θα καταψηφίσουν ένα σχέδιο νόµου της ίδιας Κυβέρνησης και για να φανεί, επιτέλους, ότι δεν µπορείς να είσαι και
µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ, όπως έλεγαν οι παλιοί.
Κάνεις τις επιλογές σου.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ηµέρα κατά του
AIDS. Τι µέρα είναι αυτή; Είναι µέρα για να αναλογιστούµε όλοι
αυτήν τη µάστιγα που ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια είχε πιάσει
απροετοίµαστη και την επιστηµονική κοινότητα και τον κόσµο.
Γι’ αυτόν τον λόγο είχαµε και τις ακρότητες και τις υπερβολές,
είχαµε χίλια δυο.
Σήµερα, όµως, που είµαστε αρκετά χρόνια µετά από την ανακήρυξη της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του AIDS και µιας και το
κανάλι της Βουλής έχει επάνω αριστερά µια κόκκινη κορδέλα αυτό συµβολίζει- τώρα που µας δείχνει, θα έλεγα την κόκκινη
κορδέλα να µην την έχουµε µόνο στην οθόνη, να τη βάλουµε στο
πέτο µας και να ακούσουµε τον κ. Ανδρέα Μαζαράκη που είναι
µέλος της «ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ», ο οποίος, µιλώντας για το σήµερα, µέσα από συνέντευξη που έδωσε στη LIFO, είπε το εξής:
«Η ανάγκη να πηγαίνεις µέρα παρά µέρα στο νοσοκοµείο για να
δεις αν είναι διαθέσιµη η αγωγή σου, η αγωνία και το άγχος αν
θα βρεις το φάρµακό σου, η ταπεινωτική αίσθηση ότι ζητιανεύεις
τη θεραπεία σου, σε υποβιβάζουν ως άνθρωπο και ως πολίτη».
Άρα, εδώ έχουµε ένα θέµα. Να, µια αδύναµη οµάδα πολιτών
που θα πρέπει να έχουν τα φάρµακά τους στην ώρα τους και
χωρίς πολλές δυσκολίες που τους κάνουν να νιώθουν πολίτες
δευτέρας κατηγορίας.
Υπάρχει λύση; Υπάρχει. Την λέει ο κ. Μαζαράκης ο ίδιος. Λέει,
λοιπόν το εξής: «Εφόσον το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ
διαθέτουν ένα υποδειγµατικό µητρώο οροθετικών ασθενών και
ατόµων που λαµβάνουν αγωγή, ένας κλειστός ετήσιος προϋπολογισµός θα µπορούσε να δώσει µόνιµη λύση στο συνεχιζόµενο
πρόβληµα της έλλειψης αντιρετροϊκών φαρµάκων, καθώς και αντιδραστηρίων που ανιχνεύουν τον HIV.»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπα ο κόσµος αλλάζει, ο κόσµος τρέχει, η κοινωνία είναι πολύ πιο µπροστά απ’ ό,τι
εµείς πιστεύουµε σε σχέση µε τις πολιτικές δυνάµεις, σχεδόν στο
σύνολό τους. Θα έλεγα, λοιπόν, µε καλή διάθεση και καλό µυαλό,
να αποφασίσουµε εδώ να βγάλουµε όλα αυτά τα θέµατα που για
κάποιους φαντάζουν ταµπού και στηλώνουν τα πόδια -και εντός
της Κυβέρνησης- σε κοινή θέα, να τα συζητήσουµε, να δούµε
πώς προχωράει η Ευρώπη, πώς προχωράει η Αµερική, πώς προχωράει η Αφρική, πώς προχωράει η Ιαπωνία. Ας δούµε τα καλύτερα κι από εκεί και πέρα να δείξουµε ότι ως Έλληνες είµαστε
και ανοιχτός λαός και κοσµοπολίτης και δυναµικός και δεν ξέρουµε να κάνουµε πίσω στα δύσκολα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αµυρά, ειδικό αγορητή από το Ποτάµι.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, ειδικός αγορητής
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ θερµά και τον Υπουργό, τον κ. Κοντονή, γιατί στην
τοποθέτησή του επιβεβαίωσε τη δική µου τοποθέτηση στον όρο
του σεβασµού που διέπει τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύ περισσότερο επιβεβαίωσε δύο από τα στοιχεία που µας ενώνουν και συγκυβερνούµε.
Το πρώτο στοιχείο είναι ο πολιτικός πολιτισµός, τον οποίο διδάσκουµε, έστω κι αν σε πολλούς δεν αρέσει. Και το δεύτερο
στοιχείο είναι ότι έχουµε τη µοναδική ικανότητα να συνθέτουµε
τη θέση µε την αντίθεση και να βρίσκουµε τη χρυσή τοµή σε
εκείνα τα πράγµατα για τα οποία η ενασχόλησή µας και η υποχρέωσή µας σε αυτόν τον κοινοβουλευτικό χώρο µας καθιστά
υπεύθυνους ως προς την πρόθεσή τους. Και, βέβαια, την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης δεν πρόκειται να µου τη στερήσει κανένας. Και αυτό είναι το µεγαλείο της δηµοκρατίας, να
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εκφράζοµαι όσο µπορώ τεκµηριωµένα στη βάση των αρχών και
των αξιών, στο πεδίο του κοινοβουλευτικού λόγου και διαλόγου
µε απώτερο σκοπό να παράξω όσο γίνεται γόνιµο πολιτικό λόγο.
Και εάν κάποιοι σε αυτή την ελευθερία της έκφρασης του οµιλούντος προβαίνουν σε χαρακτηρισµούς, όπως «οµοφοβικός»,
όπως «έκφραση µίσους», όπως «ρατσισµός», έχω να τους πω ότι
µε αυτή τη συµπεριφορά µόνο την ισότητα δεν υπερασπίζονται,
την ισότητα µεταξύ εκείνων των συναδέλφων που έχουν το δικαίωµα στον λόγο. Αυτές οι εκφράσεις δεν βοηθάνε ούτε στη συνοχή που σε δύσκολους καιρούς χρειάζεται το Κοινοβούλιο και
οι κοινοβουλευτικοί να έχουν, ούτε στην επιθυµία του Έλληνα
και της Ελληνίδας που αποζητά εθνική συµπόρευση και σύµπλευση, ακόµη και στο δικαίωµα του λόγου να τεκµηριώνεις την
άποψή σου, έτσι ώστε να διδάσκεις τον πολιτικό πολιτισµό.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι πάρα
πολύ που σήµερα, σε αυτή εδώ την Αίθουσα, επιχειρήθηκε η κακοποίηση της αλήθειας και η διαστρέβλωση της πραγµατικότητας. Είπαµε και επαναλαµβάνουµε, ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
σεβόµαστε τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτου
φύλου, εθνότητος, χρώµατος, θρησκευτικού προσανατολισµού,
αλλά και σεξουαλικού προσανατολισµού.
Διαφωνήσαµε σε δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι τα στοιχεία που συνθέτουν τους τύπους του γάµου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον αστικό κώδικα, όποια κι αν είναι, έστω και µέρος
αυτών, δεν µπορούν να εξισώνονται καθολικά µε το σύµφωνο
συµβίωσης οµόφυλων ζευγαριών. Αυτή ήταν µια θέση αρχική.
Την εκφράσαµε πέρυσι και συνεπείς στον λόγο µας και στις πράξεις µας, συνεχίζουµε να την εκφράζουµε.
Το δεύτερο είναι ότι δεν µπορούµε να εξισώνουµε τα πάντα.
Στον κανόνα της ισότητας υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αναφερθήκαµε στις εξαιρέσεις.
Και, βεβαίως, κύριε Παπαθεοδώρου, έχει προστιθέµενη αξία,
γι’ αυτό και διαφωνούµε, αντίθετα από αυτό που είπε ο αγαπητός
συνάδελφος, ο κ. Βορίδης, ότι δεν έχει προστιθέµενη αξία. Διότι
αν δεν έχει προστιθέµενη αξία, δεν θα διαφωνούσαµε στη διάκριση των εννοιών του σεξουαλικού προσανατολισµού µε τον γενετήσιο, ούτε θα διαφωνούσαµε στη διάκριση των εννοιών της
ισότητας µε αυτό καθ’ αυτό τον όρο της διάκρισης.
Συνεπώς προστιθέµενη αξία έχει, δικαίωµα να διαφωνούµε
έχουµε, κι από εκεί και πέρα για το ποιες είναι οι σφαλερές θέσεις και απόψεις, ποιες είναι οι ορθές, θα κριθούµε όλοι.
Βέβαια κι αν ακόµη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν άνοιξε, όπως λέτε, ο δρόµος - γιατί εγώ είπα ότι
άνοιξε, µπορεί στη σφαίρα της φαντασίας µου, κύριε Υπουργέ,
και συγχωρέστε µε αν έχω τόσο µεγάλη φαντασία - για τον γάµο
και την τεκνοθεσία, είναι ζωντανό παράδειγµα αυτό της τοποθέτησης του εισηγητή του Ποταµιού που θέτει θέµα ανισότητας
εάν και εφόσον δεν θα έχουν τα οµόφυλα ζευγάρια δικαίωµα
στον γάµο και δικαίωµα στην τεκνοθεσία.
Ελάτε, λοιπόν, από τη µια πλευρά να δείτε ποια είναι η ισότητα,
σύµφωνα µε θέσεις και απόψεις, κι ελάτε κι από την άλλη να
δείτε ποια είναι η ανισότητα στη βάση αντίστροφων θέσεων και
απόψεων στο ίδιο αντικείµενο τους γάµου και της τεκνοθεσίας.
Τελειώνοντας - γιατί ήδη έκανα κατάχρηση του χρόνου και δεν
θέλω να κάνω και της καλοσύνης σας, κύριε Πρόεδρε - σε ό,τι
αφορά τις τροπολογίες, όσες τροπολογίες έγιναν δεκτές από την
Κυβέρνηση, γίνονται δεκτές και υπερψηφίζονται και από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατσίκη.
Τελευταίος από τους ειδικούς αγορητές είναι ο κ. Αναστάσιος
Μεγαλοµύστακας, ο οποίος θα έχει και αυξηµένο χρόνο γιατί δεν
είναι εδώ και ο κ. Μάριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρώων.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω τον λόγο µου από
τον χθεσινό επίλογο της οµιλίας µου, καθώς την θεωρώ πολύ επίκαιρη. Χθες µιλούσαµε για την ανάπτυξη της οικονοµίας στην Ελλάδα και κατέθεσα στα Πρακτικά έναν πίνακα και αναφέρθηκα
σε µια έρευνα που έχει γίνει από το παγκόσµιο οικονοµικό φό-
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ρουµ, το οποίο έλεγε ότι για να έχουµε ανταγωνιστική οικονοµία
πρέπει πρώτα από όλα –το είχε ως πρώτο κριτήριο στην ανταγωνιστικότητα- να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και να µην
υπάρχει κυβερνητική αστάθεια.
Ο τρόπος που νοµοθετείτε και όπως ήρθε και το παρόν νοµοσχέδιο, µόνο πολιτική σταθερότητα δεν αποδεικνύει. Όσο για τις
διαφορές, που έχετε µεταξύ σας η Συγκυβέρνηση, είναι πρόδηλη
πλέον και η κυβερνητική αστάθεια. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κράτος δεν είχε σοβαρή κυβέρνηση, γι’ αυτό είµαστε και εδώ που είµαστε. Όταν ερχόµαστε να εντάξουµε στην
ελληνική νοµοθεσία ευρωπαϊκή οδηγία που ήρθε το 2000, όταν
έχουµε στη διαβούλευση, όπως είπε και ο κ. Αµυράς χθες, νοµοσχέδιο δώδεκα χρόνια τώρα, µόνο πολιτική σοβαρότητα δεν εµπνέουµε. Δυστυχώς!
Πραγµατικά αυτό είναι τραγικό και νοµίζω ότι είναι η κύρια
αιτία του κακού. Και ως κακό εννοώ την κατάσταση στην οποία
βρισκόµαστε. Εδώ µέσα είµαστε όλοι µας -πιστεύω ή θέλω να πιστεύω ότι είµαστε όλοι µας- µε έναν κοινό στόχο: την ανάκαµψη
της χώρας. Βέβαια, στόχος είναι και η βελτίωση των συνθηκών
της ζωής των πολιτών της, που αυτή, όµως, δεν θα έρθει, αν δεν
ανακάµψουµε οικονοµικά. Και για να ανακάµψουµε οικονοµικά µπορεί να επαναλαµβάνοµαι, αλλά είναι πραγµατικά ουσιαστικά
αυτά που λέω- πρέπει να έχουµε µια σταθερή κυβέρνηση µε σχέδιο και όραµα. Αυτό εδώ πέρα µόνο σχέδιο δεν αποδεικνύει.
Όλα αυτά - εγώ δεν συνηθίζω να ανεβαίνω µε τόσα χαρτιά στο
Βήµα - είναι οι τροπολογίες. Θα µιλήσω γι’ αυτές, καθώς ο αγορητής µας αναφέρθηκε στο παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά
κυρίως ευρωπαϊκές οδηγίες και επί της αρχής είµαστε θετικοί
σε αυτό.
Η πρώτη τροπολογία, για την οποία θα µιλήσω, είναι η 751/46,
που αφορά την αποκατάσταση της άδικης µεταχείρισης οµάδας
αγροτών του Νοµού Βοιωτίας. Φυσικά και θα την υποστηρίξουµε,
αλλά, όπως προανέφεραν και οι συνάδελφοί µου, θα έπρεπε να
υπάρχει µέριµνα για όλους τους νοµούς, για όλη την Ελλάδα.
Αυτή η τροπολογία έρχεται να εξυπηρετήσει ένα ρουσφέτι ενός
συγκεκριµένου Βουλευτή. Δεν θέλω να τον προσβάλω, αλλά
αυτό είναι. Γιατί να µην υπάρχει τροπολογία που να ρυθµίζει τα
θέµατα πανελληνίως;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Είναι ρουσφέτι..
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Γιατί δεν έγινε για όλη
την Ελλάδα; Όταν γίνεται για συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων
είναι ρουσφέτι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Είναι βουλευτική. Δεν ντρέπεστε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Είναι ρουσφέτι! Εσείς να
ντραπείτε που µε διακόπτετε. Σεβαστείτε το. Το έχετε κάνει πολλές φορές σήµερα. Το έχετε κάνει πάρα πολλές φορές σήµερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Δεν ντρέπεστε; Εγώ;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι, έχετε διακόψει και
άλλους οµιλητές. Εδώ ήµουν όλη την ηµέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πάντως, αν µου επιτρέπετε, κύριε Μεγαλοµύστακα…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Το έχει κάνει τουλάχιστον
δυο φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αυτό είναι άλλο.
Εγώ δεν το ήξερα. Απλώς, αν µπορώ να πω κάτι σε αυτό που
λέτε, το ότι µια τροπολογία µπορεί να αφορά µια συγκεκριµένη
οµάδα ανθρώπων, που µπορεί να είναι από πέντε έως πέντε χιλιάδες…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε και θα σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): …δεν µπορεί να χαρακτηρίζεται µόνο από αυτό το στοιχείο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Γιατί δεν το κάνει για το διπλανό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αυτό είναι άλλο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Προφανώς και αναφέρθηκε και από άλλους Βουλευτές. Η Κυβέρνηση βασικά δεν νοιάζεται µόνο για έναν νοµό. Αν αυτό το πρόβληµα δεν υπήρχε
πουθενά αλλού στην Ελλάδα, τότε δεν θα το θεωρούσα ρουσφέτι. Όµως, όταν γίνεται για µια συγκεκριµένη οµάδα, ενώ
υπάρχουν και άλλες οµάδες, που έχουν το ίδιο πρόβληµα, το λέω
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ρουσφέτι. Βέβαια, σας λέω ότι θα το στηρίξουµε, γιατί δεν µπορούµε να έρθουµε απέναντι…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι άλλο θα ακούσουµε σήµερα;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Τι γελάτε, κύριε Υπουργέ;
Συνεχίστε εσείς. Πολύ ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα απαντήσει µετά
ο Υπουργός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι, εντάξει, µιλήστε
εσείς.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή η τροπολογία έπρεπε να έρθει για όλους
τους Έλληνες που έχουν ανάλογο πρόβληµα. Και υπάρχουν Έλληνες που έχουν ανάλογο πρόβληµα.
Θα αναφερθώ τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 752 και
ειδικό 47, η οποία αφορά την ενοποίηση των εναέριων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Θα την υπερψηφίσουµε και αυτήν, καθώς πιστεύουµε ότι θα
γίνει εξοικονόµηση χρηµάτων. Ο φόρτος εργασίας της Πυροσβεστικής και των εναέριων µέσων είναι προφανές ότι είναι το καλοκαίρι. Εποµένως, πιστεύουµε ότι αυτό θα λειτουργήσει. Θα
είµαστε εδώ, βέβαια, να το ελέγξουµε και να δούµε εάν υπάρχει
σωστή λειτουργία. Είµαστε, όµως, υπέρ αυτής της τροπολογίας.
Η επόµενη τροπολογία, την οποία θα στηρίξουµε, είναι η µε
γενικό αριθµό 758 που αφορά το «βραχιολάκι». Καλό είναι να δώσουµε µία παράταση, να δούµε εάν µπορέσει να λειτουργήσει
αυτό το καθεστώς και ελπίζουµε να έχει θετικό αποτέλεσµα.
Η άλλη τροπολογία που µας φέρνετε είναι η µε γενικό αριθµό
766, που δίνει παράταση κατά έξι µήνες στις διαφηµιστικές εταιρείες, καθώς υπάρχει σχέδιο νόµου σε διαβούλευση. Και σ’ αυτό
είµαστε θετικοί, αν και θα έπρεπε να λειτουργούµε λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή, ζητείται η παράταση, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί
η διαβούλευση.
Όπως θα είµαστε θετικοί και στην τροπολογία µε ειδικό αριθµό
50, που αφορά την ίδρυση του Εθνικού Μηχανισµού Εποπτείας
και Εφαρµογής των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ξέρουµε όλοι πόσα πρόστιµα επιβάλλονται στην Ελλάδα, γιατί
απλώς δεν εναρµονιζόµαστε µε αυτά που µας λέει η Ευρώπη.
Εποµένως, το θεωρούµε αναγκαίο να συµβεί και δεν επιβαρύνει
-απ’ ό,τι είδαµε- και τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ερχόµαστε τώρα στην τροπολογία µε ειδικό αριθµό 51 που
αφορά τέσσερις νέες θέσεις στον Άρειο Πάγο. Καλό θα ήταν να
υπάρχει µια πρόβλεψη που θα δίνει µια ολοκληρωµένη λύση. Δεν
υπάρχουν κενά µόνο εκεί, υπάρχουν και άλλες βαθµίδες της δικαιοσύνης που έχουν πάρα πολλά κενά. Βέβαια, δεν ξέρω αν
µπορούµε να αντιταχθούµε έστω και σ’ αυτή τη µικρή λύση που
δίνει η παρούσα τροπολογία.
Ερχόµαστε τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 785.
Αυτήν την έχετε κάνει δεκτή; Έχει αποσυρθεί;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ποια λέτε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Την 785/53 που αφορά
τις εταιρείες ΟΤΑ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι οι 785/53
και 786/54.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν την έχουν αποσύρει,
γιατί περίµενα. Η 785;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Η 788 έχει
αποσυρθεί.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ωραία, δεν θα την υποστηρίξουµε αυτή την τροπολογία, καθώς πιστεύουµε ότι αφορά
καθαρά ρουσφετολογικά συµφέροντα. Εποµένως, είµαστε κατά
αυτής της τροπολογίας.
Την τροπολογία µε ειδικό αριθµό 55 θα την υπερψηφίσουµε,
καθώς αποσαφηνίζεται ένα ζήτηµα το οποίο έπρεπε να λυθεί που
αφορά τις άδειες άνευ αποδοχών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Συγγνώµη για τον χρόνο που έχω καταχραστεί, αλλά οι τροπολογίες είναι πάρα πολλές.
Πάµε τώρα στην τροπολογία µε ειδικό αριθµό 57 που αφορά
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τους αλιείς. Εδώ πραγµατικά µας µπερδέψατε πολύ. Έχουµε
µπερδευτεί εξαιτίας της προχειρότητάς σας. Έπρεπε να έρθει
σε επιτροπή, να ακούσουµε την άποψη των αλιέων και ποια είναι
η θέση τους.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οδηγία είναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Οδηγία είναι;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ωραία. Ενδεχοµένως
τότε να την υπερψηφίσουµε.
Πάµε στην τροπολογία µε ειδικό αριθµό 58, όπου προβλέπεται
συγκρότηση επιστηµονικής επιτροπής αρµόδιας για θέµατα εκπαίδευσης του επαγγέλµατος του ξεναγού. Φυσικά και θα την
υπερψηφίσουµε. Είµαστε ένα κράτος, του οποίου η οικονοµία
στηρίζεται στον τουρισµό. Εποµένως, ας είναι οι ξεναγοί µας επιµορφωµένοι σωστά.
Πάµε τώρα στην τροπολογία µε ειδικό αριθµό 59, την οποία
θα υπερψηφίσουµε.
Έρχοµαι τώρα στην περιβόητη τροπολογία µε ειδικό αριθµό
60, η οποία ήρθε χθες, αποσύρθηκε και την φέρνετε σήµερα.
Ίσως αυτό να αφορούσε σε νοµοσχέδιο. Δεν µπορούµε να υπερψηφίσουµε µία τροπολογία που εµπλέκει πάρα πολλά θέµατα και
κάποια απ’ αυτά τα βλέπουµε θετικά και κάποια αρνητικά.
Ελπίζω αυτό που έχει συµβεί και συµβαίνει µέχρι σήµερα στη
Βουλή να µην συνεχιστεί. Να αποφασίσετε εσείς της Κυβέρνησης ότι πρέπει να έχετε ένα σοβαρό πρόγραµµα, έναν σχεδιασµό, έτσι ώστε να µην υπάρχουν όλες αυτές οι εντάσεις µέσα
στην Βουλή. Κοκοροµαχίες γιατί; Γιατί απλά γιατί δεν κάνει σωστά τη δουλειά της η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μεγαλοµύστακα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και ενηµερωθήκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσω τους µαθητές ότι είστε στο τέλος µιας διαδικασίας ψήφισης ενός νοµοσχεδίου. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση ανάµεσα στους Βουλευτές. Τώρα θα πάρει τον λόγο ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Κοντονής, για να δώσει ορισµένες απαντήσεις και θα περάσουµε στη συνέχεια στην ψήφιση του νοµοσχεδίου που θα
γίνει νόµος τους κράτους.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω από κάτι που είναι εντυπωσιακό. Οι περισσότεροι
από τους εισηγητές καταφέρθησαν εναντίον των τροπολογιών
και του περιεχοµένου τους κατά τη συζήτηση. Τελικά, τώρα που
γίνεται η δήλωση ψήφου, διαπιστώνουµε ότι τα περισσότερα
κόµµατα υπερψηφίζουν τις περισσότερες τροπολογίες, που αυτό
σηµαίνει ότι οι τροπολογίες ήταν απαραίτητες, είχαν το στοιχείο
του επείγοντος και σωστά ήρθαν. Οι περισσότερες δε απ’ αυτές
είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, απ’ ό,τι παρατηρήσατε. Εποµένως δεν ήταν σε άσχετο νοµοσχέδιο. Οι τροπολογίες που
ήρθαν από άλλα Υπουργεία είχαν το στοιχείο του επείγοντος και
γι’ αυτό πολύ καλά κάνετε και τις υπερψηφίζετε τις περισσότερες
απ’ αυτές.
Θα ήθελα, λοιπόν, µε αφορµή αυτό που λέω τώρα, εάν είναι
δυνατόν, να προσεγγίζουµε τα θέµατα στην ουσία, διότι πολλές
φορές αναλωνόµαστε στον τύπο, σε κατηγορίες ότι γίνεται πρόχειρη νοµοθέτηση και όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας, διαπιστώνουµε ότι αυτά τα οποία εισηγείται η Κυβέρνηση είναι
απολύτως αναγκαία, στον βαθµό , όπως είπα και επαναλαµβάνω,
που τα περισσότερα κόµµατα τα υπερψηφίζουν. Όπως τα περισσότερα κόµµατα υπερψηφίζουν το νοµοσχέδιο σήµερα επί της
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αρχής και επί των περισσοτέρων άρθρων.
Ξεκινώ την τοποθέτησή µου για το νοµοσχέδιο απ’ αυτό, διότι,
κύριε Αµυρά, οι ΑΝΕΛ δεν είπαν ότι καταψηφίζουν το νοµοσχέδιο. Έχουν διαφωνία…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εννοώ τα άρθρα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σε ορισµένα άρθρα έχουν τη
διαφωνία τους. Εγώ σας είπα ότι δεν συµφωνώ µε τις απόψεις
τις οποίες εξέφρασαν και, σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει µια
κυβέρνηση συνεργασίας, αυτά τα πράγµατα συµβαίνουν. Όπως
συνέβησαν κατ’ επανάληψη και µε την προηγούµενη κυβέρνηση
συνεργασίας. Θα πρέπει να καταλάβουµε, λοιπόν, ότι, όταν
υπάρχουν συγκυβερνώντα κόµµατα, πάντοτε θα υπάρχουν και
τέτοιες καταστάσεις. Κρίνεται από το Κοινοβούλιο εάν αυτές οι
διατάξεις θα υπερψηφιστούν ή όχι.
Εδώ, λοιπόν, θεωρώ ότι δεν είναι και πολύ σωστό, για να µην
πω και πολύ τίµιο, αυτό το οποίο άφησε να εννοηθεί ο εισηγητής
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Τίθεται θέµα δεδηλωµένης;
Γιατί, εάν τίθεται θέµα δεδηλωµένης, να υποβάλετε τη Βουλή
στις νόµιµες διαδικασίες. Εάν θέλετε και εάν νοµίζετε ότι εξ αντανακλάσεως, εκ της µη ψήφισης τριών, τεσσάρων άρθρων σε
ένα νοµοσχέδιο, µπορεί να δηµιουργηθεί τέτοιο ζήτηµα, σας λέω
ότι ούτε το Σύνταγµα κάτι τέτοιο αναφέρει ούτε η πολιτική ηθική
προωθεί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Καταλάβατε τι σας είπα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ξαναλέω και πάλι -γιατί θέσατε
θέµα συνοχής, το οποίο µπορεί να φτάσει σε θέµα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κ.ο.κ.- τέτοια σοβαρά ζητήµατα µην τα αναδεικνύετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρά τις διατάξεις του Συντάγµατος και παρά την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική.
Εµείς θέτουµε ένα σχέδιο νόµου στη βάσανο της ακροαµατικής διαδικασίας, της ακρόασης των φορέων, της διαλογικής συζήτησης κ.λπ. και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια και καλούµε
τη Βουλή να το ψηφίσει.
Αυτό που είπατε ότι «θα πρέπει να καλέσετε τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν», εµείς καλούµε το σύνολο των
Βουλευτών να το ψηφίσει, γιατί πιστεύουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι απολύτως σωστό, απολύτως ορθό και δίκαιο και αίρει
αδικίες και κοινωνικούς αποκλεισµούς ετών.
Θέλω να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος από το
Ποτάµι. Κοιτάξτε να δείτε, εµείς µε αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε
Αµυρά, προστατεύουµε χωρίς πολλές κουβέντες και πανηγυρικούς και τους ανθρώπους τους οροθετικούς και αυτούς που πάσχουν από AIDS.
Αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο εισηγούµεθα σήµερα και που
πάρα πολλά άρθρα του επικροτήσατε και θα ψηφίσετε, ακριβώς
για αυτούς τους ανθρώπους µεριµνά, για να µην υπάρχει ο κοινωνικός αποκλεισµός, τον οποίο βιώνουν κάθε µέρα και όχι µόνο,
αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι συνάνθρωποί µας.
Θέλω δε να σας αναφέρω ότι για τα ζητήµατα τα οποία θέσατε, σχετικά µε το τι πρόκειται να κάνει η Κυβέρνηση για αυτά
τα ζητήµατα, έχει ήδη συσταθεί νοµοπαρασκευαστική επιτροπή
και αυτά τα ζητήµατα εξετάζονται, αλλά εξετάζονται µε τη δέουσα σοβαρότητα, χωρίς να δηµιουργούνται πελατειακές σχέσεις και εξαρτήσεις και χωρίς να χαϊδεύουµε τα αυτιά κανενός.
Θα πάρουµε όλα εκείνα τα µέτρα, τα οποία εµπεδώνουν το κράτος δικαίου, την ισότητα των πολιτών και τη διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέθηκαν κάποια ερωτήµατα –µε
κόσµιο τρόπο οφείλω να οµολογήσω– από τον εισηγητή της Χρυσής Αυγής, που µίλησε τελευταίος. Όσον αφορά τα θέµατα της
βίας, να ξέρετε ότι εµείς θεωρούµε ότι τον φασισµό και τον ναζισµό δεν τον κατατροπώνεις µε τη βία, αλλά µε την πειθώ, για
να καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας, ο εργαζόµενος, ο νέος
άνθρωπος ότι το κόµµα σας και η ακροδεξιά ήταν πάντοτε ιστορικά και συνεχίζει να είναι το µακρύ χέρι του κεφαλαίου και των
µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων.
Αν ανατρέξουµε στην ιστορία, σε αυτούς που είχατε ως πρωτοσέλιδα στο έντυπό σας –και το ξέρετε– τον Χίτλερ, τον Ρούντολφ Ες, τον Γκέρινγκ, και ούτω καθεξής, όλο αυτό το αγλάισµα
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του ναζισµού, αυτοί…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Και τον Στάλιν είχαµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ποτέ, ποτέ. Μην το λέτε σε
µένα για τον Στάλιν. Ποτέ. Θα σας απαντήσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Απαντήστε για τα άλλα άρθρα που είπαµε. Μη µας λέτε για τον Χίτλερ. Είστε εκτός θέµατος. Αναγκάζεστε τώρα να απολογηθείτε για το νοµοσχέδιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μη διακόπτετε. Μη δείχνετε αντιδηµοκρατική συµπεριφορά. Είδατε ότι είπα πως ο εισηγητής
σας µε κόσµιο τρόπο έθεσε τα ερωτήµατα. Εσείς γιατί θέλετε να
δείξετε το πραγµατικό σας πρόσωπο; Ακούστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ξεχάσατε να αναφέρετε ότι είχαµε και
τον Στάλιν.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν ξεχνάω τίποτα. Θα τα αναφέρω όλα. Μην ανησυχείτε. Θα τα αναφέρω όλα.
Εµείς, λοιπόν, τη βία την καταδικάζουµε. Διότι µε το να χτυπηθεί ένας Βουλευτής του κόµµατός σας, αυτό δεν αλλάζει τους
πολιτικούς συσχετισµούς. Αντίθετα, όταν αποκαλυφθεί το ποιοι
είστε και µε την αντιπαράθεση και εδώ στη Βουλή και παντού,
χωρίς βία, τότε αντιλαµβάνεται ο οποιοσδήποτε πολίτης και τι
συµφέροντα εκπροσωπείτε και ποια είναι η ιδεολογία σας, την
οποία επί µονίµου βάσεως θέλετε να κρύβετε, ενώ είναι ο εθνικοσοσιαλισµός, δηλαδή ο ναζισµός. Εσείς τώρα εµφανίζεστε
εδώ ως εθνικιστές και µάλιστα το µεταφράζετε και ως πατριώτες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Δεν έχουµε το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχετε το δικαίωµα να λέτε ό,τι
θέλετε και έχουµε το δικαίωµα να λέµε και εµείς αυτό που πιστεύουµε. Αυτή είναι η δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Για το άρθρο 55 πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για αυτό ακριβώς απαντάµε.
Εγώ δεν συµφωνώ µε τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, που λέει: «Να
µην τους απαντάτε». Εµείς θα σας απαντάµε και θα σας απαντάµε σε κάθε στοιχείο της τοποθέτησής σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Εδώ είµαστε, να κάνουµε διάλογο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά, λοιπόν, το θέµα
που θίξατε για το άρθρο 55 του νοµοσχεδίου, το άρθρο 55 καταργείται, διότι οι διατάξεις πλέον οι «τιµωρητικές», τα πρόστιµα
και οι διοικητικές ποινές, διαλαµβάνονται στο άρθρο 51 και µάλιστα στην παράγραφο 1 εδάφιο α’, όπου έχουν απολύτως αυστηροποιηθεί.
Προσέξτε τη διάταξη. Λέει η διάταξη ότι επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις. Προσέξτε: «Διοικητικό πρόστιµο µέχρι 100%
επί του ποσού της παράβασης ή, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν αυτό να προσδιοριστεί, µέχρι του ποσού του 1 εκατοµµυρίου». Εποµένως εδώ έχει αυστηροποιηθεί η διάταξη και το
πρόστιµο και γι’ αυτό καταργείται µια άλλη διάταξη, η οποία
πλέον δεν έχει λόγο, γιατί θα ήταν αντιφατική…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Για διευθυντικό στέλεχος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι σωστό
όµως αυτό που κάνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τελειώνοντας, θέλω να σας
αναφέρω ότι την ιστορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τα
µαθήµατα ιστορίας που κάνετε εσείς συνεχίστε να τα κάνετε.
Εµείς σήµερα καταλάβαµε εδώ, από το πώς αντιµετωπίζετε το
Κυπριακό, τι µαθήµατα κάνετε. Αν θέλετε εσείς µε τα µαθήµατα
αυτά να ξεπλύνετε µια δικτατορία για ένα έγκληµα που έκανε,
είναι δικαίωµά σας να τα κάνετε και δικαίωµα όσων θέλουν να τα
παρακολουθούν και δικαίωµα όποιων θέλουν να τα ενστερνίζον-
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ται. Η ιστορία όµως είναι ιστορία.
Επειδή αναφέρθηκα στο θέµα της Κύπρου και κατ’ επανάληψη
είπατε για τον φάκελο της Κύπρου, ξέρετε ότι στην Ελλάδα είχε
συγκροτηθεί και είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της εξεταστική
επιτροπή. Σας το είπα κατ’ επανάληψη. Υπάρχει δε πρωτόκολλο
συνεργασίας της ελληνικής Βουλής µε την κυπριακή Βουλή για
την αξιοποίηση και µελέτη όλων αυτών των στοιχείων, διότι εδώ
δεν είναι θέµα εσωτερικό, της Ελλάδας µόνο. Έχει να κάνει µε
ένα άλλο κράτος, την Κυπριακή Δηµοκρατία. Υπάρχει δε πρωτόκολλο συνεργασίας της ελληνικής Βουλής µε την κυπριακή
Βουλή. Αυτό είναι θέµα του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος το
χειρίζεται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Έχουµε πρόσβαση; Από το τρίτο
κόµµα δεν συµµετέχει κάποιος από εµάς…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας λέω, λοιπόν, για να αντιλαµβάνεστε, ότι την ιστορία του Κυπριακού την έχουν βιώσει οι
Έλληνες, διότι ζούσαµε όλοι εκείνη την περίοδο και ξέρουµε
πολύ καλά τι συνέβη. Ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας µε ποιον
τρόπο η δικτατορία οδήγησε σε µια εθνική τραγωδία. Εάν θέλετε
τώρα εσείς να µας πείτε ότι κάποιοι δικτάτορες ήταν καλοί και
κάποιοι δεν ήταν, γιατί άκουσα και για τον Μπονάνο προηγουµένως χαρακτηρισµούς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Και για τον Αραπάκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, ναι.
Τελικά, η µισή χούντα ήταν καλή, η άλλη µισή δεν ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ήταν χούντα του Ιωαννίδη…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, ναι. Σας καταλάβαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην απαντάτε,
κύριε Υπουργέ.
Συνεχίστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό είναι δικό σας θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πρόσβαση µπορούµε να έχουµε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας είπα και πάλι ότι για αυτά
τα στοιχεία υπάρχει πρωτόκολλο της ελληνικής Βουλής και της
κυπριακής Βουλής. Αυτό σας είπα. Σε αυτά τα ζητήµατα, όσο
µπορείτε, δείξτε µια εθνική στάση. Εάν µπορείτε.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής: Η σηµερινή συζήτηση θεωρώ ότι ήταν απολύτως εποικοδοµητική, όσον αφορά το
σκέλος που µιλήσαµε για το νοµοσχέδιο. Διεφάνη µια ευρύτατη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία στηρίζει το παρόν σχέδιο
νόµου.
Η Κυβέρνηση, όσον αφορά τη διεύρυνση και κατοχύρωση των
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων, θα πράξει τα αυτονόητα.
Θα κατοχυρώσουµε τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα. Αποκλεισµούς, αδικίες και µισαλλοδοξία την οποία ενσπείρουν στην
κοινωνία συλλογικότητες ή πρόσωπα, όλα αυτά θα τα οδηγήσουµε εκεί που πρέπει: ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο θέµα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αναφέρθηκε στο θέµα της
πολιτικής εντιµότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τη δική σας;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, βέβαια.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Βεβαίως, είναι ζήτηµα πολιτικής εντιµότητας, είπε προηγουµένως για τον αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι. Δεν υπάρχει
θέµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δώστε µου είκοσι δευτερόλεπτα. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι. Σας παρακα-
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λώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όταν αναφέρεται σε αγορητή ενός κόµµατος ένας Υπουργός και λέει ότι
ετέθη ζήτηµα πολιτικής εντιµότητος, µπορώ να πάρω τριάντα
δευτερόλεπτα, για να απαντήσω επί προσωπικού.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να το διευκρινίσω. Δεν είπα για
θέµα πολιτικής εντιµότητας…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πολιτικής εντιµότητος, είπατε. Αυτό που έχει να κάνει µε τη στάση του αγορητή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, τώρα, κύριε συνάδελφε, ειλικρινά σας λέω δεν είναι ούτε προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αν είχατε δώσει τον λόγο…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν είναι προσωπικό! Να σας
το διευκρινίσω και δεν θα χρειαστεί να µιλήσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πριν τοποθετηθώ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για να µην το πάρετε ως προσωπικό. Αυτό λέω.
Αναφέρθηκα σε µια αποστροφή της οµιλίας σας, η οποία αµφισβήτησε τη δεδηλωµένη. Η δεδηλωµένη σάς τόνισα ότι αµφισβητείται µέσω των διαδικασιών που το Σύνταγµα προβλέπει.
Μην προσπαθείτε να δηµιουργείτε πολιτικά ζητήµατα από ελάσσονα, τα οποία ουδεµία επιρροή µπορεί να έχουν σε τόσο σοβαρά θέµατα, όπως είναι η δεδηλωµένη εµπιστοσύνη της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Μόλις τελειώσετε, θα σας
πω µία κουβέντα.
Μίλησα για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της νοµοθετικής
πρωτοβουλίας που αναλάβατε, όχι της Κυβέρνησης. Που σηµαίνει ότι κατεβάζουµε νοµοσχέδιο, όταν έχουµε πλειοψηφία επί του
νοµοσχεδίου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ποιος το λέει αυτό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αυτό, λοιπόν, που σας είπα
είναι ότι δεν την είχατε για τα συγκεκριµένα άρθρα. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, ο χαρακτηρισµός της πολιτικής εντιµότητας, γιατί ξέρετε τι θα έθετε ζήτηµα πολιτικής εντιµότητας; Να σας λέγαµε
ότι αυτά τα συγκεκριµένα άρθρα, τα οποία δεν στηρίζει η συγκυβέρνηση ΑΝΕΛ, δεν περνάνε. Εµείς σας είπαµε, λοιπόν, ότι κάναµε ονοµαστική, για να περάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, καλώς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ, κύριε Παπαθεοδώρου, σε αυτό
που είπατε, ότι κάνετε ονοµαστική για να περάσουν, διότι θα µπορούσατε να τα υπερψηφίσετε χωρίς ονοµαστική. Εποµένως δεν
χρειαζόταν.
Προσπαθείτε και νοµίζετε -γι’ αυτό σας το είπα προηγουµένως, γιατί δεν ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό- ότι µπορείτε να δηµιουργήσετε µείζον θέµα από ένα ελάσσον ζήτηµα. Δεν γίνεται
έτσι, κύριε συνάδελφε. Δεν γίνεται έτσι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεν είναι ελάσσον, κύριε
Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας λέω και πάλι ότι η Κυβέρνηση εισηγείται στη Βουλή και καλεί το σύνολο των Βουλευτών
να υπερψηφίσει τα νοµοσχέδια και αποδεικνύεται ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα στηριχθεί από µία ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Προς τι λοιπόν, η ονοµαστική ψηφοφορία; Για να µας πείτε ότι
κάτι τρέχει στα γύφτικα; Ελάτε τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κύριε Παπαθεοδώρου.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/
ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας
2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας
2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς
και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του ευρώ και άλλων
νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του
ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα
ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης
και άλλες διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ
για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση
στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ
περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ.
22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την
κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και
2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής
Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους
υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4 από
Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ,
του Ποταµιού, καθώς και από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές κυρίους Γεώργιο - Δηµήτριο Καρρά, Ιάσονα Φωτήλα και Θεοχάρη
Θεοχάρη. Η ονοµαστική ψηφοφορία, όπως γνωρίζετε, θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή 2 Δεκεµβρίου 2016, και ώρα 10.30’ το
πρωί.
Προχωράµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
56 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 758 και ειδικό 48 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι, µε την υποσηµείωση ότι είναι η
δεύτερη ή τρίτη φορά που δίνεται παράταση. Πρέπει να λυθεί
αυτό το θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 758 και ειδικό 48 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 766 και ειδικό 49 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 766 και ειδικό 49 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 768 και ειδικό 50 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 768 και ειδικό 50 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 782 και ειδικό 51 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 782 και ειδικό 51 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 787 και ειδικό 55 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 787 και ειδικό 55 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 789 και ειδικό 57 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 789 και ειδικό 57 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 790 και ειδικό 58 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 790 και ειδικό 58 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 791 και ειδικό 59 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
Κύριε Πρόεδρε, απλώς για να καταγραφεί στα Πρακτικά, εάν
έχει εισπραχθεί ο ΦΠΑ, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το είπατε εκείνη την
ώρα και ο κύριος Υπουργός είπε εκείνη την ώρα «εννοείται».
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, είπε
«εννοείται». Εγώ το λέω ξανά, λοιπόν, για να καταχωριστεί ότι
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υπάρχει η προϋπόθεση να µην έχει εισπραχθεί ο ΦΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μάλιστα. Συνεχίζουµε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή, λοιπόν, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 791 και ειδικό 59 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 791 και ειδικό 59 έγινε δεκτή οµοφώνως
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 792 και ειδικό 60 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 792 και ειδικό 60 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 751 και ειδικό 46 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 751 και ειδικό 46 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 785 και ειδικό 53 ως έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 785 και ειδικό 53 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 21.35’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 2 Δεκεµβρίου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: ψήφιση
των άρθρων που έχουν τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία
και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την
άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων
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µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34
του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την
κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση
αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του ευρώ
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και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση
Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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