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ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’
Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018
Αθήνα, σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.19’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 29 Νοεµβρίου 2018.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 179/26-11-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κουµουτσάκου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Αυξηµένη
τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».
2. Η µε αριθµό 187/27-11-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Να ανακληθούν οι
απολύσεις, να προστατευτούν οι εργαζόµενοι και να εφαρµοστούν οι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις στον Επισιτισµό Τουρισµού».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 180/26-11-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Προβλήµατα και διαµαρτυρίες κατά την πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του έτους 2018».
2. Η µε αριθµό 161/19-11-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Με
αργούς ρυθµούς σηµαντικά έργα υποδοµών στη Μαγνησία».
3. Η µε αριθµό 169/20-11-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, µε θέµα: «Αντιµετώπιση επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του αεροδροµίου στο Καστέλι. Αναγκαία
έργα και ανταποδοτικά οφέλη για την περιοχή».
4. Η µε αριθµό 120/1-11-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Λιµάνι των Σκοπίων καθίσταται η Θεσσαλονίκη βάσει της Συµφωνίας των
Πρεσπών».
5. Η µε αριθµό 75/16-10-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Προστασία πληρωµάτων
από εγκατάλειψη πλοίου εσωτερικών πλόων».
6. Η µε αριθµό 1/1-10-2018 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Περί του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και λοιπών φορέων, συλλόγων και σωµατείων της Μακεδονίας και του άρθρου
6 της συµφωνίας Ελλάδας-Σκοπίων».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1191/4-9-2018 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας, ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς
εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
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 Προστασίας του
Πολίτη: «Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία
επιβατών - προσαρµογή της νοµοθεσίας στην οδηγία (ΕΕ) 2016/
681».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 26 Νοεµβρίου 2018, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το Σώµα συµφώνησε.
Επιτρέψτε µου σ’ αυτό το σηµείο, πριν περάσουµε στους εισηγητές των κοµµάτων, να δώσω τον λόγο στον κ. Τσακαλώτο
και στην κ. Γεροβασίλη, για να παρουσιάσουν δυο τροπολογίες,
προκειµένου και εσείς να έχετε έγκαιρα γνώση αυτών των τροπολογιών.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε διάφορες διαφωνίες τον τελευταίο
χρόνο για τον προϋπολογισµό και το µεσοπρόθεσµο, όπου η Αντιπολίτευση µας έλεγε διάφορα πράγµατα που φαίνονται τώρα
ότι δεν ισχύουν.

1360

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια δώσαµε µέρισµα, είχαµε
υπεραπόδοση. Έχουµε εξηγήσει τους λόγους γιατί είχαµε υπεραπόδοση. Διαφωνούµε για τους λόγους. Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να το ξαναπούµε. Ποτέ δεν είχαµε εµείς ως στόχο να
έχουµε υπεραπόδοση και δίναµε το µέρισµα, όπως και φέτος θα
δώσουµε ένα µέρισµα περίπου 710 εκατοµµυρίων ευρώ, στα ίδια
πρότυπα που ήταν πέρυσι. Η τροπολογία θα κατατεθεί σε µισή
ώρα.
Θα σας εξηγήσω τώρα την τροπολογία. Εάν θέλετε, θα σας
την εξηγήσω ξανά, αλλά για να µην χάνουµε χρόνο και µιλώ δυο
φορές, θα σας τα πω τώρα, εάν θέλετε, το ξαναλέω και µετά,
αλλά νοµίζω ότι είναι υπερβολή. Απλώς, µου είπαν τυπικά ότι
πρέπει πρώτα να κατατεθεί και µετά να το πω.
Είναι στο ίδιο µήκος κύµατος, λοιπόν. Οι παράµετροι δεν αλλάζουν καθόλου. Υπάρχουν οριακές διαφορές. Και θα δείτε ότι
η τροπολογία λέει πως µε υπουργική απόφαση θα υπάρχουν κάποιες λεπτοµέρειες.
Τώρα, όµως, όπως εξήγησα και στο µεσοπρόθεσµο και πάρα
πολλές φορές -το έχει εξηγήσει και ο Πρωθυπουργός- αλλάζει ο
τρόπος που θα λειτουργούµε. Τώρα που έχουµε βγει από το
πρόγραµµα, δεν έχουµε καµµία ανάγκη να υπάρχει υπερπλεόνασµα επειδή µας αναγκάζει το ΔΝΤ, για να λέει ότι η απόδοση κάποιου φορολογικού µέτρου θα είναι χαµηλή. Άρα, µπορούµε να
κάνουµε µέτρα εκ των προτέρων. Προφανώς ο στόχος είναι το
3,5%. Μέσα σ’ αυτό το 3,5% αφήνουµε και µια «καβάτζα» για να
µη γίνει κάποιο λάθος. Πάντα χρειάζεσαι µια ασφάλεια σ’ αυτά
τα πράγµατα.
Επίσης, κάνουµε δύο πράγµατα: Πρώτον, το ξοδεύουµε εκ των
προτέρων και δεύτερον, το ξοδεύουµε σε µόνιµα µέτρα. Δηλαδή,
σχετικά µε όλα αυτά που έγιναν την προηγούµενη εβδοµάδα για
την κοινωνική ασφάλιση, ό,τι ισχύει για το 2019, θα ισχύει και για
το 2020 και το 2021. Για το επίδοµα στέγασης πάλι το ίδιο. Είναι
µόνιµα µέτρα που εµείς νοµίζουµε ότι θα βοηθήσουν την οικονοµία.
Σήµερα έχουµε δύο απ’ αυτά τα µέτρα που πάλι επιβεβαιώνουν το δικό µας αφήγηµα. Ποιο είναι αυτό; Όχι µόνο δεν θα
µειωθούν οι συντάξεις, αλλά και ένα µέρος των αντίµετρων θα
µπορέσουµε να το έχουµε όχι σε δύο χρόνια, που ήταν η συµφωνία του καλοκαιριού του 2017, αλλά σε τέσσερα χρόνια. Άρα,
αυτό που συζητάµε σήµερα είναι µέρος από τα µέτρα του 2019,
που είναι µέρος από τα αντίµετρα που θα δείτε το 2019, το 2020,
το 2021 και το 2022.
Η πρώτη τροπολογία είναι για τη µείωση των συντελεστών φορολογίας νοµικών προσώπων -όπως ξέρετε, το ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.- όπου θα πάει στο 28% το
2019, στο 27% το 2020, στο 26% το 2021 και στο 25% το 2022.
Όταν θα φτάσει στο 25%, θα είναι λίγο µεγαλύτερο από τον µέσο
όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι περίπου 24%, 24,2% ή
24,3%, αν θυµάµαι σωστά.
Θέλω να αναφέρω δύο πράγµατα γι’ αυτό το µέτρο. Είναι κάτι
που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Μην ξεχνάτε, όµως, ότι στην
Ελλάδα υπάρχουν και πάρα πολύ µικρές επιχειρήσεις που θα
βοηθηθούν απ’ αυτό. Άρα, δεν είναι µόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις
που θα κερδίσουν.
Το δεύτερο είναι ότι παρ’ όλο που υπάρχει µια πίεση διεθνώς
στην εποχή της παγκοσµιοποίησης για χαµηλούς συντελεστές
φορολόγησης, το πιο σηµαντικό που έχουµε καταλάβει -και µπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προηγούµενοι Υπουργοί- είναι να
είναι σταθερό το σύστηµα, να ξέρουν οι επενδυτές πόσο θα είναι
και πως θα είναι µε κάποια διάρκεια. Άρα τώρα αυτό προσπαθούµε, δηλαδή να ξέρουν οι επενδυτές τους κανόνες του παιχνιδιού.
Το τρίτο είναι το εξής: Δεν ξέρω καν τις απόψεις των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης. Η θέση που η ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει στην Ευρώπη, είναι ο φόρος πάνω στα κέρδη να είναι σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρχει ένας συντελεστής, δηλαδή
ίδιος στην Ελλάδα, στη Γερµανία, στην Ιρλανδία, για να µην
υπάρχει αυτός ο ανταγωνισµός ανάµεσα στα κράτη ότι «εγώ τον
µειώνω για να έχω περισσότερες επενδύσεις από εσάς». Αυτό
είναι ένα θέµα που ίσως πρέπει να συζητήσουµε αν όλοι το υπο-
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στηρίζουµε, δηλαδή να µην υπάρχει φορολογικός ανταγωνισµός
σ’ αυτό το επίπεδο, γιατί αυτό είναι κάτι που µας πάει σ’ έναν
αγώνα προς τα κάτω και µειώνεται µετά το κοινωνικό κράτος
επειδή δεν υπάρχουν αρκετά φορολογικά έσοδα.
Πάω γρήγορα στη µείωση του ΕΝΦΙΑ, που κι αυτό ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Στη ρύθµιση που
έχουµε, ο ΕΝΦΙΑ µειώνεται κατά 30% για περιουσίες φυσικών
προσώπων µε αντικειµενική αξία που ανέρχεται µέχρι 60.000
ευρώ. Όταν η συνολική αξία της περιουσίας υπερβαίνει το ποσό
των 60.000 ευρώ, το ποσό έκπτωσης του 30% µειώνεται κατά 70
λεπτά ανά 1.000 ευρώ, µε µέγιστη έκπτωση ΕΝΦΙΑ τα 100 ευρώ.
Θα σας δώσω κάποια παραδείγµατα για το τι σηµαίνει αυτό:
Σε σύνολο 5,9 εκατοµµύριων ιδιοκτητών, τα τριάµισι εκατοµµύρια -δηλαδή το 60% των ιδιοκτητών- θα έχουν µείωση 30%, άλλο
ένα εκατοµµύριο -το 70% των ιδιοκτητών- θα έχει µείωση 20%
και άλλο µισό εκατοµµύριο θα έχει µείωση 10%. Δηλαδή πέντε
από τα 5,9 εκατοµµύρια ιδιοκτητών -το 87% των ιδιοκτητών- θα
έχει µείωση µεγαλύτερη ή ίση του 10%.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι µειώνουµε µεσοσταθµικά τον ΕΝΦΙΑ
10%. Όµως, για ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι των πολιτών η µείωση είναι µεγαλύτερη. Και σ’ αυτό το κοµµάτι εντάσσεται το σύνολο των λαϊκών στρωµάτων, αλλά και ένα συντριπτικά µεγάλο
µέρος της µεσαίας τάξης.
Αυτές ήταν οι υποσχέσεις µας στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα
πράγµατα που κάνουµε. Είµαι σίγουρος ότι όλο το Σώµα προτιµά
µια πολιτική που έχουµε µόνιµα µέτρα εκ των προτέρων, παρά
να έχουµε εκ των υστέρων µερίσµατα και γι’ αυτό περιµένω να
υπάρχει καθολική υποστήριξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τρεις οι τροπολογίες στο νοµοσχέδιο που συζητείται, τις οποίες θέλω να αναπτύξω.
Η µία τροπολογία ρυθµίζει θέµατα αναφορικά µε επιτυχόντες
και επιλαχόντες προηγουµένων διαγωνισµών κατάταξης πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώµα.
Γνωρίζουµε όλοι τα προβλήµατα στελέχωσης του Πυροσβεστικού Σώµατος, τα οποία είναι χρόνια και χρήζουν άµεσης επίλυσης. Γνωρίζετε, επίσης, ότι οι µνηµονιακοί περιορισµοί δεν
επέτρεψαν αυτά τα χρόνια να µπορέσουµε να έχουµε ανθρώπινο
δυναµικό από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων προγενέστερων διαγωνισµών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Συγκεκριµένα, δεν µπορέσαµε µέχρι σήµερα να αξιοποιήσουµε πίνακες επιλαχόντων αφ’ ενός για µόνιµους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, του τελευταίου διαγωνισµού του
2011, αλλά και για πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης του
ίδιου διαγωνισµού του 2011.
Οι επιχειρησιακές ανάγκες καθιστούν επιτακτική την παράταση ισχύος των πινάκων αυτών. Έτσι, µε την εισηγούµενη τροπολογία θεσπίζεται η δυνατότητα άµεσης πρόσληψης προσωπικού, τόσο σε πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, όσο και σε
µόνιµους πυροσβέστες.
Η καινούργια προκήρυξη, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν θα ήταν
δυνατόν να επιλύσει άµεσα αυτές τις ανάγκες, µε δεδοµένη και
την εµπειρία της προηγούµενης περιόδου. Αντιλαµβανόµαστε
όλοι την επείγουσα πρόσληψη από τους συγκεκριµένους πίνακες. Η παράταση ισχύος είναι µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019 και για
τους πενταετούς υποχρέωσης από την κατηγορία των εποχικών
πυροσβεστών, οι οποίοι είναι έµπειρο προσωπικό και σήµερα
µπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα και για τους δόκιµους πυροσβέστες από τον τελευταίο διαγωνισµό του 2011. Αυτή είναι
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1810.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1808 ρυθµίζει θέµατα αναφορικά µε την υγειονοµική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος,
δηλαδή προβλέπεται η µετεγκατάσταση της υγειονοµικής υπηρεσίας του Σώµατος στις δοµές του «251 Γενικού Νοσοκοµείου
Αεροπορίας», επ’ ωφελεία, όπως αντιλαµβάνεστε, και των δύο
φορέων και µε εξοικονόµηση πόρων. Προβλέπεται, επίσης, ότι
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αυτοί οι οποίοι µετατάσσονται προς το νοσοκοµείο, αν δεν έχουν
αποκτήσει ιατρική ειδικότητα, τότε θα µπορούν να συνεχίσουν
στο νοσοκοµείο και να αποκτήσουν την ειδικότητα.
Η τρίτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1809 ρυθµίζει µερικά τεχνικά ζητήµατα αναφορικά µε την ΕΥΠ. Καθορίζει παράβολα για
συµµετοχή σε διαδικασίες διορισµού και πρόσληψης προσωπικού στην ΕΥΠ και ρυθµίζει την αποτελεσµατικότερη διαδικασία
προκήρυξης πλήρωσης θέσεων της ΕΥΠ.
Κυρίως αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες, τροποποιούνται αρµοδιότητες υπηρεσιακών µονάδων, διευκρινίζονται τα πτυχία ως
προσόν διορισµού, ώστε να περιλαµβάνονται τα πτυχία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου, τα οποία αντιστοιχούν ήδη µε
τα προβλεπόµενα πτυχία ΑΕ. Επίσης, ορίζεται η συµµετοχή του
προϊσταµένου Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρω-
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πίνων Πόρων της ΕΥΠ στην τριµελή επιτροπή επιλογής προσωπικού που θα συγκροτηθεί.
Αυτές είναι οι τρεις τροπολογίες.
Υπάρχει και µια νοµοτεχνική βελτίωση, την οποία και θα καταθέσω για τα Πρακτικά. Σας θυµίζω ότι είχε γίνει µια συζήτηση για
το δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νοµοσχεδίου, το οποίο διαγράφεται ακριβώς για να µην δηµιουργείται
η αµφιβολία που είχαµε συζητήσει, αν µπορούν να διευρυνθούν
τα εγκλήµατα τα οποία ελέγχονται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός κ. Όλγα Γεροβασίλη καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Φάµελλος έχει τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα παρουσιάσω την τροπολογία
που αφορά στις ρυθµίσεις του τρόπου δόµησης για την αποκατάσταση και ανάπλαση της πυρόπληκτης περιοχής των Δήµων
Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερµίου.
Πριν από µία εβδοµάδα παρουσιάσαµε την επιτάχυνση των
διαδικασιών βεβαίωσης σχετικά µε το δασικό χαρακτήρα για τις
περιοχές αυτές και είχαµε δεσµευθεί ότι σε µια εβδοµάδα θα
ολοκληρώσουµε όλα τα µέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της περιοχής. Και αυτό θα γίνει διαφυλάττοντας την ιδιαιτερότητα και τον χαρακτήρα της περιοχής, βελτιώνοντας
σαφώς την ποιότητα ζωής, αίροντας όλες τις επιβαρυντικές και
αρνητικές, αν θέλετε, καταστάσεις που είχαν διαµορφωθεί και
τους παράγοντες, που ήταν η άναρχη ως µηδαµινή πρόσβαση
σε δρόµους και δίκτυα κυκλοφορίας, η ανισοµερής κατανοµή
του δοµηµένου αποθέµατος και των κατασκευών, η αλλοίωση
των περιοχών, ιδιαίτερα της παράκτιας ζώνης. Γενικά θα αντιµετωπιστούν όλες οι καταστάσεις που είχαν δηµιουργηθεί, δίνοντας τη θέση τους σε ένα ειδικό χωρικό σχέδιο που θα περιλαµβάνει και θα ενσωµατώνει τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής.
Έτσι, η ανάπλαση της περιοχής θα συνδυαστεί µε την άµεση
αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων και, άρα, την ικανοποίηση
των αναγκών των πυρόπληκτων συµπολιτών µας.
Ο απώτερος στόχος είναι να διαµορφωθεί ένα ανθρωπογενές
περιβάλλον στην περιοχή, που θα έχει βασικό κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, διότι αυτό έλειπε από την προηγουµένη κατάσταση.
Καθορίζονται, λοιπόν, µε την τροπολογία που έχει κατατεθεί,
οι περιορισµοί δόµησης και η αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων, που θα επιτρέψουν να επισκευάζονται και να ανεγείρονται
νέα κτήρια χωρίς να σταµατάει η διαδικασία σχεδιασµού, αλλά
και κατασκευής των δασικών έργων υποδοµής, που κύρια είναι
οι οδικοί άξονες και η πρόσβαση στην παραλία.
Συγκεκριµένα, αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών και
απαγορεύεται η εργασία δόµησης σε περιοχές που είναι κρίσιµες για τον χωρικό σχεδιασµό -αυτές που σας ανέφερα-, δηµιουργούνται κίνητρα για την άµεση διάνοιξη οδών και, ταυτόχρονα, για την κατασκευή ενός ασφαλούς οδικού δικτύου, οπισθοχωρώντας ουσιαστικά οι κατασκευές για να υπάρχει επαρκές
πλάτος οδοποιίας, αποµακρύνονται τα κτήρια που βρίσκονται
στις περιοχές που διέπονται από τη δασική νοµοθεσία και κύρια
στην περιοχή του ρέµατος Παππά και επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη συµπλήρωση του οδικού δικτύου και την απόδοση σε
κοινή χρήση των τµηµάτων του παραλιακού µετώπου, τα οποία
θα υποδεικνύονται και από το ειδικό χωρικό σχέδιο ως δίοδοι
προς της θάλασσα, αλλά και ως δίκτυο κυκλοφορίας πεζών.
Με τη θεσµοθέτηση όλων αυτών των διατάξεων, αποκαθίστανται τα κτήρια της περιοχής, υπάρχει η επιλογή που δίνει σε όλους
τους πολίτες τρόπο αποκατάστασης και συνέχισης της ζωής
στην περιοχή µε ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο. Όµως, το βασικό
είναι ότι αίρονται χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτος
στην αντιµετώπιση της οικιστικής πραγµατικότητας και κυρίως
ότι δεν θα επαναληφθούν τα ίδια αδιέξοδα που οδήγησαν και συνετέλεσαν, δυστυχώς, στη µεγάλη τραγωδία και στην καταστροφή στο Μάτι.
Ειδικότερα, η αναστολή της έκδοσης οικοδοµικών αδειών είναι
σε περιοχές όπως: Ζώνη συγκεκριµένου πλάτους από τον άξονα
οδών που θεωρούνται κρίσιµες για τον συνολικό σχεδιασµό. Το
πλάτος της αναστολής διευκρινίζουµε ότι δεν αποτελεί την οικοδοµική και ρυµοτοµική γραµµή. Είναι το περιθώριο, το οποίο αναστέλλεται η δόµηση για να έλθει το ειδικό χωρικό σχέδιο να
καθορίσει τη ρυµοτοµική και οικοδοµική γραµµή. Η επιλογή των
οδών έχει γίνει έτσι, ώστε να υπάρχουν δίδυµα οδών ανόδου και
καθόδου, να υπάρχει, δηλαδή, διευκόλυνση κυκλοφορίας και,
ταυτόχρονα, να υπάρχει σύνδεση, αν θέλετε, µε τις ευρύτερες
και όµορες περιοχές, µιας και δεν υπήρχε σύνδεση ούτε µε τις
γειτονικές περιοχές.
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Βέβαια, η αναστολή αυτή συνδυάζεται µε την παράγραφο 2
του άρθρου, όπου δίνεται η δυνατότητα σε κτήρια µε βαριές βλάβες, που βρίσκονται στην περιοχή αναστολής, να αποζηµιωθούν
ως κατεδαφιστέα και να κατασκευαστούν σε άλλη ζώνη ή να οπισθοχωρήσουν ή να πάνε σε άλλη ζώνη.
Αυτή η αναστολή αφορά κάθε οικοδοµική εργασία και δεν επισκευάζονται και δεν ανακατασκευάζονται µάντρες και άλλες κατασκευές περιβάλλοντος χώρου, εφόσον η θέση τους είναι στη
ζώνη αναστολής και µέσα στα όρια της οδοποιίας.
Ταυτόχρονα, η αναστολή µέσα σ’ αυτήν τη ζώνη αφορά και
κάθε αδόµητο οικόπεδο, την ανακατασκευή στην παραλιακή περιοχή και βέβαια αφορά και κάθε κτήριο που βρίσκεται σε είκοσι
µέτρα από τη ζώνη του ρέµατος Παπά. Δίνεται, όµως, η δυνατότητα να αποµακρυνθούν αυτά τα κτήρια µε τη χορήγηση έκτακτου επιδόµατος στέγασης. Εξαιρείται από την αναστολή η
αποκατάσταση κτηρίων µε βλάβες τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή
εξαιρούνται αυτά που θέλουν µικρές αποκαταστάσεις.
Τα κτήρια που έχουν κριθεί επισκευάσιµα και βρίσκονται κατά
σύνολο ή τµήµα στη ζώνη αναστολής µπορούν να πάρουν επιδότηση κατεδαφιστέου και να κατασκευαστούν εκ νέου εκτός
ζώνης και βέβαια µπορούν και να µετατοπιστούν στο ίδιο τεµάχιο
σε περιοχή εκτός της ζώνης αναστολής.
Με αυτήν τη δυνατότητα τα περισσότερα κτήρια που είναι
παλιά και ισόγεια και έχουν κατασκευαστεί µε τα πρότυπα –το
«πρότυπο» είναι λανθασµένη λέξη- παραθεριστικών κατοικιών ή
λυόµενων µπορούν να ανακατασκευαστούν µε σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές σε θέση που δεν θα εµποδίζει τη διάνοιξη των
οδών. Και εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν κάνουν χρήση αυτής της παραγράφου, µπορούν απλά να επισκευάσουν το υφιστάµενο κτήριο, αρκεί να µην είναι µέσα στη ζώνη αναστολής.
Όσον αφορά τις περιοχές στις οποίες υπάρχει ζώνη αναστολής –και ιδιαίτερα για το ρέµα Παπά και την περιοχή που διέπεται
από τη δασική νοµοθεσία- χορηγείται έκτακτο Κοινωνικό Επίδοµα
Στέγασης για τα πληγέντα κτήρια που είναι κύρια και µοναδική
κατοικία, µετά από έκθεση ιδιώτη µηχανικού, αλλά και έκθεση δικηγόρου σχετικά µε τη µετεγγραφή του τίτλου και έτσι αυτά τα
κτήρια θα κατεδαφιστούν. Εφόσον κατεδαφιστούν, θα δοθεί και
το Κοινωνικό Επίδοµα Στέγασης. Δεν επιτρέπεται η άδεια σε
αυτές τις περιοχές ούτε για επισκευή και βέβαια αυτή η επιδότηση αφορά στα κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν από τη νοµοθεσία και το χρονικό όριο του νόµου περί τακτοποίησης
αυθαιρέτων, όχι µετέπειτα, δηλαδή όχι τα νέα αυθαίρετα.
Έτσι, λοιπόν, πιστεύουµε ότι καθορίζεται ταυτόχρονα µε λεπτοµέρειες ο τρόπος διαπίστωσης του εµβαδού της κατασκευής,
αλλά και η εκτέλεση των έργων τροποποίησης του οδικού δικτύου -που αυτό είναι και το βασικό ζήτηµα- η άµεση κατασκευή
των έργων οδικού δικτύου, αλλά και η κατασκευή των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής -και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν
στην παράκτια, παράλια περιοχή, για να µπορέσει να αποκατασταθεί η διάνοιξη των οδών- η σύνδεση µε τις γειτονικές περιοχές, η αποκατάσταση των κτηρίων, ιδιαίτερα της κύριας και
µοναδικής κατοικίας, η πρόσβαση των πεζών στην κυκλοφορία,
στο θαλάσσιο µέτωπο, αλλά και η ασφαλής λειτουργία της περιοχής.
Έτσι, αποκαθίσταται άµεσα η ζωή στην περιοχή, αποκαθίστανται οι περιουσίες και πάνω απ’ όλα αντιµετωπίζονται µόνιµα χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους στην αντιµετώπιση της
αυθαίρετης οικιστικής πραγµατικότητας που επέτρεψαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ξεκινάµε τώρα µε τους εισηγητές µε πρώτο στη σειρά τον κ.
Μπαλλή, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Μπαλλή, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι σήµερα είναι µια καλή µέρα για το Κοινοβούλιό µας. Είναι µια καλή
µέρα, γιατί περιλαµβάνει καλές ειδήσεις, έχει καλά νέα κυρίως
για εκείνες τις κοινωνικές οµάδες που είχαν πληγεί περισσότερο
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τα προηγούµενα χρόνια και που τώρα βλέπουν και διαπιστώνουν
ότι αρχίζει και δικαιώνεται η ελπίδα τους πως κάτι θα αλλάξει,
όταν µε το καλό η χώρα θα µπορέσει να τηρήσει µεν τις υποχρεώσεις της, τις δεσµεύσεις της αλλά και θα µπορέσει να διεκδικήσει και να πετύχει -όπως και πέτυχε- την έξοδο από τη σκληρή
εποπτεία και από τα µνηµόνια.
Ακούσαµε πριν από λίγο από τους Υπουργούς -τον κ. Τσακαλώτο κυρίως- να περιγράφουν αυτά τα καλά νέα που είπα στην
αρχή. Σήµερα είναι η συνέχεια, διότι πριν από λίγες µέρες νοµοθετήσαµε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους
επιστήµονες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους. Νοµοθετήσαµε την επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών για τους νέους που θα προσλαµβάνονται, για να βοηθήσουµε την ενίσχυση της απασχόλησης, ειδικά στις νεότερες
ηλικίες.
Και σήµερα έχουµε τη συνέχεια -µε όσα ακούσαµε, µε τις τροπολογίες που έρχονται- µιας διαφορετικού τύπου νοµοθέτησης
από την Κυβέρνηση. Είναι µια νοµοθέτηση που θα έχει πλέον και
επιτέλους το δικό µας στίγµα, το στίγµα της δικαιότερης κατανοµής και των βαρών και των ωφεληµάτων, το στίγµα της δικής
µας ταυτότητας µετά την έξοδο από το πρόγραµµα, µετά την
έξοδο από τα µνηµόνια, για να επιστραφεί σταδιακά –µε προσεκτικά πάντα βήµατα- σε εκείνους που σήκωσαν το µεγαλύτερο
βάρος τα προηγούµενα χρόνια ένα µέρος των ωφεληµάτων που
µπορούµε πλέον να έχουµε.
Σήµερα έχουµε να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει την ευρωπαϊκή οδηγία για τον τρόπο διαβίβασης και διαχείρισης των ονοµαστικών στοιχείων επιβατών, των στοιχείων
PNR. Νοµίζω, όµως, ότι στο µυαλό όλων µας το νοµοσχέδιο αυτό
θα καταγραφεί κυρίως ως το νοµοσχέδιο που στα µέτρα του,
στις ρυθµίσεις του, στα άρθρα του θα περιλαµβάνει και τις σηµαντικές, διαφορετικές πλέον, νοµοθετήσεις που αλλάζουν τα
προηγούµενα, δυσµενή για τους περισσότερους πολίτες της
χώρας, δεδοµένα.
Προβλέπεται η µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 10% και
30% για όσους έχουν ακίνητη περιουσία πολύ χαµηλής αξίας και
η µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις και
στις νοµικές οντότητες που αποκτούν κέρδη από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Σταδιακά θα φτάσουµε στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ξεκινάµε από του χρόνου την κατά 1% ανά έτος
µείωση αυτών των επιβαρύνσεων.
Πρέπει, όµως, να πούµε και µερικά λόγια για να παρουσιάσουµε και το νοµοσχέδιο, το κυριότερο µέρος που έχουµε να συζητήσουµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο, όπως
είπα και πριν, ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η οδηγία
τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Απρίλιο του 2016, καθώς η Ελλάδα είναι µία
από τις λίγες -τρεις είναι όλες κι όλες- ευρωπαϊκές χώρες που
ακόµα δεν έχουν ενσωµατώσει στη νοµοθεσία τους τη συγκεκριµένη οδηγία. Αυτή αφορά στην ευρωπαϊκή οδηγία για τις καταστάσεις ονοµάτων επιβατών, εν συντοµία PNR, µε στόχο την
πρόληψη, την ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών,
αλλά και πολλών άλλων σοβαρών ποινικών αδικηµάτων.
Αντικείµενο του νοµοσχεδίου, αντικείµενο της οδηγίας είναι ο
τρόπος συλλογής, διαβίβασης και επεξεργασίας των ονοµαστικών αρχείων των επιβατών των αεροπορικών πτήσεων εντός και
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, όπως είπα, είναι η πρόληψη
των πολύ σοβαρών εγκληµάτων. Η έγκαιρη πρόβλεψη αυτών των
αδικηµάτων -και κυρίως τροµοκρατικών ενεργειών- ήταν αντικείµενο ευρωπαϊκού και διεθνούς προβληµατισµού µετά την επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου του 2001 στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής, πολύ περισσότερο όµως σε ευρωπαϊκό επίπεδο µετά
τις τροµοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες το
2015 και το 2016 αντίστοιχα.
Στη σκιά αυτών των επιθέσεων είχε δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πράσινο φως για να αναπτυχθεί αυτό το σύστηµα
καταγραφής, ανταλλαγής και χρήσης των στοιχείων και προσωπικών δεδοµένων των επιβατών των αεροπορικών πτήσεων.
Στη χώρα µας η προσαρµογή της νοµοθεσίας σ’ αυτήν την
οδηγία, η οποία θα πρέπει να τονίσουµε και να πούµε ότι περι-
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λαµβάνει πλέον και εκτενέστερες προβλέψεις για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων και των δικαιωµάτων, κρίνεται αναγκαία όχι µόνο για τους σκοπούς πρόληψης των σοβαρών εγκληµάτων που ανέφερα πριν, αλλά και για να µπορέσει η Ελλάδα να
προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί µια διαρκώς
µεταβαλλόµενη διασυνοριακή εγκληµατικότητα.
Είναι φυσικό να διατυπώνονται -το ακούσαµε- κάποιες κατ’
αρχάς επιφυλάξεις και αντιρρήσεις από τη στιγµή που το νοµοσχέδιο αφορά και στη διαχείριση στοιχείων προσωπικών δεδοµένων. Επιτρέψτε µου, όµως, στο σηµείο αυτό να σας πως ότι
στο θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, στο θέµα
της προστασίας των δικαιωµάτων και των ανθρώπινων δικαιωµάτων, δεν είµαστε λιγότερο ευαισθητοποιηµένοι από άλλους. Πιστεύω ότι όλοι µας έχουµε την ίδια ευαισθησία στην αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο και έχουν προστεθεί
επιπλέον ασφαλιστικές δικλίδες για τη διασφάλιση της προστασίας των στοιχείων των προσωπικών δεδοµένων.
Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζεται η αρχή της αναγκαιότητας
και της αναλογικότητας ενώ για τις περιπτώσεις που κάποια στοιχεία κάποιων επιβατών κριθεί ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, ισχύει η αρχή ότι το δηµόσιο συµφέρον
υπερισχύει της ιδιωτικότητας. Μην ξεχνάµε άλλωστε ότι µιλάµε
για τη δυνατότητα πρόληψης τροµοκρατικών και άλλων σοβαρών αδικηµάτων.
Επίσης, ας µην µας διαφεύγει το γεγονός ότι οι αεροπορικές
εταιρείες σήµερα έτσι κι αλλιώς ήδη συλλέγουν και µεταβιβάζουν
προς διάφορες αρχές, προς διάφορες χώρες τέτοια προσωπικά
στοιχεία των επιβατών τους. Η µεταβίβαση αυτών των στοιχείων
περιλαµβάνει σήµερα περίπου εξήντα κατηγορίες τέτοιων δεδοµένων, προσωπικών στοιχείων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, οι κατηγορίες αυτές περιορίζονται
σε δεκαοκτώ. Μήπως είναι καλύτερα -αν το σκεφθούµε- τα πολύ
περισσότερα µεταδιδόµενα στοιχεία να µετακινούνται έτσι ανεξέλεγκτα προς άγνωστους, πολλές φορές, φορείς υποδοχής και
χρήστες και δίχως την παραµικρή διασφάλιση και τον έλεγχο για
το απόρρητο και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών
δεδοµένων;
Δεν πρόκειται για συλλογή και µεταβίβαση περισσότερων στοιχείων από όσα ήδη από τις αεροπορικές εταιρείες σήµερα διαβιβάζονται. Μιλάµε για λιγότερα και µε περισσότερη ασφάλεια
στη µεταβίβασή τους. Τα δεδοµένα που συλλέγονται υφίστανται
επεξεργασία µόνο για τον σκοπό της πρόληψης, για την ανίχνευση, τη διερεύνηση και τη δίωξη των αδικηµάτων που ανέφερα πριν και που αναφέρονται συγκεκριµένα µέσα στο νοµοσχέδιο.
Τα στοιχεία των επιβατών που θα καταχωρίζονται στο αρχείο
της Ελληνικής Αστυνοµίας περιλαµβάνουν πληροφορίες, όπως
τα στοιχεία ταυτότητας του κάθε επιβάτη, τον αριθµό διαβατηρίου του, την αεροπορική εταιρεία που ταξίδεψε, το πρακτορείο
µέσω του οποίου έκανε την κράτησή του, τον τρόπο πληρωµής
του εισιτηρίου και εάν έχει συνταξιδιώτες και τα στοιχεία των
συνταξιδιωτών του.
Για την υποδοχή, την αξιολόγηση και τη διαχείριση αυτών των
στοιχείων, των στοιχείων PNR, ιδρύεται και λειτουργεί η Εθνική
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ως ανεξάρτητο τµήµα στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφορίας της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Γιατί σε Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνοµίας; Διότι
αυτή η Διεύθυνση διαθέτει πολιτική ασφάλειας και προστασίας
των εγκαταστάσεων και των υποδοµών της, ώστε να µπορεί να
διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων από κάποια διαρροή, από κάποια ανεξέλεγκτη χρήση.
Να θυµίσω ότι αυτή η Διεύθυνση της Αστυνοµίας εποπτεύεται
από εισαγγελικό λειτουργό και από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών που θα λειτουργεί υπ’ αυτή τη Διεύθυνση
ανεξάρτητα θα εποπτεύεται επίσης από την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων.
Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων; Με κριτήρια που θα καθορίζονται από τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών σε
συνεργασία µε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων,
κριτήρια τα οποία θα επανεξετάζονται σε τακτική βάση και όταν
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κρίνεται αναγκαίο, θα βελτιώνονται, θα τροποποιούνται. Θα είναι
κριτήρια στοχευµένα για τον εντοπισµό πιθανών υπόπτων, θα
είναι κριτήρια αναλογικά, θα είναι κριτήρια ειδικά, ώστε να περιορίζονται οι περιπτώσεις προσώπων που θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.
Μετά τον αυτοµατοποιηµένο έλεγχο, που θα γίνεται βάσει
αυτών των κριτηρίων, θα υπάρχει και ο µη αυτοµατοποιηµένος
έλεγχος. Δεν θα είναι όλα στην εξουσία µιας µηχανής, ενός υπολογιστικού συστήµατος. Θα υπάρχει και ο µη αυτοµατοποιηµένος έλεγχος µεµονωµένος από εξουσιοδοτηµένο στέλεχος της
µονάδας.
Οι πληροφορίες θα παραµένουν στο αρχείο της Αστυνοµίας
για διάστηµα πέντε ετών. Μετά θα καταστρέφονται, θα διαγράφονται. Το πρώτο εξάµηνο θα είναι ανοικτά στην πρόσβασή τους
από τις αρχές, οι οποίες θα µπορούν να κάνουν χρήση και να
έχουν πρόσβαση σ’ αυτά τα στοιχεία. Μετά το εξάµηνο, τα στοιχεία θα αποπροσωποποιούνται. Θα παραµένουν, θα διατηρούνται για πέντε χρόνια χωρίς όµως τα προσωπικά στοιχεία των
επιβατών, τα οποία θα κρύβονται.
Το µεγάλο ερώτηµα, που συζητήθηκε και στις επιτροπές και
στην ακρόαση των φορέων, είναι µε ποιον τρόπο διασφαλίζεται
η προστασία των δεδοµένων. Κατ’ αρχάς, να υπενθυµίσω ότι
σκοπός της επεξεργασίας των στοιχείων είναι η πρόληψη της
τροµοκρατίας -κι αυτό να µην το ξεχνάµε- αλλά και η πρόληψη
σοβαρών αδικηµάτων, όπως εµπόριο ανθρώπων, εµπόριο ανθρωπίνων οργάνων, διακίνηση ναρκωτικών, λαθραία διακίνηση
ραδιενεργών ή πυρηνικών ουσιών, πορνογραφία, δωροδοκία και
ξέπλυµα µαύρου χρήµατος από πολιτικά πρόσωπα, παράνοµη
διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και πολλά άλλα σοβαρά αδικήµατα που επιφέρουν βαριές ποινές και στην Ελλάδα και στις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι συγκεκριµένα και περιοριστικά,
είκοσι επτά, τα αδικήµατα που αναφέρονται αναλυτικά στο νοµοσχέδιο και τα οποία επισείουν, όπως είπα, βαριές ποινές.
Πρόσβαση στα στοιχεία θα έχει µόνο το εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών. Ο υπεύθυνος της
µονάδας είναι υπεύθυνος και για την προστασία των δεδοµένων.
Θα έχει συνεχή συνεργασία µε την εποπτεύουσα Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Η µεταβίβαση των δεδοµένων από
τις αεροπορικές εταιρείες θα γίνεται µε συγκεκριµένο µορφότυπο εντύπων, µε ειδική κρυπτογράφηση και κατά την ηλεκτρονική τους και µόνο µετάδοση θα υπάρχει προστασία από τυχόν
υποκλοπές.
Από τα µεταδιδόµενα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία που θα στέλνουν στη µονάδα οι αεροπορικές εταιρείες, θα διαγράφονται
υποχρεωτικά και αµέσως όσα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται στα
προς αξιολόγηση –αυτά τα οποία αναφέρθηκαν πριν- αλλά θα
διαγράφονται και τα στοιχεία που εµπίπτουν πιθανώς σε ειδικές
κατηγορίες προσωπικού χαρακτήρα.
Ακόµα, ο υπό αξιολόγηση επιβάτης θα έχει το δικαίωµα να ενηµερωθεί για το περιεχόµενο των στοιχείων που τον αφορούν, να
κάνει διορθώσεις, να τα περιορίσει, ακόµα και να διαγράψει κάποια από αυτά. Θα έχει και το δικαίωµα να διεκδικήσει δικαστικά
αποζηµίωση, αν κρίνει ότι θίγεται, όπως επίσης και να ζητήσει
και την παρέµβαση του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε και ψηφίζουµε σήµερα έχει κατά
βάση στον κορµό του –θα ενσωµατωθούν και οι τροπολογίες- δεκαοκτώ άρθρα, τα οποία διαρθρώνονται σε πέντε κεφάλαια. Στο
πρώτο κεφάλαιο και στα πρώτα πέντε άρθρα αναλύονται οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, ποια είναι περιοριστικά αυτά τα είκοσι επτά σοβαρά εγκλήµατα και οι αξιόποινες
πράξεις που αφορούν στο αντικείµενο της χρήσης των ονοµαστικών στοιχείων επιβατών, καθώς επίσης προσδιορίζονται και
τα στοιχεία εκείνα και τα δεδοµένα των επιβατών που συλλέγονται και µεταβιβάζονται από τους αεροµεταφορείς. Είναι δεκαοκτώ οµάδες στοιχείων. Περιορίζονται δηλαδή, αντί των εξήντα
–υπενθυµίζω- που σήµερα µαζεύουν και µεταβιβάζουν οι αεροπορικές εταιρείες.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία της Εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών. Είπα
τα βασικά σηµεία της λειτουργίας αυτής της µονάδας νωρίτερα.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος συλλογής και ανταλ-
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λαγής των δεδοµένων. Εδώ υπάρχει µια σηµαντική επισήµανση
που λέει ότι οι αρχές αξιολόγησης των µεταδιδόµενων στοιχείων
δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν και δεν λαµβάνουν απόφαση η οποία θα
έχει δυσµενείς νοµικές συνέπειες για συγκεκριµένο πρόσωπο,
έχοντας ως µόνο κριτήριο την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία.
Θα χρειάζεται και η µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία. Κυρίως,
όµως, δεν θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η φυλετική ή η εθνοτική καταγωγή. Δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν τα πολιτικά φρονήµατα, οι
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συνδικαλιστική ενδεχοµένως δραστηριότητα του εξεταζόµενου επιβάτη, ο σεξουαλικός προσανατολισµός, η κατάσταση υγείας και άλλα ευαίσθητου χαρακτήρα προσωπικά δεδοµένα. Αναλύεται, επίσης και ο
τρόπος ανταλλαγής των πληροφοριών µε την ειδική κρυπτογράφηση για προστασία.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, στο πέµπτο, στα άρθρα 14 έως 17,
είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδοµένων, το εξάµηνο που είναι
ανοικτά τα στοιχεία. Μετά το εξάµηνο αποπροσωποποιούνται και
διατηρούνται για πέντε χρόνια στο αρχείο της ΕΛ.ΑΣ. της Ειδικής
Υπηρεσίας της Μονάδας, οπότε µετά καταστρέφονται και διαγράφονται.
Υπάρχει και το τελευταίο άρθρο για την έναρξη ισχύος του
νόµου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε. Ήταν απόλυτη η εφαρµογή του χρόνου από εσάς.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι έχετε δει ότι εδώ και ώρα έχει
ανοίξει το σύστηµα για τους οµιλητές.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντικείµενο του νοµοσχεδίου που συζητούµε είναι η θεσµοθέτηση ενός
νοµοθετικού πλαισίου για τη διαβίβαση, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση ονοµαστικών αρχείων επιβατών για σκοπούς που
άπτονται της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκληµάτων.
Κάθε θεσµικό πλαίσιο, όπως αναφέραµε και στην επιτροπή
που επεξεργαστήκαµε το νοµοσχέδιο, που αφορά στη συλλογή
προσωπικών δεδοµένων των πολιτών µε σκοπό την επιβολή του
νόµου, αποτελεί µια άσκηση ισορροπίας µεταξύ της ανάγκης διαφύλαξης της δηµόσιας ασφάλειας και της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Με βάση αυτή τη διαπίστωση, αυτό το νοµοσχέδιο οφείλει να
αξιολογηθεί µε βάση τα ακόλουθα κατά τη γνώµη µας πέντε κριτήρια.
Πρώτο κριτήριο: Θα συνεισφέρει η προτεινόµενη συλλογή των
δεδοµένων PNR -Passenger Name Record- στη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας που απολαµβάνουν οι πολίτες;
Η απάντηση είναι ότι τόσο οι τροµοκρατικές οργανώσεις όσο
και το οργανωµένο έγκληµα χρησιµοποιούν τις διεθνείς αεροµεταφορές κατά βάση ως µέσο διευκόλυνσης του σχεδιασµού και
της εκτέλεσης τροµοκρατικών επιθέσεων και εγκληµατικών ενεργειών. Την τελευταία δεκαπενταετία είναι πολλά τα παραδείγµατα, τα οποία το πιστοποιούν αυτό. Είναι συνεπώς εξαιρετικά
χρήσιµο οι διωκτικές αρχές να διαθέτουν µια µέθοδο συλλογής
και επεξεργασίας των δεδοµένων PNR -όπως συντετµηµένα λέγεται- µε σκοπό να διαχωρίσουν µεταξύ των δεκάδων χιλιάδων
επιβατών που ταξιδεύουν από και προς τα αεροδρόµια της
χώρας µας, τα πρόσωπα εκείνα που ενδέχεται να εµπλέκονται
σε τέτοιου είδους παράνοµες δραστηριότητες.
Δεύτερο κριτήριο. Εξασφαλίζεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες
θα προωθούν µε έγκαιρο και έγκυρο τρόπο τα δεδοµένα ονοµαστικών αρχείων των επιβατών τους; Εδώ ερχόµαστε αντιµέτωποι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το πρώτο σηµαντικό πρόβληµα
του παρόντος νοµοσχεδίου.
Συγκεκριµένα, στα άρθρα 3 και 16 ορίζεται ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία δηµιουργήθηκε µόλις το 2016, θα έχει
τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιµα στους αεροµεταφορείς,
στις εταιρείες δηλαδή, που αµελούν να διαβιβάσουν τα δεδοµένα
PNR. Το πρόβληµα που εντοπίζεται σ’ αυτήν την ρύθµιση είναι
το γεγονός ότι το σχετικό προεδρικό διάταγµα που προβλέπει
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την οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, της ΑΠΑ, εκδόθηκε µόλις το περασµένο Αύγουστο και ακόµη δεν έχει εφαρµοστεί, µε αποτέλεσµα ο οργανισµός αυτός να µην είναι σήµερα εν
λειτουργία.
Θυµάται η κυρία Υπουργός ότι το θέσαµε αυτό στη συζήτηση
στην επιτροπή και λάβαµε την απάντηση ότι η µη λειτουργία της
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας δεν αποτελεί πρακτικά τροχοπέδη
στην εφαρµογή του νόµου, καθώς ούτε η µονάδα στοιχείων επιβατών υφίσταται ακόµη. Εν ολίγοις, µας λέει να µην ανησυχούµε
που έχει καθυστερήσει η υλοποίηση αυτού του σηµαντικού κοµµατιού της αρχιτεκτονικής του νοµοσχεδίου µας, του εργαλείου
δηλαδή του νοµοσχεδίου µας, γιατί ούτε τα υπόλοιπα είναι
έτοιµα. Η απάντηση αυτή εγείρει σηµαντικά ερωτήµατα γύρω
από το πώς η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα και σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτήν τη στιγµή που µιλάµε οι εργασίες σύστασης και οργάνωσης της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών.
Προσερχόµαστε, όπως φάνηκε στην επιτροπή, µε θετικό πνεύµα στο νοµοσχέδιο και συµφωνούµε. Πρέπει, όµως, εκ του ρόλου
µας να εντοπίσουµε τις αδυναµίες που υπάρχουν όσον αφορά
στα θεσµικά εργαλεία τα οποία το νοµοσχέδιο αυτό θα χρησιµοποιήσει προκειµένου να εφαρµοστεί ως νόµος. Και γι’ αυτόν το
λόγο τα λέω αυτά. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουµε ότι θα ήταν
χρήσιµο να εξετάσετε την εισαγωγή κάποιας σχετικής µεταβατικής διάταξης, η οποία να καλύπτει την κατάσταση µέχρις ότου
ολοκληρωθεί η σύσταση και λειτουργία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, διότι αντιλαµβάνεστε ότι θα µεταβιβάζονται ονόµατα,
αρχεία, καταστάσεις από ιδιώτες σε δηµόσια αρχή, σε ένα µετέωρο χρονικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να διασφαλίσουµε, για
αυτό προτείνουµε αυτό.
Κριτήριο τρίτο. Εξασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα PNR θα συλλέγονται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας µε ταχύ και αποτελεσµατικό τρόπο; Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής ζητήσαµε από την Υπουργό να σκιαγραφήσει τη δοµή της
Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, τον τρόπο λειτουργίας της, το
χρονοδιάγραµµα σύστασής της. Δεν πιστεύω ότι ξεκαθάρισε,
διότι αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες, εν πάση περιπτώσει όµως
πρέπει εν τη εφαρµογή του ο νόµος να είναι ευδιάκριτος, ξεκάθαρος όσον αφορά στις διατάξεις του.
Τέταρτο κριτήριο. Εξασφαλίζεται ότι η διάθεση των δεδοµένων PNR στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας θα γίνεται µε ταχύ και αποτελεσµατικό τρόπο;
Στο άρθρο 8 προβλέπεται η συνεργασία της µονάδας µε τις
υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας µε σκοπό την τακτική επανεξέταση και επικαιροποίηση των κριτηρίων, βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση των επιβατών. Πώς, λοιπόν, σκοπεύουµε να
εξασφαλίσουµε ότι ο δίαυλος αυτός θα είναι λειτουργικός και
αποδοτικός; Το ερώτηµα αυτό ανακύπτει µετά και από τις πρόσφατες δηλώσεις ενός καθ’ ύλην συναρµόδιου µε θέµατα ασφαλείας Υπουργού, όπως είναι ο κ. Καµµένος, µε τις οποίες άφησε
αιχµές για τη λειτουργία του συστήµατος συντονισµού της συλλογής και διάθεσης πληροφοριών σε πρόσφατη οµιλία του σε
διεθνές συνέδριο και τη συνεργασία των δοµών του κράτους µε
αυτό. Όταν λέει ότι δεν επικοινωνεί το Υπουργείο Άµυνας µε την
ΕΥΠ σε επίπεδο πληροφοριών, αντιλαµβάνεστε ότι αυτά µας βάζουν σε σοβαρές ανησυχίες.
Περαιτέρω, αβεβαιότητα γύρω από αυτό το θέµα προκαλεί και
το γεγονός ότι η Κυβέρνηση αποφεύγει συστηµατικά να δώσει
σαφείς απαντήσεις για τη λειτουργία ήδη υφισταµένων δοµών
συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών ασφάλειας, όπως αυτές του
Συντονιστικού Συµβουλίου Διαχείρισης Πληροφοριών και του
Συµβουλίου Πληροφοριών. Έχει κατατεθεί από εµένα σχετική
ερώτηση εδώ και καιρό. Το γνωστό: ουδεµία απάντηση.
Τελευταίο κριτήριο, µε βάση το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί
το παρόν νοµοσχέδιο είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
ερώτηµα αν οι ανωτέρω δραστηριότητες υλοποιούνται µε µεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν την απόλυτη προστασία
των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών και ειδικότερα του επιβατικού κοινού. Το νοµοσχέδιο περιέχει πληθώρα µηχανισµών
που στοχεύουν στην προστασία σαφώς των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών, ενώ η εµπιστοσύνη µας αυξάνεται και από
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το γεγονός ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
υπήρξε ενεργό κοµµάτι κατά τη διαδικασία κατασκευής οικοδόµησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Επίσης, οφείλω να πω
και να χαιρετίσω την απόφαση της κυρίας Υπουργού πριν από
λίγο να εξαλείψει την ασάφεια του άρθρου 9 στην παράγραφο
3, που είχαµε κατά την επιτροπή κι εµείς προτείνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
αποτελεί στην ουσία µεταφορά στο εθνικό δίκαιο µιας κοινοτικής
οδηγίας που ενσωµατώνει καλές διεθνείς πρακτικές και τεχνικές
τόσο στο επίπεδο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και του
οργανωµένου εγκλήµατος όσο και στον τοµέα της προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων των επιβατών. Αισθάνοµαι ότι η Κυβέρνηση δεν το αντιµετώπισε µε τη δέουσα προσοχή, παρά το
θετικό κλίµα, δηµιουργώντας έτσι την ανάγκη να γίνουν σηµαντικές παρεµβάσεις σε πολλά άρθρα µε σκοπό την αύξηση της
σαφήνειας και της λειτουργικότητάς του. Πολλές από αυτές
έχουν γίνει δεκτές µε αποτέλεσµα σήµερα, όπως προείπα, να αισθανόµαστε ασφαλείς και αισιόδοξοι στη συνδιαµόρφωση, αν
θέλετε, αυτών των διατάξεων. Κάποιες από τις αλλαγές έγιναν
ήδη δεκτές. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί και σε άλλα
νοµοσχέδια.
Συνεπώς η Νέα Δηµοκρατία, ως η κατ’ εξοχήν παράταξη που
υποστηρίζει το δικαίωµα των πολιτών στην ασφάλεια, που αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων και
που σέβεται κυρίως και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, θα ψηφίσει και
πάλι θετικά επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Παράλληλα, θα επιµείνει να γίνει δεκτό το σύνολο των αλλαγών, µεγάλο µέρος των
οποίων έχει ήδη γίνει. Θεωρώ, λοιπόν, ότι κατά τούτο δηµιουργείται µια ευοίωνη προοπτική όσον αφορά στην ασφάλεια των
µετακινήσεων διά των αεροπορικών γραµµών και τη γενικότερη
ασφάλεια σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε αυτά, τα οποία
το νοµοσχέδιο επεξεργάζεται.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι για τις εµφανισθείσες τροπολογίες
θα αναφερθεί διεξοδικά ο συνάδελφος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κ. Κεφαλογιάννης. Δεν θα τις κρίνω αυτήν τη στιγµή. Πιστεύω ότι οι σοβαρότερες, οι βασικότερες τροπολογίες έχουν
να κάνουν µε θέµατα, τα οποία σαφώς προοιωνίζουν, προδικάζουν την προεκλογική περίοδο στην οποία έχουµε έρθει, µέρος
των οποίων χαιρετίζουµε και πάλι. Και θέλω να πιστεύω ότι η
προεκλογική περίοδος, στην οποία έχουµε έρθει, θα είναι πολύ
συντοµότερη από αυτό που περιµέναµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται
ότι η Κυβέρνηση δεν άντεξε στον πειρασµό και έφερε µια σειρά
τροπολογιών σε ένα τυπικό κατ’ αρχάς νοµοσχέδιο, όπως είναι
η ενσωµάτωση µιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Πρέπει, όµως, να ξεκινήσω και λόγω του συντόµου του χρόνου, από τις τροπολογίες.
Υπάρχουν τροπολογίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ενταχθεί σε ένα ενιαίο φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως είναι η τροπολογία στον φόρο εισοδήµατος των νοµικών προσώπων, όπως
είναι η µεταβολή στον ΕΝΦΙΑ, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη Βουλή να τις περάσει µέσα από τη διαδικασία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, να ακουστούν και οι φορείς.
Δεν ξέρουµε αν µπορούν οι τροποποιήσεις αυτές τις οποίες
φέρνει η Κυβέρνηση να ενισχύσουν την οικονοµία και µε τον τρόπο τον οποίον δειλά το κάνει. Μειώνει 1% τον φόρο εισοδήµατος
των νοµικών προσώπων και των νοµικών οντοτήτων, δηλαδή εκείνων που έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα 1%, για τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Θα θέλαµε να γνωρίζουµε πώς επιδρά
στην οικονοµία, αν το µέτρο είναι αναπτυξιακό ή αν πρόκειται
απλώς για µία χαριστική, ακόµα µία φορά, διάταξη, ώστε µε ένα
µικρό κοµµάτι που δίνετε, να ακούγεται µία καλή κουβέντα για
την Κυβέρνηση, η οποία ήδη έχει υπερφορολογήσει τον κόσµο.
Περιµένουµε να δούµε σε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο
θα έπρεπε να έχει έρθει, και διατάξεις που αφορούν στην φορολογία εισοδήµατος των φυσικών προσώπων. Να ανακουφιστούν
κι αυτά από την υπερφορολόγηση. Τίποτα απ’ όλα αυτά.
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Το µόνο το οποίο έγινε σήµερα ήταν οι δύο τροπολογίες.
Οφείλω να πω ότι έχω την επιφύλαξη, όχι µε τη γενική διάταξη
του Συντάγµατος που απαγορεύει να είναι άσχετες οι τροπολογίες προς το κύριο θέµα του νοµοθετήµατος που συζητείται στην
Ολοµέλεια, αν τηρείται και η συνταγµατική τάξη σε σχέση µε το
άρθρο 78 του Συντάγµατος που, τουλάχιστον στην πλήρη δοµή
του, επιβάλλει φορολογικά νοµοσχέδια για τέτοια ζητήµατα να
είναι αυτοτελή και να συζητούνται µε άνεση και µε λεπτοµέρεια.
Εµείς, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, έχουµε ήδη προηγηθεί της Κυβέρνησης κι έχουµε καταθέσει, να θυµίσω, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανακούφισης και
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάταξης της οικονοµίας µε τον τίτλο:
«Πρώτη δέσµη µέτρων οικονοµικής ανάκαµψης και κοινωνικής
δικαιοσύνης».
Η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται την έξοδο από τα µνηµόνια. Προσωπική µου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει έξοδος, διότι οι όροι
των µνηµονίων παραµένουν σε πλήρη ισχύ για πολλά επόµενα
χρόνια. Για να µιλήσουµε για έξοδο από τα µνηµόνια θα έπρεπε
να έχουµε µιλήσει και για κατάργηση ενδεχόµενα των µνηµονίων
ή εκπλήρωση, αν θέλετε πιο επιεικώς, των όρων που έχουν επιβάλλει. Όχι µόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά εξακολουθούµε να
εφαρµόζουµε για τα επόµενα πολλά χρόνια τους όρους των µνηµονίων. Συνεπώς, η δική µου εκτίµηση είναι ότι δεν υπάρχει έξοδος από τα µνηµόνια.
Η έξοδος από τα µνηµόνια θα σήµαινε και µία δυνατότητα οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Τέτοιο παράδειγµα, τέτοια
στοιχεία δεν έχουµε. Το µόνο που βλέπουµε είναι ότι επιχειρείται
µία µικρή επιστροφή εκείνων των υπερπλεονασµάτων, τα οποία
ήδη έχει αφαιµάξει η Κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό, και προσπαθεί µε τη µορφή ανακουφιστικών µέτρων να δώσει κάτι πίσω.
Βεβαίως, ο τρόπος µε τον οποίον γίνεται είναι άτεχνος. Ο τρόπος µε τον οποίον γίνεται είναι ιδιαίτερα προεκλογικός. Λίγες
µέρες προ των Χριστουγέννων να δώσουµε κι ένα µέρισµα. Δεν
έχω δει ακόµα και την τροπολογία αυτή περί µερίσµατος.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Το πνεύµα των Χριστουγέννων!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ναι, βεβαίως το πνεύµα
των Χριστουγέννων, το πνεύµα της επιείκειας, εφαρµόζετε, κύριε
συνάδελφε, για να καρπωθείτε αργότερα τα αποτελέσµατα του
πνεύµατος των Χριστουγέννων. Αλλά θα πω κάτι και θα µε συγχωρέσετε. Μέχρι και ο Σκρουτζ ενστερνίστηκε το πνεύµα των
Χριστουγέννων στο τέλος. Εποµένως, µην το επαναλάβετε, γιατί
θα σας συγκρίνω µε τον Σκρουτζ. Δεν µιλώ προσωπικά. Για το όνοµα του θεού.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Εµείς δεν είµαστε τσιγγούνηδες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Επανέρχοµαι επί του νοµοθετικού έργου.
Έλεγα, λοιπόν, ότι εµείς σαν Κοινοβουλευτική Οµάδα έχουµε
προχωρήσει σε πιο ρηξικέλευθες, προτάσεις µελετηµένες, οι
οποίες αφορούν πλέον τη λήψη συνολικών µέτρων, όχι µόνο για
τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και δη δραστικά,
από το 29% στο 20% και µάλιστα στο βάθος της ίδιας τετραετίας.
Όχι µόνο προτείναµε την τριετή απαλλαγή από φορολογία εισοδήµατος όσων αρχίζουν νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. Θα
πρέπει να καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά
πρόσωπα. Θα πρέπει να υπάρξουν µειωµένοι συντελεστές. Για
να µην κουράζω, θα πρέπει να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όλα αυτά έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Είναι στη διάθεση των
Βουλευτών και θα πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει την πρωτοβουλία
να εισαγάγει τη δική µας πρόταση ως σχέδιο νόµου να συζητηθεί.
Προχωρώ, όµως, λίγο παραπέρα, για να µην γίνοµαι και κουραστικός. Πρέπει να πω το εξής: Με δεδοµένο ότι ο ελληνικός
λαός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από την οικονοµική πολιτική,
εµείς θα ψηφίσουµε αυτές τις τροπολογίες που αφορούν τη µείωση του φόρου εισοδήµατος, έστω αυτού του ελάχιστου, στα
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νοµικά πρόσωπα και στις νοµικές οντότητες.
Επίσης, θα ψηφίσουµε και το κοινωνικό µέρισµα, έστω και εάν
το χαρακτηρίζουµε πολύ γλισχρό σε σχέση µε εκείνα που έχουν
αφαιρεθεί από την οικονοµία των φτωχών και όχι από την οικονοµία των πλουσίων. Πρέπει να πω ότι από την οικονοµία των
φτωχών έχουν αφαιρεθεί µεγάλα ποσά.
Επίσης, θα ψηφίσουµε και την τροπολογία που αφορά στη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Κατά τη δική µας άποψη, θα έπρεπε να είναι
πολύ περισσότερο δραστική η µείωση του ΕΝΦΙΑ, διότι υπάρχει
και µια ανακολουθία, εάν θέλετε. Ενώ προϋπολογίζει τεράστια
ποσά, δηλαδή 3.300.000.000 προϋπολογίζει και εγγράφει το
Υπουργείο Οικονοµικών για τον ΕΝΦΙΑ, στο τέλος η είσπραξη
είναι 2.600.000.000. Δεν βλέπω εδώ ποια θα είναι η διαφορά ακόµα δεν έχω ενηµερωθεί- σε σχέση µε το φορολογικό έσοδο
από τον ΕΝΦΙΑ, αλλά εφόσον εισπράττει 2.600.000.000, θα πρέπει να γίνουν οριζόντιες µειώσεις, όχι µόνο αυτά τα ελάχιστα του
30% µέχρι της µηδαµινής αξίας περιουσιών των 60.000 ευρώ.
Στο κάτω-κάτω, κρατιούνται και τιµές, τουλάχιστον οι αντικειµενικές, στο ελληνικό κράτος ακόµα υψηλές και εκεί βλέπουµε ότι
υπερφορολογείται και η ακίνητη περιουσία.
Θέλω να προχωρήσω παρακάτω, όµως, γιατί πολλά θα ειπωθούν από οµιλητές, από εισηγητές, για το θέµα των τροπολογιών. Θέλω να µπω µε κάποιες σκέψεις και στο κύριο νοµοσχέδιο, που αφορά την παροχή στοιχείων επιβατών από αεροπορικές εταιρείες προς την αρµόδια ελληνική αρχή, η οποία καθίσταται αυτή τη στιγµή και ο κύριος κατά κάποιον τρόπο ή µάλλον
κυρία του παιχνιδιού.
Στην επιτροπή είχα εκφράσει πραγµατικές επιφυλάξεις, εάν
θέλετε, διότι οι αεροπορικές εταιρείες τα έχουν αυτά τα δεδοµένα. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τα δεδοµένα, είναι διαθέσιµα. Οι δηµόσιες αρχές, όταν κινούνται οι εισαγγελικές, οι
δικαστικές αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές καταπολέµησης της διαφθοράς, όλες αυτές έχουν την πρόσβαση στα στοιχεία.
Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν τη στιγµή ήρθε και πρότεινε µία οδηγία, την οποία, εάν αξιολογήσουµε και εκτιµήσουµε,
είναι ένα αποτέλεσµα του γνωστού ευρωπαϊκού συµβιβασµού
µεταξύ των χωρών-κρατών. Έχουµε, λοιπόν, προς την Ευρώπη
µία δεξιόστροφη κίνηση. Κάποιες κυβερνήσεις υποστηρίζουν
πολλές πολιτικές δεξιόστροφες και ιδιαίτερα δεξιές, κάποιες
άλλες προσπαθούν να ισορροπήσουν και ήρθε και µία οδηγία να
δώσει την ισορροπία. Προσωπική µου άποψη: Δεν χρειαζόταν,
υπάρχει νοµικό πλαίσιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον ήρθε,
ας την αξιολογήσουµε.
Η οδηγία αυτή επαναλαµβάνει ήδη ουσιαστικά δεσµεύσεις της
χώρας, οι οποίες υπήρχαν στο πλαίσιο της συνεργασίας, στο
πλαίσιο της δικαστικής συνδροµής, στο πλαίσιο της Europol.
Υπήρχαν λίγο έως πολύ. Τώρα δηµιουργείται βέβαια µία νέα τράπεζα δεδοµένων, πολλών δεδοµένων, την οποία αναθέτουµε
αποκλειστικά στην Αστυνοµία, στη Διεύθυνση Διαχείρισης και
Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Μου αρέσει
ο τίτλος, ξέρετε, γιατί σήµερα ήρθε και µία τροπολογία που αναφέρεται στα της ΕΥΠ και σε καινούργια µορφή δοµών και προσόντων για εκείνους που θα υπηρετούν την ΕΥΠ.
Μιας και αναφέρθηκα σ’ αυτό, θέλω να ρωτήσω: Το παράβολο,
κυρία Υπουργέ, τι χρειάζεται; Τι παράβολο τώρα, για να κάνει κανείς αίτηση να προσληφθεί, να εξυπηρετήσει µια δηµόσια υπηρεσία; Το ακούω κάπως, αλλά δεν θέλω να κάνω άλλον χαρακτηρισµό. Ας προχωρήσω, όµως. Αυτό το είπα εν παρενθέσει,
µιας και αναφερόµασταν στην ΕΥΠ προηγουµένως.
Επανέρχοµαι, όµως, στον προβληµατισµό µου και θα επιµείνω
σ’ αυτόν. Τον έχω θέσει στην επιτροπή επανειληµµένα. Είναι για
τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων, ο
οποίος κατά κάποιον τρόπο είναι εκείνος ο οποίος είναι ο θεµατοφύλακας της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων µέσα
στην αστυνοµική υπηρεσία που τα συγκεντρώνει και τα επεξεργάζεται. Θα επαναλάβω και θα επιµείνω: Γιατί να είναι αστυνοµικός;
Θα κάνω και µία άλλη σκέψη, αν θέλετε. Μου απαντήθηκε και
το περιλαµβάνει και ο νόµος ότι και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων είναι εποπτεύουσα Αρχή της αστυνοµικής υπηρεσίας.
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Ερωτώ, λοιπόν, τώρα πολύ απλοϊκά, αν θέλετε και όσους έχουν εµπειρία από δηµόσιες υπηρεσίες. Η αλληλεγγύη µεταξύ
συναδέλφων εντός των υπηρεσιών. Τι θα ελέγχει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων; Ή καταγγελία που έχει γίνει
από πολίτη ή την έκθεση που θα δίνει ο υπεύθυνος προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων αστυνοµικός.
Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να φύγει, διότι δεν βοηθάει καθόλου.
Δεν έχω καµία αµφιβολία ότι θα λειτουργεί η Αστυνοµία σωστά,
αλλά να µην αφήνουµε τέτοια περιθώρια, διότι έχει την Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων, θα µπορεί να το ελέγχει εάν γίνονται
καταγγελίες, αλλά να µην βάλουµε επάλληλους βαθµούς ελέγχου, διότι περιορίζουµε εν τέλει τον έλεγχο και µπορεί σοβαρές
παραβάσεις οι οποίες υπάρχουν να µην αποκαλύπτονται για τον
λόγο ότι εντός των κόλπων της υπηρεσίας καλύφθηκαν.
Αλλά το θέµα είναι εδώ συγκρουσιακό. Υπάρχει σύγκρουση
µεταξύ του δηµοσίου συµφέροντος, το οποίο βεβαίως είναι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας του οργανωµένου εγκλήµατος.
Κανείς δεν πιστεύει από εµάς, αλλά και οπουδήποτε αλλού –όχι
µόνο στην Αίθουσα αλλά και εκτός Αιθούσης- ότι η εγκληµατικότητα µπορεί να µηδενιστεί ή µπορεί να µηδενιστούν τροµοκρατικές πράξεις εκείνων οι οποίοι είναι αποφασισµένοι να προβούν
σε αυτές. Απλώς, να περιοριστούν. Αν θέλετε, δεν έχει προληπτικό χαρακτήρα η οδηγία όπως θα λειτουργήσει. Κατασταλτικό
θα έχει, να βοηθάει στη διερεύνηση, όχι στην πρόληψη. Αλλά ας
µη µείνουµε σ’ αυτό.
Νοµίζω λοιπόν ότι σε αυτή τη συγκρουσιακή µορφή, η οποία
υπάρχει µεταξύ του δηµοσίου συµφέροντος για την πρόληψη
του εγκλήµατος και του αντίστοιχου δηµοσίου συµφέροντος της
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, αυτό δεν θα απαντηθεί
ποτέ. Η αρχή της αναγκαιότητος και της αναλογικότητος που
αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόµου και στην οδηγία, αλλά και στο κείµενο του νόµου ότι θα τηρείται, είναι αδύνατον να τηρηθεί ποτέ, διότι είναι πάντα µία ρευστή έννοια, µία
αόριστη έννοια, της οποίας τις περισσότερες φορές δεν µπορούµε να της δώσουµε κανέναν ορισµό, δεν µπορούµε να την
περιχαρακώσουµε και έτσι λοιπόν θα είναι και αυτό µια απλή
εξαγγελία.
Πιστεύω ότι είναι καλές οι προθέσεις των Ευρωπαίων. Για την
Ελληνική Κυβέρνηση θεωρώ ότι είναι υποχρέωση. Είχε και µία
προθεσµία την οποία δεν τήρησε, αλλά τα παραβλέπω όλα αυτά
και προχωρώ παρακάτω. Εφόσον, όµως, είναι µία υποχρέωση ευρωπαϊκή, θα ήταν υπερβολή από την πλευρά µας, από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, επί της αρχής να δώσουµε µία αρνητική
ψήφο. Θα δώσουµε τη θετική ψήφο επί της αρχής. Για ορισµένα
άρθρα για τα οποία είδα κάποια ψήγµατα, έδωσα τις απόψεις
µας, δεν θα τα υπερψηφίσουµε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πιστεύουµε ότι πρέπει η χώρα να εξακολουθήσει να έχει αυτόν τον
ευρωπαϊκό προσανατολισµό και τη συνεργασία την οποία πρέπει
να έχουµε σε ένα υψηλό επίπεδο µε τις αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις άλλες χώρες-µέλη, θα δώσουµε, όπως είπα, τη
θετική µας ψήφο επί της αρχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να κλείσω -γιατί βλέπω ότι ήγγικεν και η ώρα- πρέπει να
πω το εξής: Δεν θα πρέπει από εδώ και πέρα να είµαστε πάντοτε
οµόθυµοι µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει
να είµαστε πλέον κριτικοί στη σκέψη µας και θα πρέπει οπωσδήποτε να θέτουµε υπό τη βάσανον κάθε τι το οποίο έρχεται προς
νοµοθέτηση ή προς συµµόρφωση για τον εξής λόγο: Και η ίδια
ακόµη η οδηγία, την οποία είπαµε ότι θα υπερψηφίσουµε επί της
αρχής, αµφισβητείται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όταν κλήθηκε να γνωµοδοτήσει επί ανάλογης συµφωνίας Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Καναδά. Είδατε -και το γνωρίζουµε όλοι- ότι η γνωµοδότηση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ήταν αρνητική όχι στη συµφωνία αυτή καθ’ εαυτή, αλλά στους όρους της,
γεγονός που επιβεβαιώνει και τη δική µας θέση ότι θα πρέπει ορισµένοι όροι, όπως έρχονται µε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, εκ των όρων εκείνων που αφέθηκε η διακριτική ευχέρεια
στα κράτη-µέλη να µην υπερβούν κάποια όρια και οδηγηθούµε
και σε υπερβάσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Γερµενής, εισηγητής της Χρυσής Αυγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ακόµα µία ευρωπαϊκή οδηγία έρχεται
να ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία. Πρόκειται για την οδηγία 2016/68, σχετικά µε τη χρήση των δεδοµένων, που περιέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών «Passenger Name Record»
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη των τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων.
Στην πράξη, πρόκειται για τη θεσµική πλέον κατοχύρωση του
ηλεκτρονικού φακελώµατος, όχι µόνο των Ελλήνων πολιτών,
αλλά και όλων των Ευρωπαίων πολιτών.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα διατηρούνται σε βάση
δεδοµένων. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα τα δεδοµένα
PNR θα ανωνυµοποιούται µε την κάλυψη των στοιχείων που µπορούν να χρησιµεύσουν στην άµεση ταυτοποίηση του επιβάτη, για
τον οποίον αναφέρονται ονόµατα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
Η οδηγία ορίζει ότι η διαβίβαση δεδοµένων θα γίνεται µόνο
κατά περίπτωση και αποκλειστικά για συγκεκριµένους σκοπούς,
όπως η πρόληψη, η ανίχνευση και η διερεύνηση τροµοκρατικών
και άλλων σοβαρών εγκληµατικών πράξεων και η δίωξη των
υπευθύνων.
Η αναφορά σε πρόληψη και ανίχνευση ανοίγει τον δρόµο για
την κατά το δοκούν χρήση των στοιχείων, τόσο από τις εθνικές
όσο και από τις αρχές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα κράτη-µέλη θα µπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδοµένα PNR από οικονοµικούς φορείς που δεν είναι µεταφορείς, όπως ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ταξιδιών,
που παρέχουν σχετιζόµενες µε ταξίδια υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων πτήσεων. Όλα, λοιπόν, καταγράφονται. Όλοι παρακολουθούνται.
Μέσα στην οδηγία αναφέρονται εγγυήσεις για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων και υποτίθεται ότι υπάρχει ρητή
απαγόρευση της επεξεργασίας δεδοµένων PNR, που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα,
τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον
γενετήσιο προσανατολισµό ενός ατόµου. Στην ουσία, γίνεται
αναφορά για ρητή απαγόρευση της επεξεργασίας.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι αυτά τα στοιχεία δεν θα συλλέγονται και δεν θα καταγράφονται, δεδοµένου ότι άλλο η επεξεργασία
και άλλο η συλλογή. Άρα όλα όσα υποτίθεται ότι προστατεύονται
και για τα οποία υποτίθεται ότι υπάρχουν εγγυήσεις, όλα τα δεδοµένα των επιβατών, θα είναι στη διάθεση µυστικών υπηρεσιών,
αρχών ασφαλείας, αλλά και διαφόρων δοµών εξουσίας.
Θα πω κάποιες σκέψεις µου, σχετικά µε τα άρθρα. Είχαµε πει
κάποια πράγµατα και στην επιτροπή, σχετικά µε την παράγραφο
2 του άρθρου 6, όπου περιγράφονται αναλυτικώς οι ενέργειες
στις οποίες έχει την αρµοδιότητα να προβεί η Μονάδα Στοιχείων
Επιβατών.
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η υποχρέωση του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για παροχή ετήσιας ενηµέρωσης προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στατιστικών Στοιχείων για τα δεδοµένα
PNR, αλλά και για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας
της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών.
Αυτό, φαινοµενικά, είναι µία υπηρεσιακή υποχρέωση. Στην
ουσία, είναι ένα καθεστώς εποπτείας των ελληνικών αρχών, ένα
καθεστώς ιδιότυπου ελέγχου από τις αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στο άρθρο 7, ρυθµίζεται η ανάθεση σε µέλος τη Εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, το οποίο πληροί συγκεκριµένες προϋποθέσεις, διαθέτει συγκεκριµένα προσόντα και απολαύει
πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, της
αποκλειστικής απασχόλησης και αρµοδιότητας του υπευθύνου
προστασίας δεδοµένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδοµένων PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων.
Εδώ θα πρέπει να τονισθεί η σπουδαιότητα και η ιδιαιτερότητα
της συγκεκριµένης θέσης και κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως το υπηρεσιακό καθεστώς του προσώπου που θα
την αναλάβει και ανάλογες εγγυήσεις για τη λειτουργική του ανεξαρτησία.
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Εδώ, όµως, γεννάται µία απορία: Αυτόν τον υπηρεσιακό παράγοντα ποιος θα τον ελέγχει; Μέχρι πού θα φτάνουν οι αρµοδιότητές του; Διότι έτσι όπως διατυπώνεται φαίνεται ότι στην
πράξη θα µπορεί να ενεργεί χωρίς να υπόκειται σε κανένα είδος
ελέγχου.
Στο άρθρο 8 καθορίζεται το πώς ακριβώς γίνεται η επεξεργασία των δεδοµένων PNR. Έχουµε εκφράσει προβληµατισµούς,
όσον αφορά στα κριτήρια µε τα οποία γίνεται η αξιολόγηση των
δεδοµένων. Μέσα στην οδηγία αναφέρονται εγγυήσεις για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων και υποτίθεται ότι υπάρχει ρητή απαγόρευση της επεξεργασίας δεδοµένων PNR που
αποκαλύπτουν τη φυλετική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα,
τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον
γενετήσιο προσανατολισµό ενός ατόµου. Στην ουσία, γίνεται
αναφορά για ρητή αγόρευση επεξεργασίας. Όµως, δεν σηµαίνει
ότι αυτά τα στοιχεία δεν θα συλλέγονται, δεν θα καταγράφονται,
δεδοµένου ότι άλλο η επεξεργασία, άλλο όµως και η συλλογή.
Γίνεται αντιληπτό ότι στην πράξη όλα τα δεδοµένα των επιβατών θα είναι στη διάθεση µυστικών υπηρεσιών, αρχών ασφαλείας, αλλά και διάφορων δοµών εξουσίας.
Στο άρθρο 11 ορίζεται η διαδικασία η οποία ακολουθείται στην
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών-µελών αναφορικά µε τα
δεδοµένα PNR και τα αποτελέσµατα επεξεργασίας αυτών στις
περιπτώσεις ταυτοποίησης προσώπων. Στην ουσία, ρυθµίζεται
το πλαίσιο διακίνησης πληροφοριών επί των δεδοµένων PNR µεταξύ των Μονάδων Στοιχείων Επιβατών, των κρατών-µελών και
των λοιπών αρµοδίων αρχών.
Εδώ υπάρχει προβληµατισµός που έχουµε αρχικά θέσει µε το
πρόσχηµα της πρόληψης και της διερεύνησης σοβαρών εγκληµάτων. Ανοίγει ο δρόµος για την κατά το δοκούν χρήση των στοιχείων τόσο από τις εθνικές όσο και από τις αρχές άλλων κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από όπου καταλήξουν τα
στοιχεία αυτά.
Στο άρθρο 15 ορίζεται το πλαίσιο προστασίας και σεβασµού
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την εφαρµογή των
διατάξεων του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου. Αυτό στην ουσία
είναι κάτι που δεν ισχύει πρακτικά. Είναι σχεδόν αδύνατον να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των επιβατών, αλλά και ταυτόχρονα το πού τα δεδοµένα αυτά θα κυκλοφορήσουν και πού θα καταλήξουν.
Ας γυρίσουµε πίσω στον χρόνο. Ποιοι ουσιαστικά έφτιαξαν την
ισλαµική τροµοκρατία; Ποιοι εκπαίδευσαν και εξόπλισαν τους Ταλιµπάν; Ποιοι βοήθησαν ουσιαστικά στο να γιγαντωθούν οι τζιχαντιστές; Οι Αµερικάνοι, όταν ήθελαν αντάρτες στο Αφγανιστάν
ή και αλλού για να χτυπούν τότε τους Σοβιετικούς, έδωσαν οπλισµό και τεχνογνωσία σε αυτούς που χρησιµοποίησαν όσο ήθελαν
και που όταν τα ευρύτερα γεωστρατηγικά δεδοµένα άλλαξαν,
τράβηξαν τον δικό τους δρόµο.
Σε όλον τον κόσµο οι πολίτες έχουν πάντα µια ανησυχία για το
πότε και πού µπορεί να υπάρξει τροµοκρατικό κτύπηµα από ισλαµιστές τροµοκράτες.
Ασφάλεια στις πτήσεις, λοιπόν, ναι, καταπολέµηση τροµοκρατίας, ναι. Όχι, όµως, άπαντες να καθίσταται ύποπτοι και τα δεδοµένα τους να κυκλοφορούν εδώ και εκεί. Οι µυστικές υπηρεσίες ξέρουν ποιοι σχετίζονται µε τροµοκρατικές οργανώσεις, ξέρουν πώς και πού κινούνται οι ισλαµιστές, που αιµατοκυλούν µε
τις τροµοκρατικές τους ενέργειες όλη την Ευρώπη και όχι µόνο.
Είναι ανάγκη να υπάρξει όλη αυτή η καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των επιβατών; Ας µην υπάρχουν αυταπάτες. Πρακτικά
είναι σχεδόν αδύνατον να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των επιβατών, αλλά και ταυτόχρονα το πού
τα δεδοµένα αυτά θα κυκλοφορήσουν και πού θα καταλήξουν.
Δυστυχώς, έχουµε γίνει µάρτυρες πολλών περιπτώσεων που,
παρά τα διάφορα µέτρα προστασίας που κατά καιρούς έχουν ληφθεί, τα προσωπικά δεδοµένα πολιτών κατέληξαν στο διαδίκτυο,
εύκολα προσβάσιµα στον οποιονδήποτε.
Θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τοµή ώστε να διασφαλίζεται η
ανωνυµία, αλλά ταυτόχρονα και η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν υπάρχει λόγος να ανταλλάσσονται τα δεδοµένα πολιτών που δεν απασχολούν τις αρχές ή δεν έχουν καταδικαστικές
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αποφάσεις εις βάρος τους ή δεν είναι ύποπτοι για τροµοκρατικές
ενέργειες. Αντιθέτως, τους λαθροµετανάστες, τους Ισλαµιστές,
τους ύποπτους για τροµοκρατικές ενέργειες ή ακόµα και αυτούς
που συµµετέχουν σε δίκτυα υποστήριξης αυτών, οι αρµόδιες
υπηρεσίες ανά τον κόσµο τούς ξέρουν. Ας ασχοληθούν µε αυτούς µε τα δικά τους στοιχεία, ας αξιοποιήσουν τις βάσεις δεδοµένων και τις πληροφορίες που έχουν και ας µην ασχολούνται
µε το πώς θα φακελώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Σταύρος Τάσσος, εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλουµε να καταγγείλουµε την Κυβέρνηση που
για άλλη µία φορά φέρνει σηµαντικές τροπολογίες την τελευταία
στιγµή και σε άσχετα νοµοσχέδια. Βέβαια, δεν µας εκπλήσσει
αυτή η πρακτική, γιατί είναι γεγονός ότι έχει ξεπεράσει και σ’
αυτό το πεδίο τους δασκάλους της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ΚΚΕ καταψήφισε και επί της
αρχής και επί των άρθρων κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή το παρόν νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/681 σχετικά
µε τη χρήση δεδοµένων που εµπεριέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών, το PNR, Passenger Name Record, για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων, όπως αναφέρεται.
Ο λόγος που το κάναµε είναι γιατί στο όνοµα της προστασίας
από την τροµοκρατία, η Κυβέρνηση, αλλά και τα κόµµατα που το
ψήφισαν, αποδέχονται το γενικευµένο φακέλωµα όλων όσοι ταξιδεύουν µε αεροπλάνο, αφού, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το PNR χρησιµοποιείται «για την εκτίµηση κινδύνου
των επιβατών και ταυτοποίηση των αγνώστων προσώπων», δηλαδή των προσώπων για τα οποία δεν υπάρχει προς το παρόν
καµµία υποψία, αλλά θα µπορούσαν ενδεχοµένως να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις αρχές επιβολής του νόµου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Νοµικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Γιαννόπουλος, θεωρούµεθα όλοι εν δυνάµει ύποπτοι. Εγώ, αν ταξιδέψω από την
Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, θεωρούµαι εν δυνάµει ύποπτος. Ο ίδιος
αργότερα πρόσθεσε ότι το PNR τώρα αφορά αυτούς που ταξιδεύουν µε αεροπλάνο, αλλά αργότερα, αν αυτό κριθεί µη επαρκές, µπορεί να αφορά και αυτούς που ταξιδεύουν µε πλοίο και
αργότερα µε λεωφορείο ή τρένο κ.ο.κ.. Αργότερα -θα έλεγα εγώκαι µε το ιδιόκτητο αυτοκίνητό τους, κάτι που βέβαια σήµερα de
facto γίνεται ούτως ή άλλως µε τη χρήση του GPS κ.λπ..
Αυτός βασικά είναι και ο στόχος αυτής της οδηγίας και αυτού
του νοµοσχεδίου, να νοµιµοποιήσει αυτό που de facto γίνεται,
ώστε το φακέλωµα να είναι πλήρως και νοµικά κατοχυρωµένο.
Είναι εκπληκτικό πόσο παραβιάζει την ιδιωτικότητα των πολιτών,
που υποτίθεται ότι είναι το άλφα και το ωµέγα της αστικής σας
δηµοκρατίας, όταν στο στοιχείο 16 ΙΣΤ’ του άρθρου 5 γράφετε:
«Όλες τις πληροφορίες για τις αποσκευές». Αυτό σηµαίνει από
το τι εφηµερίδα ή περιοδικό διαβάζουµε µέχρι και το τι εσώρουχα φοράµε. Μη µου πείτε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαµβάνονται, γιατί το «όλες» σηµαίνει «όλες».
Έρχεται τώρα η ανοικτή επιστολή που έστειλε προς όλους
τους Βουλευτές η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «HOMO DIGITALIS», που εκφράζει τη σοβαρή της ανησυχία για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο δεν διασφαλίζει τις εγγυήσεις που
έχει επισηµάνει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την
υπ’ αριθµόν 1/15 γνωµοδότηση της 26ης Ιουλίου 2017 του επί της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά σχετικά µε τα στοιχεία επιβατών αεροµεταφορέων.
Ειδικότερα, αναφέρονται έξι σηµεία:
Πρώτον, η µονάδα στοιχείων επιβατών είναι ο ίδιος φορέας
που διατηρεί τα δεδοµένα, η ΕΛ.ΑΣ., η Ελληνική Αστυνοµία, και
ζητάει πρόσβαση στα δεδοµένα από λειτουργική του διαίρεση.
Είναι, δηλαδή, ελέγχων και ελεγχόµενος.
Δεύτερο στοιχείο, υπάρχει έλλειψη συστήµατος καταγραφής
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πρόσβασης στα στοιχεία PNR, δηλαδή ανεξέλεγκτη πρόσβαση
σε αυτά. Ξέφραγο αµπέλι, δηλαδή!
Τρίτο, υπάρχει έλλειψη προηγούµενου δικαστικού ελέγχου για
τη χορήγηση δεδοµένων PNR σε προανακριτικές και άλλες
αρχές. Υπάρχει, δηλαδή, πρόσβαση στα στοιχεία επιβατών από
όλες ανεξαιρέτως τις προβλεπόµενες ηµεδαπές προανακριτικές
και άλλες αρχές. Ξέφραγο αµπέλι πάλι!
Τέταρτο, ο χρόνος διατήρησης των δεδοµένων PNR για πέντε
χρόνια αφορά όλους τους επιβάτες και όχι µόνο αυτούς που κρίνονται επικίνδυνοι. Και πάλι ξέφραγο αµπέλι!
Πέµπτο, τα PNR ανηλίκων που διαβιβάζονται, δεν περιγράφονται µε σαφήνεια και ακρίβεια και δεν µπορεί να είναι όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες. Έλεος! Και τα παιδιά;
Έκτο, τα PNR δεδοµένα, ενώ υποτίθεται ότι απαγορεύεται,
µπορεί έµµεσα να φανερώνουν θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά
και την κατάσταση της υγείας του επιβάτη, όταν αναφέρονται οι
διαιτητικές προτιµήσεις των επιβατών. Γεύµατα χαλάλ για τους
µουσουλµάνους, γεύµατα κοσέρ για τους εβραίους, γεύµατα
διαβητικών κ.λπ..
Τώρα όχι ότι αν αυτά βελτιωθούν, θα αλλάξει η ουσία τόσο της
οδηγίας, όσο και του νοµοσχεδίου, απλά αυτά τα στοιχεία, αλλά
και άλλα, δείχνουν ότι η Κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο
στήριξης των συµφερόντων της δικτατορίας της αστικής τάξης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ατοµική και οµαδική τροµοκρατία που υποτίθεται ότι πολεµάτε είναι αποτέλεσµα βασικά δύο
παραγόντων: πρώτον, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής αδικίας και δεύτερον, του χαµηλού επιπέδου συνειδητοποίησης των αιτίων και του τρόπου αντιµετώπισης του προβλήµατος από τα υποκείµενα των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής αδικίας, που τους οδηγεί να θέλουν να γίνουν χαλίφηδες
στη θέση του χαλίφη, να πάρουν, δηλαδή, τη θέση των λίγων εκµεταλλευτών και όχι µε οργανωµένη µαζική πάλη τελικά να καταργήσουν τις τάξεις και την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής
αδικίας, δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι είναι δοµικό στοιχείο του καπιταλιστικού συστήµατος. Για να υπάρχουν λίγοι πλούσιοι αστοί, που γίνονται όλο
και λιγότεροι, πρέπει να υπάρχουν οι πολλοί φτωχοί εργαζόµενοι
που παράγουν τον πλούτο και γίνονται όλο και περισσότεροι, αλλιώς το σύστηµα παύει να είναι καπιταλισµός, δηλαδή εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Παράλληλα, η αστική τάξη για να κρατήσει, αλλά και να διευρύνει την εξουσία της ασκεί την κρατική τροµοκρατία για τη συµµόρφωση του λαού στις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές µε την
απειλή και τη χρήση του κράτους του νόµου και των µηχανισµών
του, κρατικών και συχνά παρακρατικών.
Ταυτόχρονα, σε διεθνές επίπεδο το δικαίωµα του ΝΑΤΟ, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και άλλων ισχυρών καπιταλιστικών χωρών να επεµβαίνουν σε άλλα κυρίαρχα κράτη, αποτελεί
τη σύγχρονη διεθνή ιµπεριαλιστική τροµοκρατία την οποία µε
τραγικό τρόπο βιώνουν οι λαοί της περιοχής µας και όχι µόνο βέβαια.
Στο πλαίσιο αυτό, η µη συνειδητοποίηση των αιτιών του προβλήµατος και του τρόπου αντιµετώπισής του, βασικά στοιχεία
των οποίων είναι η µικροαστική και ανιστόρητη ανυποµονησία
των υποκειµένων της αδικίας, τους οδηγεί σε λύσεις ατοµικής
και οµαδικής τροµοκρατίας, λύσεις στις οποίες εµπλέκονται
ενεργά οι µυστικές υπηρεσίες, που είτε οργανώνουν είτε χρησιµοποιούν µηχανισµούς και πρόσωπα για τροµοκρατική δράση,
πολλές φορές µε θρησκευτικό, φυλετικό, ή εθνικό µανδύα.
Είναι γνωστό άλλωστε, ότι την ισλαµική τροµοκρατία σε όλες
τις εκφάνσεις – Ταλιµπάν, Αλ Κάιντα, ISIS- την εξέθρεψαν, χρηµατοδότησαν, εξόπλισαν και συνεχίζουν να το κάνουν, όταν αυτό
εξυπηρετεί τα συµφέροντά τους, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή
Ένωση που είναι βέβαια και οι σύµµαχοί σας.
Οι µυστικές υπηρεσίες, βέβαια, δεν το κάνουν αυτό οικεία βουλήσει, αλλά υπηρετώντας τα συµφέροντα της αστικής τάξης,
που αξιοποιεί τις τροµοκρατικές ενέργειες ως πρόσχηµα για τον
περιορισµό των ατοµικών και των συλλογικών δικαιωµάτων, καθώς και την αντιµετώπιση των λαϊκών κινηµάτων σε εθνικό, αλλά
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και σε διεθνές επίπεδο.
Στον αντίποδα έχουµε τη µαζική, επαναστατική βία ή τη βία
που ασκούν τα κοινωνικά απελευθερωτικά και άλλα λαϊκά κινήµατα. Τα λαϊκά κινήµατα έχουν φιλειρηνικό χαρακτήρα που πηγάζει από τους δίκαιους στόχους τους. Ταυτόχρονα, όπως έδειξε
η ιστορία, κατέφυγαν στη χρήση και της λαϊκής βίας όταν ο αντίπαλος απειλούσε µε αφανισµό ή όταν προσπαθούσαν να κάµψουν την αντίσταση µιας µικρής µειοψηφίας που –σηµειωτέονχρησιµοποιεί όλα τα µέσα για να σταθεί στην εξουσία.
Παραδείγµατα είναι η Αµερικάνικη Επανάσταση το 1775, η
Γαλλική Επανάσταση το 1789, η Ελληνική Επανάσταση το 1821,
η Παρισινή Κοµµούνα το 1871 και η Οκτωβριανή Επανάσταση το
1917.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, για τους παραπάνω λόγους, όχι µόνο καταψηφίζουµε, αλλά ζητάµε την
άµεση απόσυρση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Τώρα επί των τροπολογιών, από τις επτά που έχουν κατατεθεί,
θα τοποθετηθώ στις δύο και στις υπόλοιπες θα τοποθετηθεί ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Η µε αριθµό 1808 τροπολογία της Κυβέρνησης, που αφορά τη
µετεγκατάσταση στο 251 ΓΝΑ της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του
Πυροσβεστικού Σώµατος, είναι το δεύτερο µέτρο σχετικά µε τη
λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος. Αρχικά, η Κυβέρνηση προχώρησε στην παραχώρηση των
ασθενοφόρων που είχε η Πυροσβεστική στο ΕΚΑΒ. Τα ασθενοφόρα αυτά σκοπό είχαν την άµεση αντιµετώπιση περιστατικών
στο προσωπικό της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια πυρκαγιών.
Το νέο αυτό µέτρο συγχώνευσης της Υγειονοµικής Υπηρεσίας
του Πυροσβεστικού Σώµατος µε το 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας είναι ενταγµένο στη γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης για συγχωνεύσεις µονάδων υγείας µε σκοπό τον περιορισµό
των δαπανών στον τοµέα της υγείας. Αυτή η συγχώνευση, όπως
και όλες οι προηγούµενες, έχουν δείξει ότι το τελικό αποτέλεσµα
για την παροχή υπηρεσιών υγείας θα είναι αρνητικό για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, καθώς και συνολικότερα για τους
ασθενείς, σχετικά µε τις παρεχόµενες ιατρικές και νοσηλευτικές
υπηρεσίες.
Η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση τόσο του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας, αλλά και στην ενίσχυση µε το κατάλληλο
προσωπικό της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος. Στη συγκεκριµένη τροπολογία θα ψηφίσουµε «παρών».
Σχετικά µε την τροπολογία για τους πίνακες των επιλαχόντων
για το Πυροσβεστικό Σώµα, κατ’ αρχάς, θα περίµενε κανείς ότι
από µία τέτοια καταστροφική αντιπυρική περίοδο µε ενενήντα
εννιά ανθρώπινα θύµατα και τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες, υποδοµές και φυσικό πλούτο, η Κυβέρνηση υπό το βάρος
της λαϊκής κατακραυγής θα έπαιρνε πιο δραστικά µέτρα και δεν
θα εξαντλούσε τις παρεµβάσεις της µόνο στην ανανέωση των πινάκων επιλαχόντων, επιτυχόντων στον διαγωνισµό κατάταξης
δοκίµων πυροσβεστών και επιλαχόντων εποχικών πυροσβεστών
για την κατάταξή τους στην κατηγορία των πενταετών πυροσβεστών.
Πέρασαν επτά ολόκληρα χρόνια από τον διαγωνισµό κατάταξης των δοκίµων πυροσβεστών και οι επιλαχόντες περιµένουν
ακόµη την πρόσληψή τους, παρότι οι ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ανθρώπινο δυναµικό είναι τεράστιες, γεγονός
που υποχρεώνεται να παραδεχθεί και η ίδια η Κυβέρνηση µέσα
από την ίδια την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.
Το ίδιο ισχύει και για τους επιλαχόντες εποχικούς πυροσβέστες, που βλέπουν να ανανεώνεται ο πίνακας για τρίτη φορά,
αλλά αυτή τη φορά για ένα χρόνο και όχι δύο, χρονική διάρκεια
που συµβαδίζει -διόλου τυχαία, φυσικά- και µε την τελευταία αντιπυρική περίοδο που θα εργαστούν στο Πυροσβεστικό Σώµα,
δηλαδή το 2019.
Το ΚΚΕ έχει παρέµβει αλλεπάλληλες φορές και για τις δύο κατηγορίες για τη µόνιµη και οριστική λύση στην εργασιακή τους
οµηρία. Μόλις πριν δύο µήνες κατέθεσε ερώτηση για τους επιλαχόντες δοκίµους πυροσβέστες και µόλις πριν ενάµιση µήνα
για τους πενταετείς και εποχικούς πυροσβέστες.
Η τροπολογία που κατατέθηκε από το κόµµα µας πέρσι τον
Φεβρουάριο για την εργασιακή αποκατάσταση όλων των εποχι-
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κών και πενταετών πυροσβεστών στις δοµές της Πολιτικής Προστασίας και της Δασικής Υπηρεσίας είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε µε δεδοµένες τις ανάγκες σε προσωπικό στον τοµέα πρόληψης και διαχείρισης δασικών οικοσυστηµάτων της αντιπυρικής,
αντιπληµµυρικής και αντισεισµικής προστασίας.
Παρ’ ότι η Κυβέρνηση φέρνει τη συγκεκριµένη τροπολογία για
καθαρά προεκλογικούς λόγους -αυτό είναι φανερό-, θα την ψηφίσουµε για τον λόγο ότι µε τους αγώνες που πρέπει να αναπτύξουν οι δύο κατηγορίες των επιλαχόντων δοκίµων και εποχικών
υπάρχει ελπίδα να ανοίξει ο δρόµος για την εργασιακή τους αποκατάσταση.
Ευχαριστώ.
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 ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 4ο Γυµνάσιο Λειβαδιάς.
Σαράντα παλικάρια, λοιπόν!
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, εισηγητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η συµµόρφωση µε αυτή την οδηγία είναι αυτονόητη
και θέλω να χαιρετίσω θετικά το γεγονός ότι σχεδόν τα περισσότερα κόµµατα –κυρίως, όµως, το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- θα υπερψηφίσουν αυτή την προσαρµογή, η οποία
στους καιρούς µας, µε αυτά που συµβαίνουν στην παγκόσµια
κοινότητα, νοµίζω ότι είναι επιβεβληµένη.
Και εµείς είµαστε υπέρ και νοµίζω ότι δεν έχω να πω πολλά περισσότερα, γιατί οι εισηγητές τα ανέλυσαν µε λεπτοµέρεια.
Θέλω, όµως, να αναδείξω λίγο τις δύο τροπολογίες και να θυµίσω ότι στο «Βελλίδειο» υπήρχαν έντεκα δεσµεύσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες από κάποιους λοιδορήθηκαν. Κάποιοι έλεγαν
διάφορα, τα οποία δεν θέλω να θυµίσω. Ήδη έχουν αυτή τη
στιγµή νοµοθετηθεί τρεις και σήµερα µε δύο τροπολογίες έρχονται και άλλες δύο. Η µία αφορά το 29% σε 25% σε βάθος τετραετίας για τις µεγάλες επιχειρήσεις και η άλλη αφορά τον ΕΝΦΙΑ.
Και οι δύο είναι πάρα πολύ σηµαντικές, ήταν δεσµεύσεις και νοµοθετούνται σήµερα.
Θέλω εδώ να κάνω ένα σχόλιο και να πω ότι παρ’ ότι ακούµε
διάφορες αντιπολιτευτικές κορώνες του τύπου «τι είναι αυτά που
κάνετε;» -δεν θέλω να τα αναπαράγω- στο τέλος αυτές οι δεσµεύσεις –µία προς µία, το έχω ονοµάσει «το µαρτύριο της σταγόνας»- ψηφίζονται, γίνονται νόµοι του κράτους. Δεν είναι εποµένως λόγια, είναι προσαρµογή στην πραγµατικότητα και είναι
χειροπιαστή απόδειξη ότι δεν ήταν απλά υποσχέσεις, είναι πράξεις.
Θέλω απλά για τον ΕΝΦΙΑ να πω ότι αφορά σε πρώτη φάση
µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα, κυρίως χαµηλά εισοδήµατα. Είναι, όµως και αυτό µία πρακτική –ας το πούµε- του «αυτά µπορώ
τώρα και αυτά κάνω και τα κάνω, όµως». Θα µου πεις, ποιοι
έχουν ακίνητα αξίας λιγότερης από 60.000 ευρώ; Είναι πάρα πολλοί! Για αυτούς δεν είναι 10%, µπορεί να ανέβει στο 20%, στο
30% και στο 40%, καθώς επίσης και για ένα µεγάλο κοµµάτι µεσαίων εισοδηµάτων.
Αυτά σε ό,τι αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες του.
Δεν µπορώ, όµως, να αντισταθώ στον πειρασµό να ασχοληθώ
λίγο µε την επικαιρότητα. Θεωρώ ότι βουίζει γύρω µας το σύµπαν για πάρα πολλά πράγµατα, τα οποία νοµίζω ότι αξίζει τον
κόπο να µπουν σε σειρά.
Θέλω πριν πω οτιδήποτε να θυµίσω ότι δεν έχει περάσει παρά
µόνο ένας χρόνος και τρεις µήνες σε αυτή την εδώ την Αίθουσα
της Ολοµέλειας, όταν συζητιόταν το θέµα των φρεγατών για τον
κ. Παπαντωνίου. Ένας χρόνος και τρεις µήνες! Δεν είναι δεκα-
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πέντε χρόνια που καθυστέρησε αυτή η ιστορία να έρθει στη
Βουλή.
Και άκουγα κραυγές του Τύπου για σκευωρία, ποινικοποίηση
της πολιτικής ζωής, λάσπη στον ανεµιστήρα και πάει λέγοντας.
Τα έχω µπροστά µου εδώ, γιατί ξέρετε ότι τα γραπτά µένουν.
Δεν θα µπω, όµως, στον πειρασµό να πω ποιοι τα έλεγαν. Και δεν
τα έλεγαν µόνο Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, τα έλεγαν και Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας. Τα ονόµατά τους τα έχω, τα κρατάω, δεν
είναι δουλειά µου, όµως, να αναδείξω ονόµατα αυτή τη στιγµή.
Απλά είναι µία νοοτροπία.
Οι ίδιοι άνθρωποι, όταν προφυλακίστηκε πια ο Γιάννος Παπαντωνίου -που ξαναλέω ότι ο άνθρωπος δεν έχει δικαστεί και του
εύχοµαι να αξιοποιήσει το τεκµήριο της αθωότητας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο- απόλυτη σιωπή! Κιχ! Δεν βγήκε ένας -ένας!από αυτούς που έλεγαν αυτά που σας λέω, να πει «Μήπως γίνεται κάνα λάθος;». Τίποτα! Και όταν είδαν ότι υπάρχει συνδροµή
από πέντε χώρες -για πρώτη φορά υπήρξε συνδροµή από την
Ελβετία-, όταν διασταυρώθηκε από τη λίστα Μπόργιανς το όνοµα
της συζύγου του Παπαντωνίου -από τη λίστα Λαγκάρντ µάθαµε
το όνοµά της- και στη συνέχεια η κ. Τουλουπάκη πήγε και στη
Γαλλία µετά από δεκατρία χρόνια -και έκαναν αγώνα κάποιοι σε
αυτήν την Αίθουσα να µην αναλάβει -γιατί άραγε;- η κ. Τουλουπάκη, η εισαγγελέας διαφθοράς- σιωπή µετά την προφυλάκιση
του κ. Παπαντωνίου. Και µάλιστα, είναι καλός ο κ. Παπαντωνίου
όταν µας έβαζε στην ΟΝΕ και το επικαλούµαστε, αλλά δεν τον
ξέρουµε για την υπόθεση των φρεγατών!
Μία παροιµία στα χωριά λέει: Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν
µιλάνε για σχοινί. Γιατί το λέω; Πήγαν κάποιοι Βουλευτές του
ΚΙΝΑΛ πρόσφατα στον Άρειο Πάγο και «σήκωσαν» το θέµα -τις
τρεις, τέσσερις τελευταίες ηµέρες είναι πρώτο- το C4I. Ω, του
θαύµατος, λοιπόν, «σηκώθηκε» το θέµα του C4I! Μάλιστα, είπαν
ότι γίνεται αντιπερισπασµός για τον τότε Πρωθυπουργό και ότι
δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγµατα. Έδωσαν, µάλιστα, στη δηµοσιότητα ένα βούλευµα το οποίο δεν ενοχοποιεί κανέναν από
τους τρεις, τον σηµερινό Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ.λπ.. Μετά
τα γύρισαν, βέβαια, τα πήραν πίσω. Κατάλαβαν το λάθος τους,
αλλά ήταν αργά. Όσον αφορά τον Βύρωνα τον Πολύδωρα και
τον Μαρκογιαννάκη δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Ακόµα και
οι πιο σκληροί αντίπαλοι του Βύρωνα Πολύδωρα στις πιο σκληρές κόντρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν αµφισβήτησαν
ποτέ το ήθος του. Και ο ίδιος ο Μαρκογιαννάκης, όµως, που δεν
έχω κανέναν λόγο να τον υπερασπίζοµαι, ζητάει ο ίδιος να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Και δεν έχει καµµία σχέση. Και, βέβαια,
δεν έχει σχέση. Αυτοί παρέλαβαν.
Το τι γινόταν πριν, νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δούµε
τώρα. Και όταν λέω «τώρα», εννοώ µε στοιχεία. Ο ανακριτής εισαγγελέας, ο κ. Ορφανίδης, που θέλω να πιστεύω ότι κάνει πάρα
πολύ σωστά τη δουλειά του, έχει «σηκώσει» το θέµα αυτό µε
τρόπο που νοµίζω πως δεν χωράει καµµία αµφισβήτηση ότι αυτοί
που µπερδεύονται σε αυτήν την ιστορία σίγουρα δεν είναι αυτοί
που ήθελαν οι πέντε, έξι Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ να στοχοποιήσουν.
Και εξηγούµαι µόνο µε στοιχεία: Στις 5 Νοεµβρίου του 2018 ο
πρώην Γενικός Γραµµατέας Εξοπλισµών, ο κ. Βασιλάκος, ο
οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, παρέµεινε γραµµατέας και µετά την
περίοδο της Νέας Δηµοκρατίας, πάει στον ανακριτή. Ο ανακριτής, λοιπόν, του έκανε συγκεκριµένες ερωτήσεις.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω κάτι για τον κ. Βασιλάκο, γιατί βγήκαν χθες και είπαν ότι είναι υπόδικος, ότι προσπαθεί να ελαφρύνει τη θέση του κ.λπ.. Πράγµατι, έχει µία εµπλοκή µε τη δικαιοσύνη ο κ. Βασιλάκος. Θα ήθελα, όµως, να ξαναθυµίσω στους καλοπροαίρετους Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, ότι τα µεγαλύτερα σκάνδαλα και στην Ιταλία και στην Αµερική και αλλού, δυστυχώς
έχουν διαλευκανθεί από όχι άµεµπτους ανθρώπους. Ούτε ο Ζίγρας ήταν άµεµπτος, ούτε ο Κάντας, ούτε ο Μπάρτης, για να λέω
ονόµατα που αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα. Συνεπώς, το επιχείρηµα ότι και αυτός ενέχεται… Εγώ, δεν λέω, µπορεί -και το εύχοµαι και σε αυτόν τον άνθρωπο- να αθωωθεί. Ήξερε, όµως, και
µιλάει.
Θεωρώ αφελή, λοιπόν, οποιονδήποτε θεωρεί ότι πολιτικά πρόσωπα δεν χρηµατίστηκαν για οποιαδήποτε εξοπλιστική προµή-
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θεια. Και το λέει ένας άνθρωπος που ήταν η δουλειά του αυτή.
Νούµερα: Η «SAIC», η οποία έδινε λιγότερα λεφτά στο δηµόσιο,
πήρε τη δουλειά. Και θα έπαιρνε 157 εκατοµµύρια ευρώ. Το τίµηµα, δηλαδή, που θα εισέπραττε η «SAIC», η αµερικάνικη εταιρεία, ήταν γύρω στα 157 εκατοµµύρια. Το υπόλοιπο ποσό, τα 98
εκατοµµύρια, θα το λάµβανε η «SIEMENS». Το ποσό των προγραµµάτων αντισταθµιστικών ωφεληµάτων, που ανατέθηκε στη
«SIEMENS», ήταν 80 εκατοµµύρια. Κατά ένα περίεργο τρόπο περισσεύουν 18 εκατοµµύρια. «Προσωπική µου εκτίµηση» -λέει ο
Βασιλάκος- «είναι ότι ο τότε Πρωθυπουργός γνώριζε και γνωρίζει
για παράνοµες πληρωµές στην προµήθεια C4I, ιδίως προς τον
τότε Υπουργό Εθνικής Άµυνας». Δεν λέω ονόµατα σκόπιµα. Δεν
θέλω να σκανδαλίσω. Δεν µε ενδιαφέρει αυτό.
Είναι αφέλεια να θεωρεί κάποιος ότι οι Πρωθυπουργοί της
χώρας δεν γνωρίζουν για το αν δωροδοκούνται οι Υπουργοί Άµυνας. Δεν τα λέει κάποιος σε ένα καφενείο. Τα λέει ένας άνθρωπος που τον εµπιστεύτηκαν δυο διαφορετικές κυβερνήσεις. Και
αυτά είναι µέσα στη δικογραφία. Αφήστε τις εφηµερίδες.
Πάµε παρακάτω. Ο κ. Ορφανίδης -ο εφέτης ανακριτής- προσπαθεί να πιέσει και να µάθει. Ο Πεζάς, για όσους δεν ξέρετε αυτοί σκάλισαν την υπόθεση και εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να
απαντήσουµε- είχε την ευθύνη του µάρκετινγκ της κοινοπραξίας
«THALES» που δεν πήρε τη δουλειά παρ’ ότι έδινε µεγαλύτερη
προσφορά. Ακούστε το κι αυτό. Μειοδότησε, αν και είχε καλύτερη προσφορά.
Ρωτάει επίµονα, λοιπόν, ο εφέτης ανακριτής τον κ. Πεζά και
του λέει: «Γνωρίζετε αν για την ανάθεση του C4I κ.λπ. δωροδοκήθηκαν…;» και εκείνος απαντάει. Η απάντηση του µάρτυρα είναι
µνηµειώδης: «Αν αυτό είχε συµβεί στις Ηνωµένες Πολιτείες, ολόκληρα Υπουργεία θα είχαν µπει στη φυλακή, διότι δεν θα µπορούσε να δικαιολογήσει κανείς γιατί το έχει κάνει». Εννοούσε
προφανώς το να δοθεί έργο σε εταιρεία µε χειρότερη προσφορά. Αυτό το λέει η κοινή λογική.
Με βάση την κοινή λογική και τις συγκεκριµένες παραβιάσεις
της νοµοθεσίας περί προµηθειών, δεν θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν οι παραβιάσεις αυτές χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο
άλλο κίνητρο. Σας µεταφέρω ακριβώς τους διαλόγους από τη δικογραφία.
Και ερχόµαστε µετά στη γραµµατέα του κ. Χριστοφοράκου, ο
οποίος ξέρετε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος στη Γερµανία. Εδώ
υπενθυµίζεται ότι ο κ. Πεζάς, µε επιστολή του στις 28 Φεβρουαρίου του 2003 προς τον τότε Πρωθυπουργό, η οποία υπάρχει
στη δικογραφία, χαρακτήρισε λανθασµένη την απόφαση της 27ης
Φεβρουαρίου.
Η απόφαση αυτή, όπως και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής
Διαπραγµατεύσεων που φαίνεται να ακολουθεί το ΚΥΣΕΑ, είναι
εσφαλµένα, λέει ο Πεζάς, ο άνθρωπος που εκπροσωπούσε την
εταιρεία που έδωσε περισσότερα χρήµατα και δεν πήρε τη δουλειά. Λέει: «Εσφαλµένα δεν έλαβε υπ’ όψιν της την κριτική αξιολόγηση των ανταγωνιστών οικονοµικών προσφορών», µε επιστολή που έστειλε στον τότε Πρωθυπουργό.
Ακούστε, όµως, και λίγο παρακάτω. Ίλιγγο και δεκάδες ερωτήµατα προκαλούν οι συνεχείς συναντήσεις και τηλεφωνικές
επαφές που είχε τότε ο Μιχάλης Χριστοφοράκος µε τους κορυφαίους της τότε Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και µε το γραφείο του
πρώην Πρωθυπουργού, ειδικότερα την κρίσιµη περίοδο κατά την
οποία θα κατέληγε η Κυβέρνηση στο σύστηµα ασφάλειας.
Στις 14 Οκτωβρίου 2002 οι δύο κοινοπραξίες καταθέτουν τελικές προσφορές, οι οποίες ήταν κλειστές. Ανεξήγητα, όµως, και
πέρα από κάθε δεοντολογία, την ίδια µέρα η κ. Τσακάλου επιβεβαιώνει ραντεβού του προϊσταµένου κ. Χριστοφοράκου στο Πεντάγωνο µε τον κ. Παπαντωνίου, µαζί µε τον τεχνικό σύµβουλο
της «SAIC», τον Στίβεν Γουέιλς.
Λίγες µέρες αργότερα, στις 18 και 21 Οκτωβρίου, ο τότε ισχυρός άνδρας της «SIEMENS» είχε ακόµα µία συνάντηση, πάλι στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, αυτή τη φορά µε το γενικό γραµµατέα του ΥΠΕΘΑ, τον κ. Τραυλό. Ο Χριστοφοράκος βλέπει πάλι
τον Γιάννο Παπαντωνίου στις 21 Οκτωβρίου.
Οι προσφορές ανοίγουν τελικά στις 18 Νοεµβρίου και επιστρέφονται από την τότε κυβέρνηση.
Και γίνεται το εξής: Στις 5 Νοεµβρίου γίνεται ένα τηλεφώνηµα
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στο γραφείο του Χριστοφοράκου από το γραφείο του Παπαντωνίου και στις 20 Νοεµβρίου η Κατερίνα Τσακάλου, µε εντολή από
τον Χριστοφοράκο, επικοινωνεί µε την ιδιαιτέρα του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για να ρυθµιστεί συνάντηση το ταχύτερο δυνατό.
Στις 20 Νοεµβρίου ο Χριστοφοράκος έχει γεύµα µε τον Γουέιλς, ενώ κανονίζεται συνάντηση µε το γενικό γραµµατέα εξοπλισµών. Υπήρξε τηλεφώνηµα στο γραφείο του κ. Παπαντωνίου για
νέο ραντεβού και πάει λέγοντας. Πολλές συναντήσεις του Χριστοφοράκου µε τον Γιάννο. Ο δε Τσουκάτος έχει άπειρα τετ-ατετ µε τον φυγόδικο, πλέον, ισχυρό άντρα της «SIEMENS».
Εδώ κάνω µία διευκρίνιση: Ο κ. Τσουκάτος ήταν άνθρωπος του
τότε Πρωθυπουργού, δεν ήταν άνθρωπος του κ. Παπαντωνίου,
για όσους ξέρουν τουλάχιστον την ιστορία.
Για ακούστε παρακάτω: Όπως προκύπτει από την κατάθεση
της κ. Τσακάλου δεν έρχεται σε επαφή µόνο µε τους πρωτοκλασάτους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και µε το γραφείο του τότε Πρωθυπουργού. Καταθέσεις υπάρχουν µέσα στη δικογραφία, η οποία
είναι είκοσι χιλιάδες σελίδες. Για να µορφωνόµαστε!
Στις 6 Νοεµβρίου ο κ. Χριστοφοράκος δέχθηκε κλήση από το
γραφείο του τότε Πρωθυπουργού, άγνωστο για ποιο λόγο και µε
τι περιεχόµενο. Οι συχνές και στενές επαφές του Χριστοφοράκου µε τον Τσουκάτο προκαλούν ζάλη. Ενδεικτικά µόνο, σύµφωνα πάντα µε την κατάθεση της κ. Τσακάλου, στις 3 Φεβρουαρίου γίνεται κλήση Τσουκάτου προς Χριστοφοράκο. Στις 11 Φεβρουαρίου καταγράφεται οδηγία Χριστοφοράκου να κληθεί
Τσουκάτος. Στις 12 Φεβρουαρίου καταγράφεται οδηγία του Χριστοφοράκου να κληθεί πάλι ο Τσουκάτος. Και την ίδια µέρα δέχεται τηλεφώνηµα από τον Τσουκάτο. Στις 14, στις 17, στις 18
Φεβρουαρίου υπάρχει οδηγία Χριστοφοράκου να κληθεί ξανά ο
Τσουκάτος.
Για ακούστε και κάτι ακόµα. Από εδώ και πέρα έχει ενδιαφέρον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε. Το έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Απλώς δεν έχει σχέση µε το θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει µεγάλη σχέση.
Είναι στην επικαιρότητα. Μπορεί να µην σας αφορά άµεσα, αλλά
είναι στην επικαιρότητα και παίζει από το πρωί µέχρι το βράδυ.
Ακούστε λίγο: Υπάρχει εµπλοκή του τότε Πρωθυπουργού; Οι
απαντήσεις των µαρτύρων οφείλω να οµολογήσω ότι είναι ασαφείς. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής εντόπισε στα ηµερολόγια που
προσκόµισε η γραµµατέας του πρώην ισχυρού άντρα, η κ. Τσακάλου, κάποια περίεργη συνάντηση, σε κάποιο χωριό, του πρώην
Πρωθυπουργού. Γι’ αυτό και την ρώτησε σχετικά, σε συµπληρωµατική κατάθεση που έδωσε στις 14 Νοεµβρίου του 2017, πριν
από ένα χρόνο.
Το όνοµα Βασίλης Κανελλόπουλος σας είναι γνωστό; Ήταν
οδηγός ελικοπτέρου και µπορεί να είχε σχέση ή να µην είχε σχέση µε το Κορακοχώρι, όπου ήταν η βίλα του τότε Πρωθυπουργού. Η κ. Τσακάλου έλεγε, «ναι», «θυµάµαι». Δεν απάντησε µε
σαφήνεια, οφείλω να το οµολογήσω.
Θέλω να πω -και τελειώνω- τα εξής: Έπρεπε να ερευνηθεί ή
όχι; Όλα αυτά έγιναν, γιατί διατάχθηκε το άνοιγµα λογαριασµών
του τότε Πρωθυπουργού. Είµαι ο τελευταίος που θα ενοχοποιήσω κάποιον, όταν δεν έχω στοιχεία. Έπρεπε µετά από όλα αυτά;
Ζάλη προκαλούσαν τα ραντεβού του Χριστοφοράκου µε τον
Τσουκάτο. Όσοι ήξεραν την ανθρωπογεωγραφία του ΠΑΣΟΚ
εκείνη την εποχή, ο Τσουκάτος ήταν άνθρωπος του Πρωθυπουργού, δεν ήταν του Παπαντωνίου. Και ο νοών νοείτο!
Εγώ τελειώνοντας, θέλω να θυµίσω και κάτι άλλο -και σταµατάω, κύριε Πρόεδρε, έχω κάνει κατάχρηση της καλοσύνης σαςεπειδή κάποιων τα µυαλά παίρνουν αέρα από κάτι «περίφηµες»
δηµοσκοπήσεις που δίνουν δέκα µονάδες, έντεκα µονάδες, δεκαπέντε, δεν ξέρω κ.λπ.. Θυµίζω: «METRON ANALYSIS» στο δηµοψήφισµα. Στην πιο εύκολη δηµοσκόπηση του πλανήτη -ήταν
ένα «ναι» και ένα «όχι»- τις είκοσι δύο µονάδες διαφορά τις
έβλεπε η «METRON ANALYSIS», σε εντολή από τα «ΝΕΑ», στα
όρια του στατιστικού λάθους 46%-49%. Δεύτερη δηµοσκόπηση
της «PUBLIC ISSUE» για το δηµοψήφισµα: Τη διαφορά των εί-
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κοσι δύο µονάδων, που είχε παραγγείλει το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», την
έβλεπε στη µισή µονάδα διαφοράς, σχεδόν δηλαδή λέει το «ναι»
πρώτο.
Αυτά σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των πρόσφατων δηµοσκοπήσεων, που κάποιοι νοµίζουν ότι µε τις δηµοσκοπήσεις έχουν
καθαρίσει κιόλας.
Και να πω και κάτι άλλο ειδικά για το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», επειδή
είµαι στην εξεταστική για την Υγεία. Έπαιρνε χρήµατα από το
ΚΕΕΛΠΝΟ. Και δεν µας εξήγησε ποτέ κανείς γιατί αυτή η προσφορά σταµάτησε µετά το 2015. Ούτε µισό ευρώ δεν δέχθηκε
ποτέ -σε δηµοσιογράφο, σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σε εφηµερίδα ή σε κανάλι- από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε
Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστώ.
Ο εισηγητής του Ποταµιού, ο κ. Ψαριανός, έχει τον λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντοτε έχει πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση εδώ
στη Βουλή, διότι συζητάµε πάντα «to the point» που λέµε στη Κοζάνη. Μου αρέσει που κάνουµε διάφορες αγορεύσεις του τύπου
-κοινοβουλευτικού τύπου- «ό,τι του φανεί» και αναλύουµε διάφορα θέµατα.
Εγώ θα συνεχίσω µε αθλητικές ειδήσεις.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εδώ έχουµε ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της συγκεκριµένης οδηγίας σχετικά µε τη χρήση των δεδοµένων που περιέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών για την πρόληψη,
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών
εγκληµάτων. Αυτός ο νόµος, σε συνδυασµό µε την ενσωµάτωση
της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών που κατατέθηκε στη Βουλή και τον σχετικά προσφάτως
ψηφισµένο γενικό κανονισµό για την προστασία δεδοµένων, συνδιαµορφώνουν ένα πακέτο µεταρρύθµισης του νοµοθετικού
πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων στην Ελλάδα, αλλά
και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ενώ αναµένεται και η οδηγία για την επεξεργασία δεδοµένων από τις αρχές.
Οι διατάξεις του νέου νόµου εφαρµόζονται στη διαβίβαση από
τους αεροµεταφορείς των δεδοµένων που παρέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών των πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα αν µια πτήση από την Κοζάνη στην
Αθήνα, µια που αναφέρθηκα πριν στην Κοζάνη ή από το Ρέθυµνο
ή από το Ηράκλειο στην Αλεξανδρούπολη –αν υπάρχουν τέτοιες
πτήσεις- είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοµίζω πως είναι
και θα έπρεπε να το δούµε συνολικά σε οποιαδήποτε µετακίνηση
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως αν είναι πτήσεις
µέσα στην ίδια τη χώρα, διότι και εκεί υπάρχουν προβλήµατα.
Υπάρχουν προβλήµατα και στις µετακινήσεις στην Ελλάδα και
όχι µόνο στις αεροµεταφορές, όχι µόνο δηλαδή δια αεροπορικών
πτήσεων.
Όπως επισηµαίνεται στο κείµενο της οδηγίας, στόχοι είναι µεταξύ άλλων η ασφάλεια, η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των προσώπων και η δηµιουργία του νοµικού πλαισίου για
την προστασία των δεδοµένων, όταν τα επεξεργάζονται οι αρµόδιες αρχές. Το καινούργιο σε σχέση µε την επεξεργασία
άλλων κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πως
η αξιολόγηση επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων, για τα
οποία δεν υπάρχουν υποψίες εµπλοκής σε τροµοκρατική πράξη
ή σοβαρό έγκληµα πριν την αξιολόγηση και πρέπει, κατά συνέπεια, να εξεταστούν περαιτέρω από τις αρµόδιες αρχές.
Αναµφισβήτητα το σοβαρό και οργανωµένο έγκληµα που είναι
κλιµακούµενο παντού και κάθε στιγµή –ανά πάσα στιγµή σε όλες
τις χώρες και µέσα στην Ευρώπη, ιδίως η τροµοκρατία σε διεθνές επίπεδο- συνιστά παγκόσµια απειλή πλέον, αυξάνεται διαρκώς σε πολυπλοκότητα και εξελίσσεται και τεχνολογικά. Ίσως
είναι και µπροστά από τις µεθόδους αντιµετώπισής της.
Έχουµε εµπιστοσύνη στην τήρηση των κανόνων και στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευτυχώς που ανήκουµε σ’
αυτή. Πολλοί θα ήθελαν να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ή να µην υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί προσπαθούν να
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διαλύσουν την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είµαστε
στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση και το έχουµε πει πεντακόσιες
χιλιάδες φορές. Ευτυχώς που η Ελλάδα είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, µάλιστα, του σκληρού πυρήνα της. Θα το
λέµε σε κάθε ευκαιρία.
Έχουµε εµπιστοσύνη, λοιπόν, στην τήρηση των κανόνων για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουµε πως οι
έλεγχοι, η επεξεργασία των στοιχείων και η µεταβίβασή τους θα
γίνονται µε απόλυτο σεβασµό προς τους πολίτες και δεν θα
έχουµε φαινόµενα και καταστάσεις που µπορεί να είναι από πολύωρες αναµονές, µέχρι πολύ µεγάλες ταλαιπωρίες και σοβαρά
λάθη και παραλείψεις ή κακή χρήση των οδηγιών και των µεθόδων αντιµετώπισης τέτοιων φαινοµένων που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώµατα µε προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένα κ.λπ..
Αυτό που µας κάνει εντύπωση για άλλη µια φορά είναι πως ο
ΣΥΡΙΖΑ φέρνει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο ενσωµατώνοντας ευρωπαϊκή οδηγία, ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε κάθε τέτοια περίπτωση νοµοθέτησης ανάλογων νόµων στο παρελθόν έσκιζε τα ιµάτιά του
και ξερίζωνε τα µαλλιά του –µαζικά, µάλιστα- ωρυόµενος «Όχι
στις κάµερες», «Όλα είναι παραβίαση προσωπικών δεδοµένων»,
«Είναι καταπάτηση ανθρωπίνων ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων». Σε καµµία τέτοια περίπτωση δεν συµφώνησε ποτέ.
Το έκανε µε αφορµή εκδηλώσεις -το είπα και στην επιτροπήαθλητικού χαρακτήρα, όπως της βίας στα γήπεδα. Πριν από
πολλά χρόνια, ήµουν εδώ στη Βουλή που συζητούσαµε στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια για την τοποθέτηση καµερών ασφαλείας στα γήπεδα, για να καταγράφονται τα περιστατικά βίας και
εκδηλώσεων εκτός κάθε αθλητικής διαδικασίας και δραστηριότητας. Είχαµε και χθες τέτοια φαινόµενα που είναι ανατριχιαστικά, τραγικά και απαράδεκτα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντοτε αντίθετος σε τέτοιες µεθόδους. Δεν
ψήφισε ποτέ τίποτα τέτοιο, όπως και πολλά άλλα πράγµατα δεν
ψήφισε ποτέ που τώρα τα φέρνει µε µεγάλη ευκολία, επειδή κάποιοι του τα υποβάλλουν από το εξωτερικό, κάποιοι εκβιαστές,
τοκογλύφοι και οι ντόπιοι λακέδες τους, βέβαια και οι εδώ γερµανοτσολιάδες δωσίλογοι.
Να επισηµάνουµε εδώ ότι σοβαροί κίνδυνοι διάπραξης τροµοκρατικών χτυπηµάτων και εγκληµάτων δεν υπάρχουν µόνο µε τη
µεταφορά επιβατών µέσω πτήσεων, όπως είπαµε, αλλά και µε
όλους τους δυνατούς τρόπους και στην Ελλάδα ιδίως µε θαλάσσιες µεταφορές, αλλά και µε χερσαίες παντού. Ο περιορισµός
της νοµοθεσίας µόνο στις αεροπορικές µεταφορές αντιµετωπίζει
αποσπασµατικά και επιµέρους ένα µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει σε κάθε τύπο µετακίνησης. Ο περιορισµός µόνο στις αεροπορικές µεταφορές -το ξαναλέω- είναι αντιµετώπιση ενός µικρού
µέρους του προβλήµατος.
Στο άρθρο 6 του σχεδίου νόµου, που αφορά την ίδρυση και
λειτουργία της Εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, προβλέπεται ήδη η δυνατότητα στελέχωσης της υπηρεσίας που θεσπίζεται µε αποσπάσεις λιµενικών, ώστε να µπορούµε να συζητήσουµε και την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του νόµου και
στις πτήσεις στα υδατοδρόµια, όταν αυτές επιτέλους κάποια
στιγµή υλοποιηθούν.
Είµαστε θετικοί προς το σχέδιο νόµου, διατηρώντας ωστόσο
κάποιες επιφυλάξεις. Ελπίζουµε να µείνουµε σε αυτά τα της οδηγίας και να µην αρχίσουµε να τα κάνουµε, όπως συνηθίζουµε,
µια «µικρή δική µας διασκευή» αυτών των οδηγιών. Επίσης, ελπίζουµε να σταµατήσει κάποια στιγµή αυτή η φάµπρικα να τσοντάρουµε άσχετες νοµοθεσίες σε άσχετα θέµατα µέσα σε άσχετα
νοµοσχέδια, πράγµα για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν κατακεραύνωνε τους «Σαµαροβενιζέλους» και άλλου πουληµένους
δωσίλογους, οι οποίοι έφερναν πραγµατικά εβδοµήντα τροπολογίες σε ένα νοµοσχέδιο, ενώ τώρα φέρνουµε µόνο επτακόσιες
σε κάθε νοµοσχέδιο. Υπάρχει µια σαφής πρόοδος!
Δύο από τις σηµερινές τροπολογίες είναι πάρα πολύ σηµαντικού χαρακτήρα, αυτή για τον ΕΝΦΙΑ και αυτή για τη φορολογία
των επιχειρήσεων. Έχουµε κάνει συγκεκριµένες προτάσεις για
τη δραστική µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, για να
δώσουµε κίνητρα να ιδρυθούν και νέες επιχειρήσεις αντί να λυσσάµε για να κλείνουµε τις παλιές και να τις ξεζουµίζουµε για να
διορίζουµε και να χρηµατοδοτούµε «πελατάκια» µας.
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Η ελληνική οικονοµία, ο ιδιωτικός τοµέας είναι που παράγει
πλούτο. Ο µόνος τοµέας που παράγει πλούτο είναι αυτός. Το
κράτος δεν είναι επιχείρηση. Ποτέ επιχειρηµατικά κανένα κράτος
δεν δικαιώθηκε και δεν κατάφερε να κάνει σηµαντικά πράγµατα.
Πολύ µικρές είναι οι εξαιρέσεις. Ξαναλέω ότι ο τοµέας που παράγει πλούτο είναι ο ιδιωτικός τοµέας, είναι οι επιχειρήσεις, είναι
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν
εκτός κράτους και που δουλεύουν πραγµατικά, γιατί εκεί αξιολογούνται και αν κάποια στιγµή ξύνονται, πάνε σπίτια τους.
Στο δηµόσιο αντιθέτως, αυτοί που δραστηριοποιούνται στο ξύσιµο προσβάλλουν τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα και τους
συναδέλφους τους που σκίζονται. Γιατί υπάρχουν και οι δηµόσιοι
υπάλληλοι οι οποίοι σκίζονται και είναι αξιοπρεπείς και είναι δουλευταράδες και είναι συνεπέστατοι. Αυτούς, λοιπόν, που προσβάλλουν αυτούς που πραγµατικά δουλεύουν, δεν µπορεί κανείς
να τους αξιολογήσει γιατί το απαγορεύουµε. Και γιατί το απαγορεύουµε; Γιατί θέλουµε να φουρνίζουµε το δηµόσιο µε πελατάκια, µε µετριότητες και µε ανθρώπους που δεν µπορούν να
κάνουν τίποτε άλλο στη ζωή τους παρά να γλείφουν κατουρηµένες ποδιές για να µπουν στο δηµόσιο.
Η τροπολογία για τη µείωση του ΕΝΦΙΑ και η τροπολογία για
τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ
σηµαντικές. Και θα τις ψηφίζαµε, αν τις συζητούσαµε σε συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και µέσα από µια συγκεκριµένη διαδικασία.
Γιατί είναι πολύ πιο σοβαρές από το νοµοσχέδιο, στο οποίο τις
φέρνουµε τσόντα. Και γιατί τις φέρνουµε τσόντα; Για να µην γίνει
µεγάλη συζήτηση, η οποία λέει, για παράδειγµα, ότι για τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων προβλεπόταν από το
29% να πάµε κατευθείαν στο 26% ή και στο 25%. Αλλά για να πατσίσουµε την µη περικοπή των συντάξεων, το κάναµε γαργάρα
αυτό και το πάµε µονάδα-µονάδα έως το 2022, αντί να κάνουµε
δραστική µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων για να δώσουµε κίνητρα να αναπτυχθούν επιχειρήσεις -που αυτές παράγουν πλούτο- από τις οποίες µπορούµε να διορίζουµε και να
πληρώνουµε εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα, στους κρατικούς φορείς, στις υπηρεσίες, οι οποίοι, όµως, αξίζει να δουλεύουν και να πληρώνονται, αξίζει µέσω εξετάσεων να περάσουν
και να διοριστούν για να στελεχώσουν το κράτος και οι οποίοι
είναι κάτοχοι τριών και τεσσάρων πτυχίων, αλλά δεν τους δίνουµε την ευκαιρία µέσω ΑΣΕΠ ή µέσω άλλων διαδικασιών να
διεκδικήσουν την είσοδό τους στη δηµόσια λειτουργία, παρά
µόνο τους τσοντάρουµε ως πελατάκια επειδή δεν µπορούν να
κάνουν τίποτε άλλο στη ζωή τους κι επειδή χρήσιµο είναι να τσεπώνουµε µερικά ψηφαλάκια.
Αυτό το έκαναν και άλλοι συνάδελφοι στο παρελθόν. Αλλά
αυτή η Κυβέρνηση της πρώτη φορά αριστεράς, του Πάνου Καµµένου και του Τέρενς Κουίκ, περίµενα ότι θα κάνει άλλα πράγµατα. Περιµέναµε. Ο κόσµος γενικά περίµενε ότι θα κάνει άλλα
πράγµατα. Μερικά από αυτά τα είχε περιγράψει µε σαφήνεια στο
παρελθόν, αντιπολιτευόµενη τους προηγούµενους, που επί σαράντα χρόνια ο µέσος πολίτης έδινε 45% στον έναν και 45% στον
άλλον. Αυτοί οι δύο µε τα σαρανταπεντάρια βούλιαξαν τη χώρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διορθώσει όλα αυτά τα κακώς κείµενα που υπήρχαν. Και µάλιστα, κάποιοι πολίτες που τους ψήφιζαν συνεχώς,
εναλλάξ ίσως, ή σταθερά έδιναν σαρανταπεντάρια στον κάθε ένα
από αυτούς τους δύο πυλώνες της λειτουργίας του δικοµµατισµού, τώρα αυτοί που τους ψήφιζαν δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαοκτώ φορές τον καθέναν θέλουν να τους στείλουν φυλακή. Και να
κρεµαστούν αυτοί τώρα, απόψε, και χωρίς δίκη ενδεχοµένως.
Γιατί αυτοί βούλιαξαν τη χώρα. Αυτοί κλέψανε. Δύο, τρία, πέντε,
δέκα άτοµα. Αυτοί έφεραν τη χώρα στην καταστροφή. Οι υπόλοιποι δεν φταίνε σε τίποτα. Και έχουµε καλλιεργήσει στον µέσο
πολίτη ακριβώς αυτό το πράγµα της ανθρωποφαγίας και της
εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, επειδή αυτοί βούλιαξαν τη
χώρα, ενώ εµείς τώρα της έχουµε ρίξει σωσίβια. Και χαµηλώνουµε τον ΕΝΦΙΑ λίγο πριν τις εκλογές και µειώνουµε µε το µαρτύριο της σταγόνας τη φορολογία των επιχειρήσεων.
Δεν θα ψηφίσουµε καµµία από τις τροπολογίες, δίκαιες και
άδικες, σωστές και λάθος. Θα ψηφίσουµε «παρών» στις τροπολογίες.
Είναι στο πρόγραµµά µας και η µείωση της φορολογίας των
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επιχειρήσεων και η δραστική µείωση του ΕΝΦΙΑ, τον οποίον η
αριστερή κυβέρνηση του Πάνου Καµµένου θα καταργούσε. Δεν
ξέρω αν το θυµάται ο µέσος ψηφοφόρος αυτής της αριστερής
κυβέρνησης των αριστεροδεξιοψεκασµένων.
Θα στηρίξουµε την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία θα ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία επειδή πρέπει να γίνει και επειδή
καλό θα είναι να έχουµε τον νου µας ποιος κυκλοφορεί, πού πηγαίνει και τι κουβαλάει µαζί του. Έχουν κλάψει µανούλες κι έχουµε θρηνήσει θύµατα σε πάρα πολλές χώρες και µέσα στην Ευρώπη, εκατοντάδες θύµατα, επειδή δεν υπήρχε πρόληψη και δεν
υπήρχε καµία διαδικασία προστασίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Η δηµοκρατία δεν είναι το καλύτερο πολίτευµα. Έχει πολύ µεγάλα ελαττώµατα, αλλά είναι το καλύτερο απ’ όσα έχει επινοήσει
ο άνθρωπος. Μέχρι να βρούµε κάποιο καλύτερο, θα πρέπει η δηµοκρατία να αυτοπροστατεύεται και να της δίνουµε αυτή την ικανότητα και την ευκαιρία να αυτοπροστατεύεται χωρίς να ασκούµε προληπτική καταστολή, χωρίς να ασκούµε καταπίεση και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χωρίς να ασκούµε όλες
αυτές τις διαστροφές κυβερνητισµού που έχουµε γνωρίσει σε
ολοκληρωτικά καθεστώτα, αριστερά και δεξιά, σε όλες τις µαύρες και κόκκινες χούντες σε όλη την υφήλιο. Τα έχουµε δει, τα
ξέρουµε πολύ καλά και πρέπει να είµαστε απέναντι σ’ αυτά, αν
και µερικοί από εµάς αγαπάνε µερικά τέτοια ολοκληρωτικά καθεστώτα και µερικοί άλλοι επίσης το ίδιο δυνατά αγαπάνε ολοκληρωτικές µεθόδους και καθεστώτα. Πρέπει όµως η δηµοκρατία να αυτοπροστατεύεται. Τελεία και παύλα.
Θα ψηφίσουµε την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας και
θα ψηφίσουµε «παρών» για τους λόγους που εξήγησα σε όλες
τις τροπολογίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ, τον λόγο έχει ο τελευταίος ειδικός αγορητής, από
την Ένωση Κεντρώων, ο κ. Σαρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Τσακαλώτο, χαιρόµαστε που σας βλέπουµε στην Αίθουσα σήµερα. Καλό όµως θα ήταν να σας βλέπαµε και µια Δευτέρα, κύριε Υπουργέ, στις επίκαιρες ερωτήσεις.
Έχουµε να σας δούµε Δευτέρα γύρω στους έξι µήνες. Θα τελειώσουµε σε λίγο. Θα τελειώσουν και οι Δευτέρες. Να µας απαντάει ο κ. Τσακαλώτος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει µια ερώτηση η απάντηση της
οποίας δεν µας απασχολεί όσο θα έπρεπε. Αντίθετα συµπεριφερόµαστε όλοι σ’ αυτή την Αίθουσα λες και η ερώτηση δεν έπρεπε
να ακουστεί, παρά το γεγονός ότι κάποιους από εµάς µέσα εδώ
µας στοιχειώνει και δεν µας αφήνει τα βράδια να κοιµηθούµε.
Πρόκειται για µια ερώτηση που οι δηµοσιογράφοι δεν την ρωτάνε στους πολιτικούς στα πάνελ και που οι δηµοσκόποι δεν την
συµπεριλαµβάνουν στις δηµοσκοπήσεις τους. Δεν τη ρωτάνε,
γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν την απάντηση
που θα πάρουν. Πρόκειται για µια ερώτηση τόσο απλή όσο και
δύσκολη. Μια ερώτηση που κανονικά αυτούς που θα έπρεπε να
απασχολεί καθηµερινά είναι όλους εµάς τους τριακόσιους µέσα
σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα. Πρόκειται για την ερώτηση που µου
απευθύνουν εµένα οι πολίτες της πόλης µου της Θεσσαλονίκης,
όταν πηγαίνω στα καφενεία να τους συναντήσω, να συζητήσω.
Είναι απλοί άνθρωποι, ξέρετε. Κουρασµένοι άνθρωποι. Φτωχοί,
απογοητευµένοι αλλά αξιοπρεπείς. Άνθρωποι συνταξιούχοι, άνθρωποι άνεργοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών που µεγαλώνουν
παιδιά. Που τα όνειρά τους γκρεµίστηκαν σε αυτά τα οκτώ χρόνια τα µνηµονιακά, τα οποία πέρασε η χώρα µας και βίωσε αυτός
ο λαός.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν συµµετέχουν στη δηµοκρατία µας, που απέχουν. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που χωρίς να το ξέρουν, µε την αποχή τους, καθορίζουν
και το εκλογικό αποτέλεσµα.
«Έχουµε δηµοκρατία, κύριε Σαρίδη;» µε ρωτάνε. «Πόση δηµοκρατία πιστεύετε ότι έχουµε, κύριε Σαρίδη; Σας ικανοποιεί το επίπεδο -είστε εκπρόσωπος µέσα εκεί- της δηµοκρατίας που έχου-
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µε, κύριε Σαρίδη;».
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε δηµοκρατία σε αυτή τη χώρα,
ναι ή όχι; Τολµάµε να ρωτήσουµε τους Έλληνες τι πιστεύουν; Αν
µας ρωτήσουν, έχουµε τι να απαντήσουµε; Αντί να ψάχνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εχθρούς της ελληνικής δηµοκρατίας στο κόµµα των πειρατών, αντί να κυνηγάµε τον Θανάση τον
Γούναρη και τον Λαφαζάνη, επειδή έστησαν αντάρτικο κατά των
πλειστηριασµών, µήπως θα έπρεπε να ψάχνουµε τρόπους να
ανατρέψουµε µε πράξεις αυτή την αρνητική κατάσταση και να
ξαναχτίσουµε την εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στην ελληνική δηµοκρατία; Έχουµε δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπορεί να µην είναι αυτή που θέλουµε, αλλά έχουµε και
µπορούµε να την κάνουµε καλύτερη, αρκεί να θέλουµε και να
γνωρίζουµε πώς θα την κάνουµε καλύτερη. Μήπως, αντί να κυνηγάµε το κόµµα των πειρατών, να µας φώναζαν να µας πουν και
εκείνοι την άποψη για το σηµερινό νοµοσχέδιο; Ακούσαµε τους
πολίτες; Τους ρωτήσαµε να µας πουν την άποψή τους για το σηµερινό νοµοσχέδιο;
Καλούµαστε εµείς σήµερα εδώ στο όνοµα της κυβερνοασφάλειας, στο όνοµα της προστασίας µας από την τροµοκρατία, από
το οργανωµένο έγκληµα, να τραβήξουµε µία γραµµή ανάµεσα
στην ελευθερία µας και στην ασφάλειά µας. Πόση από την ελευθερία µας πρέπει να παραδώσουµε για να αισθανόµαστε ασφαλείς; Μπορεί να είναι κανένας πραγµατικά ελεύθερος αν αισθάνεται ασφαλής;
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, δεν τίθενται οι πρέπουσες εγγυήσεις για την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων και των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών και υπάρχει αµφιβολία κατά
πόσο τηρείται η αρχή της αναλογικότητας ως προς τον περιορισµό των δικαιωµάτων προστασίας προσωπικών δεδοµένων για
λόγους δηµόσιας ασφάλειας, πρόληψης και ανίχνευσης της εγκληµατικότητας.
Επίσης, έχουµε επιφυλάξεις κατά πόσο τηρείται η αρχή της
ελαχιστοποίησης των δεδοµένων, καθώς και η αρχή της ψευδωνυµοποίησης και της ανωνυµοποίησης, που είναι από τις βασικές
αρχές του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
Οι κρατικές υπηρεσίες αποκτούν πλήρες προφίλ δικαίων και
αδίκων. Φακελώνουν ύποπτους ή µη ύποπτους και δεν υπάρχει
επαρκής, κατά τη γνώµη µας, διασφάλιση της απαγόρευσης περαιτέρω σκοπών επεξεργασίας, καθώς και περαιτέρω πράξεων
επεξεργασίας.
Ο σκοπός είναι άριστος για λόγους ασφαλείας, αλλά τελικά
στο όνοµα µιας ψευτοασφάλειας θυσιάζονται χωρίς δηµοκρατικό
διάλογο, χωρίς διαβούλευση οι ατοµικές ελευθερίες, ενώ και
αυτή η ασφάλεια από µόνη της, ούτε και αυτή τελικά διασφαλίζεται. Τι νοµοθετούµε, δηλαδή, σήµερα εδώ;
Ρωτήσαµε τους πολίτες; Το γνωρίζουν; Δηλαδή, επειδή έχουµε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισµό τα περισσότερα κόµµατα
µέσα εδώ, παίρνουµε µια οδηγία, δεν την επεξεργαζόµαστε όπως πρέπει αυτή την οδηγία και την παρουσιάζουµε στους Έλληνες;
Η οδηγία, κυρία Υπουργέ, αφήνει µεγάλη διακριτική ευχέρεια
στα κράτη-µέλη και η ελληνική Κυβέρνηση δεν έκανε ορθή χρήση
της διακριτικής αυτής ευχέρειας, ούτε έλαβε τις απαραίτητες νοµοθετικές πρόνοιες, προκειµένου να αυξήσει το επίπεδο προστασίας των προσωπικών και των ατοµικών δικαιωµάτων, όπως της
το επέτρεπε ο Ευρωπαίος νοµοθέτης.
Να δώσουµε και ένα παράδειγµα, για να το καταλάβουµε. Παρ’
όλο που η ευρωπαϊκή οδηγία δεν το απαιτεί, το ελληνικό σχέδιο
νόµου επεκτείνει το δίχτυ παρακολούθησης και στις εσωτερικές
πτήσεις και όχι µόνο στις πτήσεις από και προς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το κάνει αυτό το πράγµα, προσθέτοντας δυο αθώες λεξούλες στο άρθρο 2, «πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Αυτό, λοιπόν, σηµαίνει ότι εκτός από τον επιβάτη του
Ριάντ - Αθήνα, θα καταγράφεται και ο επιβάτης του Αθήνα Ρόδος. Με άλλα λόγια, ο αριθµός των φακελωµένων Ελλήνων,
Ευρωπαίων ή µη πολιτών, αυξάνεται γεωµετρικά, χωρίς καν το
φύλλο συκής των τζιχαντιστών που πάνε ή έρχονται από τη Μέση
Ανατολή.
Θέλω να κάνω δυο σύντοµα σχόλια για τις τροπολογίες. Η µε
γενικό αριθµό 1808 και ειδικό 1 που αφορά τη λειτουργία της
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Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος, όπως και
η 1810 που ρυθµίζει θέµατα των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης µας βρίσκουν σύµφωνους και θα τις υπερψηφίσουµε.
Έχω, όµως, κυρία Υπουργέ, να σας κάνω τρεις ερωτήσεις.
Πότε θα πάρετε τους ογδόντα τέσσερις επιλαχόντες πυροσβέστες, αφού µε την παράταση την οποία παίρνετε, εξασφαλίζετε
την πίστωση από τον προϋπολογισµό; Η λίστα λήγει στις 12 Δεκεµβρίου. Η παράταση είναι για έναν ολόκληρο χρόνο. Θα τους
πάρετε µέσα στο 2018 ή µέσα στο 2019;
Δεσµευθήκατε εντός του µήνα που µας πέρασε, κυρία
Υπουργέ, ότι θα κάνετε εικοσιτετράωρο τους χίλιους επτακόσιους πενήντα εναποµείναντες πενταετούς υποχρέωσης. Το κόστος, όµως, αυτό υπολογίζεται περίπου στα 8 µε 8,5 εκατοµµύρια. Η οικονοµική επιβάρυνση βγήκε; Το Υπουργείο Οικονοµικών,
ο κ. Τσακαλώτος, την ενέκρινε; Θα βγει το 2018, το 2019; Πότε
θα βγει; Γιατί υποσχόµαστε, εάν δεν έχουν πρώτα βγει τα κονδύλια, οι πιστώσεις; Εάν περιµένουµε δε το προεδρικό διάταγµα,
φέξε µου και γλίστρησα!
Τι γίνεται µε τα εναποµείναντα άτοµα, κυρία Υπουργέ, τα χίλια
διακόσια πενήντα που δεν είχαν τα προσόντα να µπουν µέσα στις
λίστες των επιλαχόντων; Τι θα γίνει µε αυτά τα άτοµα; Θα πάνε
σπίτι τους;
Θα υπερψηφίσουµε, βεβαίως, και τις τροπολογίες, κύριοι συνάδελφοι, που αφορούν στον ΕΝΦΙΑ και στον φόρο επιχειρήσεων, κρίνοντας πως κινούνται σε πολύ σωστή κατεύθυνση.
Επειδή, όµως, ουσιαστικά πρόκειται για προνοµοθέτηση, έχω κάποια σχόλια να κάνω, που ίσως µας εξηγήσουν και γιατί νοµοθετείτε ακριβώς µε τον τρόπο µε τον οποίον νοµοθετείτε.
Μας καλείτε να προνοµοθετήσουµε για οικονοµικά στοιχεία
του µέλλοντος, πράγµατα δηλαδή για τα οποία κανείς δεν µπορεί
να εγγυηθεί απολύτως τίποτα, όση καλή διάθεση και αν έχει,
όποιος και να ’ναι. Οι αγορές δεν ελέγχονται από τα κράτη, αλλά
δυστυχώς σε ορισµένες περιπτώσεις, σαν αυτήν εδώ που βιώσαµε εµείς και συνεχίζουµε να βιώνουµε, οι αγορές ελέγχουν τα
κράτη. Κάνουµε σε φορολογικά ζητήµατα αυτό που θα έπρεπε
να κάνουµε σε τοµείς, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η εθνική
άµυνα, το να νοµοθετούµε δηλαδή βλέποντας µε το βλέµµα µας
στο βάθος του χρόνου, µε τον σχεδιασµό µας στο βάθος του
χρόνου και η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Έχετε πιστέψει, κύριοι της Κυβέρνησης, κάτι το οποίο ειπώθηκε πριν από πάρα
πολλά χρόνια, πως δυο ειδών ψήφοι υπάρχουν: η ψήφος εκδίκησης ή καταγγελίας και η ψήφος προσµονής ή προσδοκίας.
Δεν υπάρχει ψήφος ευγνωµοσύνης ή ευχαριστίας. Υπολογίζετε σε αυτά τα οποία θα περιµένουν οι Έλληνες πολίτες από
εσάς σε βάθος χρόνου. Υπολογίζετε σε αυτά που υπόσχεστε ότι
θα κάνετε. Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι πόσο σας πιστεύει ο κόσµος,
πόσο σας πιστεύουν οι πολίτες. Σύντοµα θα το δούµε, σε εννέα
µήνες το πολύ. Το πολύ µεγάλο στοίχηµα του ΣΥΡΙΖΑ, ο εφιάλτης ενδεχοµένως της Νέας Δηµοκρατίας, είναι η ερώτηση: «Πόσο σας πιστεύει ο κόσµος;». Θα το δούµε.
Επί του νοµοσχεδίου θα ψηφίσουµε «παρών» και επί του συνόλου «παρών». Στις τροπολογίες, όπως ακριβώς τοποθετήθηκα
και στα άρθρα, κατά την ψηφοφορία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Καλώ στο Βήµα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπω, κύριε Τσιάρα, ότι κάθεστε στη θέση του Αρχηγού σας.
Μάλλον δεν θα έρθει και σήµερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δεν µας ειδοποιήσατε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών): Ελπίζω να µην έχει επιλέξει να πάει σε καµµιά
γειτονιά της Αθήνας πάλι και µας χαρίσει ευτράπελες στιγµές.
Όµως, είναι λογικό να µην έρθει και σήµερα, γιατί είναι άλλη
µια µέρα που στο ελληνικό Κοινοβούλιο, τηρώντας απαρέγκλιτα
και απολύτως τις δεσµεύσεις µου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, φέρνουµε προς ψήφιση µέτρα θετικά, µέτρα ελάφρυνσης για τον ελληνικό λαό και κυρίως για τις πολύπαθες
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εκείνες κατηγορίες των πολιτών, τα µεσαία και χαµηλότερα
στρώµατα, που είδαν τεράστιες επιβαρύνσεις τα µνηµονιακά
χρόνια, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια.
Δεν θα έχω, βεβαίως, και την τύχη να δεχθώ καµµία ερώτηση
τις επόµενες µέρες για τα θέµατα ασφάλειας και ανοµίας, διότι
είχαµε και σηµαντικές επιτυχίες τις τελευταίες µέρες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Τα λέω αυτά εισαγωγικά, διότι είµαι βέβαιος ότι δεν θα δούµε
το βράδυ στα δελτία των ειδήσεων αυτές τις επιτυχίες. Βλέπουµε
άλλα ζητήµατα «για ψύλλου πήδηµα», ενδεχοµένως, που γίνονται
τεράστια θέµατα και παίρνουν πάρα πολλά λεπτά δηµοσιότητας
-prime time-, που λένε.
Όµως, είχαµε προχθές και χθες δύο σηµαντικές επιτυχίες, που
οφείλονται στο γεγονός ότι έχει υπάρξει ένας νέος σχεδιασµός
από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σε ό,τι αφορά τις πεζές
περιπολίες και το σχέδιο «ΠΕΡΣΕΑΣ».
Είχαµε προχθές την επ’ αυτοφώρω σύλληψη δραστών σε ένα
σουπερµάρκετ στα Βριλήσσια. Είχαµε, λοιπόν, αυτή την επιτυχία,
αλλά το ίδιο και χθες σε ένα κατάστηµα των ΕΛΤΑ στα Βίλια της
Αττικής.
Και σήµερα, είχαµε µια ακόµη πιο σηµαντική επιτυχία, την εξάρθρωση ενός δικτύου, µιας εγκληµατικής οργάνωσης. Έχουµε
ήδη πενήντα εννέα συλληφθέντες µε χειροπέδες και φυσικά του
εγκεφάλου. Και αυτό έχει µια ιδιαίτερη σηµασία, διότι, ξέρετε,
συνήθως για τους εγκληµατίες µε τα «λευκά κολάρα» δεν ασχολούνται και πολύ ούτε τα µέσα ενηµέρωσης ούτε η δική σας ρητορική.
Αναφέροµαι σε ένα δίκτυο ενεχυροδανειστηρίων σε όλη την
Ελλάδα, το γνωστό δίκτυο «ΡΙΧΑΡΔΟΣ», που είχε ξεζουµίσει τα
πρώτα χρόνια της κρίσης ιδίως δεκάδες χιλιάδες, θα έλεγε κανείς, συµπολίτες µας, που είδαν εν µία νυκτί τα εισοδήµατά τους
να καταρρακώνονται, να µένουν άνεργοι, να βρίσκονται στην ανέχεια, στην απελπισία. Και µέσα στην απελπισία τους, προσπάθησαν πολλοί εξ αυτών να βρουν τη δυνατότητα έστω ενός πρόσκαιρου βοηθήµατος -όχι εισοδήµατος, αλλά βοηθήµατος- ξεπουλώντας τα τιµαλφή τους σε «τιµή ευκαιρίας».
Αυτές, λοιπόν, είναι οι επιτυχίες των τελευταίων ηµερών. Άρα,
δεν θα έχω την τιµή, σύντοµα τουλάχιστον, να αντιπαρατεθώ µε
τον Αρχηγό σας, διότι δεν θα µου κάνει, σύντοµα τουλάχιστον,
ερώτηση για την ανοµία και την εγκληµατικότητα.
Πριν αναφερθώ στα δύο βασικά µέτρα που σήµερα καλούµε
το Κοινοβούλιο να ψηφίσει και αφορούν εξαγγελίες µου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλω να αναφερθώ σε δύο ακόµα
σηµαντικές παρεµβάσεις-τροπολογίες που καλούµαστε να ψηφίσουµε σήµερα.
Η µία αφορά µία παρέµβαση, κατά την άποψή µου εξαιρετικά
σηµαντική, καθώς καθορίζονται οι όροι για την αποκατάσταση
των πληγών στο Μάτι της Αττικής. Χθες βρέθηκα στην περιοχή,
συνοµίλησα µε τους κατοίκους, µε το συντονιστικό τους. Θα
ήθελα, λοιπόν, να πάρω δυο λεπτά από τον χρόνο µου για να ενηµερώσω το Κοινοβούλιο.
Οι άνθρωποι εκεί δίνουν µια καθηµερινή µάχη για να επουλώσουν τις πληγές τους, µια µάχη δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα αξιόλογη. Θέλω να πω ότι παρά τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε και µάλιστα γραφειοκρατικές δυσκολίες, έχουµε καταφέρει πράγµατα σε πολύ µεγάλο βαθµό. Δεν λέω ότι είµαστε
τέλειοι σε όλα, αλλά σε πολύ µεγάλο βαθµό έχουµε καταφέρει
να σταθούµε δίπλα τους, να αντιµετωπίσουµε πολλές φορές ζητήµατα πολύπλοκα, διότι όταν παρεµβαίνεις και νοµοθετείς, δεν
µπορεί να είναι εύκολο να στοχεύεις και στην τελευταία εξαίρεση
της εξαίρεσης. Είµαστε, όµως, εκεί, τους ακούµε, µαζί αγωνιούµε, παλεύουµε. Έχουµε καταφέρει, πιστεύω, τέσσερις µήνες
µετά, αρκετά πράγµατα.
Έχουν πραγµατοποιηθεί πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα δύο
αρχικές αυτοψίες από τρακόσιους ογδόντα πέντε µηχανικούς και
χίλιοι εβδοµήντα δύο επανέλεγχοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
κυρίως τα στελέχη του Υπουργείου Υποδοµών και όλους τους
µηχανικούς που έχουν δώσει έναν πολύ σηµαντικό αγώνα αυτούς
τους τέσσερις µήνες στην περιοχή.
Μετά τις αυτοψίες αυτές, έχουµε πεντακόσια εξήντα πέντε
κτήρια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν κατεδαφιστέα, έχουµε δη-
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λαδή «κόκκινα» προς χρήση, έχουµε χίλια πεντακόσια σαράντα
πέντε κτήρια που χαρακτηρίστηκαν προσωρινώς ακατάλληλα
προς χρήση, τα λεγόµενα «κίτρινα» και δύο χιλιάδες ενιακόσια
εξήντα τρία κατάλληλα προς χρήση. Μέχρι σήµερα έχουν λάβει
την αποζηµίωση που αποφασίσαµε εδώ στη Βουλή, τα 5.000
ευρώ για κάθε νοικοκυριό και τα 8.000 ευρώ για κάθε πληγείσα
επιχείρηση, συνολικά τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε νοικοκυριά και ογδόντα πέντε επιχειρήσεις. Έχουν εκταµιευθεί συνολικά 16.543.000 ευρώ. Βεβαίως, έχει δοθεί και το επίδοµα των
1.200 ευρώ σε κάθε πληγέν νοικοκυριό για τις τηλεπικοινωνιακές
του ανάγκες.
Επίσης, το Υπουργείο Υποδοµών έχει υπογράψει συµβάσεις
ελέγχου και αποµάκρυνσης του αµιάντου από τα κτήρια µε τέσσερις εξειδικευµένες εταιρείες, στις οποίες ήδη έχει ανατεθεί η
αποµάκρυνση του αµιάντου από 193 κτήρια κατόπιν συναίνεσης
των ιδιοκτητών. Σε πρώτη φάση αποµακρύνεται ο αµίαντος από
τα κατεδαφιστέα κτήρια και στη συνέχεια η αποκοµιδή γίνεται
και στα επισκευάσιµα.
Παράλληλα, έχει προχωρήσει η αποδοχή δωρεών κατεδάφισης κτηρίων από τρεις τεχνικές εταιρείες. Θα ήθελα και δηµόσια
να τις ευχαριστήσω για τη συµβολή τους. Συνολικά έχουν κατεδαφιστεί πενήντα πέντε κτήρια και θα κατεδαφιστούν τις επόµενες µέρες άλλα πενήντα, ενώ προχωρά γοργά και η διαδικασία
της υλοτόµησης µε τις εταιρείες υλοτόµησης, όπου επίσης υπάρχει µια σηµαντική χορηγία από έναν επιχειρηµατικό όµιλο,
τον οποίον και αυτόν ευχαριστούµε.
Με τη σηµερινή τροπολογία, λοιπόν, δίδεται η δυνατότητα να
προχωρήσουµε στο επόµενο στάδιο, στην έκδοση των αδειών
και στην αποκατάσταση των ζηµιών, στη συνολική ανοικοδόµηση
στα «κόκκινα» κτήρια, µε όρους όµως που δεν θα επαναλαµβάνουν τα λάθη του παρελθόντος.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε αναστολή έκδοσης αδειών και απαγόρευση δόµησης σε κρίσιµες περιοχές, για τον απρόσκοπτο σχεδιασµό του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, το οποίο εκπονούµε και
αφορά συγκεκριµένες υποπεριοχές, µέσα στα ρέµατα δηλαδή ή
µπροστά στην παραλιακή ζώνη.
Έχουµε τη θεσµοθέτηση κινήτρων για την άµεση διάνοιξη
οδών που καθορίζουν τον σχεδιασµό ασφαλούς οδικού δικτύου,
µε την οπισθοχώρηση άµεσα των κτηρίων που έχουν βαριές βλάβες ή έχουν καταστραφεί, την αποµάκρυνση κτηρίων από τις περιοχές που διέπονται από τη δασική νοµοθεσία ή που βρίσκονται
εντός του µεγάλου αυτού ρέµατος, µε πρόβλεψη όµως, ώστε να
αποζηµιωθούν οι ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα µε εισοδηµατικά κριτήρια,
έχοντας ήδη θεσπίσει και για την περίπτωση της Μάνδρας το λεγόµενο «έκτακτο επίδοµα στέγασης για κοινωνικούς λόγους».
Βεβαίως έχουµε και τη θεσµοθέτηση όλων αυτών των απαραίτητων του νοµικού πλαισίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών
για τη συµπλήρωση του οδικού δικτύου, για την απόδοση σε
κοινή χρήση των τµηµάτων του παραλιακού µετώπου, που θα
υποδεικνύονται από το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο ως δίοδοι προς το
θαλάσσιο µέτωπο του δικτύου κυκλοφορίας των πεζών.
Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω δηµόσια και τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δηµοκρατίας, τον κ. Αναστασιάδη, που µόλις χθες
µου απέστειλε επιστολή, στην οποία µε ενηµερώνει ότι γίνεται
αποδεκτή η σχετική εισήγησή µου, ώστε η Κυπριακή Δηµοκρατία
να συµβάλλει στην ανέγερση ενός δηµόσιου νοσοκοµείου στην
πληγείσα περιοχή, ενός δηµόσιου νοσοκοµείου στην ανατολική
Αττική, που το έχει ανάγκη τόσο η πληγείσα περιοχή όσο και οι
ευρύτερες σε αυτή περιοχές.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και βεβαίως, το επόµενο διάστηµα το Υπουργείο Υγείας θα
έρθει σε συνεννόηση µε την Κυπριακή Δηµοκρατία, ώστε να καταστεί σαφές και το πλαίσιο του σχεδιασµού, ο προγραµµατισµός και τα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης του έργου.
Έρχοµαι τώρα στα θέµα της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προχωράµε, όπως αντιλαµβάνεστε ήδη και αρχίζουν να αντιλαµβάνονται και οι πολίτες, µε γοργά βήµατα στο στάδιο της υλοποίησης ενός σχεδίου, το οποίο
µας έφερε µε ασφάλεια στη θέση που βρισκόµαστε σήµερα, δηλαδή στην έξοδο από τα µνηµόνια και σε ένα ασφαλές δηµοσιονοµικό περιθώριο, πιάνοντας ταυτόχρονα τους στόχους του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

προγράµµατος, που κάποιοι αµφισβήτησαν ότι θα µπορούσαµε
ποτέ να πιάσουµε. Όχι µόνο τους υλοποιούµε, αλλά έχουµε κι
ένα ασφαλές δηµοσιονοµικό περιθώριο, προκειµένου να σχεδιάζουµε µια πολιτική ελαφρύνσεων για τα µεσαία και χαµηλά στρώµατα, τόσο για τον επόµενο χρόνο όσο, όµως, και για το 2018.
Ήδη έχουµε αποκαταστήσει, µε την ψήφιση εδώ στη Βουλή,
µια µεγάλη αδικία που αφορά στην ραγδαία και απότοµη µείωση
των απολαβών στα λεγόµενα ειδικά µισθολόγια -σε ένστολους,
πανεπιστηµιακούς, γιατρούς- και το επόµενο διάστηµα -υπολογίζουµε από τη µεθεπόµενη εβδοµάδα και ως τα µέσα του Δεκέµβρη- θα έχουν εκταµιευθεί τα ανάλογα ποσά.
Σήµερα, όµως, καταθέτουµε και µια τροπολογία η οποία θα
σας είναι γνώριµη, καθώς στην ουσία είναι αντιγραφή της περσινής αντίστοιχης τροπολογίας για το κοινωνικό µέρισµα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είναι η τρίτη συνεχόµενη χρονιά που έχουµε τη δηµοσιονοµική
δυνατότητα να δίνουµε στους πιο αδύναµους, µε εισοδηµατικά,
περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα καταθέτουµε τη διάταξη, όπως ακριβώς
πέρσι τέτοιον καιρό, από την υπεραπόδοση της οικονοµίας και
την υπερκάλυψη των στόχων. Και φέτος έχουµε τη δυνατότητα
και δίνουµε αντίστοιχο µε το περσινό ποσό. Αρχικά, προβλέπεται
το ποσό των 710 εκατοµµυρίων ευρώ και βεβαίως, ανάλογα µε
τις προσαρµογές, µπορεί να υπάρξει και κάποια αύξηση, όπως
υπήρξε και πέρσι, η οποία προβλέπεται από τη σχετική διάταξη.
Το ακριβές ύψος, ανάλογα µε τις εισοδηµατικές βαθµίδες, θα
καθοριστεί µε κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ευελπιστούµε
να έχει βγει µέχρι την ερχόµενη Δευτέρα, ώστε την ερχόµενη
Τρίτη να ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρµα και να µπορούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, όπως και πέρσι, να κάνουν τις αιτήσεις τους, ώστε στις 14 Δεκέµβρη -αυτός είναι ο στόχος µαςνα εκταµιευθεί, να γίνει η καταβολή στους δικαιούχους του κοινωνικού µερίσµατος.
Εκτίµησή µας είναι ότι και φέτος θα αφορά ένα σχετικά διευρυµένο µέρος των πιο αδύναµων της ελληνικής κοινωνίας και, ειδικότερα, εκτιµούµε ότι θα αφορά περίπου σε ένα εκατοµµύριο
τριακόσιες χιλιάδες µε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες
νοικοκυριά, περίπου, δηλαδή, τρεισήµισι εκατοµµύρια δικαιούχους.
Σήµερα, λοιπόν, προχωράµε, πέραν της ψήφισης της διάταξης
για το κοινωνικό µέρισµα και στην ψήφιση διατάξεων που αφορούν τη µείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2018, αλλά και τη µείωση κατά
µία µονάδα της φορολογίας των επιχειρήσεων, όπως ακριβώς
εξήγγειλα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, µε στόχο να φτάσουµε σταδιακά σε πέντε µονάδες µείωση ως το 2022, δηλαδή
από το 29% που είναι σήµερα να φτάσει στο 25% το 2022.
Είναι µια µείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρηµατική δραστηριότητα νοµικών προσώπων, η οποία εντάσσεται και
αυτή -δεν είναι αυθαίρετη- σε ένα γενικότερο σχέδιο ενίσχυσης
της παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα µας, ένα σχέδιο
που περιέχει την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών από τη µία
µεριά, ενώ από την άλλη βρίσκεται και το συνολικό µας σχέδιο
για την αποκατάσταση της εργασιακής κανονικότητας.
Δίνουµε, λοιπόν, ένα σαφές σήµα προς τις επιχειρήσεις να
αξιοποιήσουν αυτή την ελάφρυνση, προχωρώντας σε νέες επενδύσεις, προχωρώντας σε νέες προσλήψεις εργαζοµένων µε αξιοπρεπείς µισθούς και µε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Το δεύτερο µέτρο ελάφρυνσης, στο οποίο θα µου επιτρέψετε
να σταθώ λίγο περισσότερο, που καλείται σήµερα να ψηφίσει η
Βουλή, είναι αυτό που αφορά τον περιβόητο ΕΝΦΙΑ, έναν φόρο,
οποίος αποτέλεσε εµβληµατικό, θα έλεγε κανείς, συστατικό της
µνηµονιακής περιόδου.
Και θέλω, πριν µπω στην ουσία της ρύθµισης, να πω το εξής:
Εδώ και τρεισήµισι χρόνια ακούµε διαρκώς την κατηγορία από
την πλευρά της Αντιπολίτευσης ότι είµαστε ανακόλουθοι γιατί
δεν καταργήσαµε τον ΕΝΦΙΑ. Μήπως θυµάται κανείς ποιος είναι
αυτός που θεσµοθέτησε αυτόν τον φόρο στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική κοινωνία; Μήπως το θυµάται κανείς;
Εφηύρατε τον φόρο αυτόν, είσαστε οι βασικοί εµπνευστές του
και τολµάτε να µιλάτε και να µας καταγγέλλετε ότι εµείς είµαστε
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αυτοί οι οποίοι έχουµε τη µοχθηρία και την ιδεολογική απέχθεια
απέναντι στη µεσαία τάξη, όταν εσείς φέρατε αυτό τον φόρο,
που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας στα χέρια
τα µοχθηρά εγκληµατικών οργανώσεων, όπως αυτή η οποία
εξαρθρώθηκε σήµερα, µε τα ενεχυροδανειστήρια, διότι οδηγήσατε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην ανέχεια και στην αναξιοπρέπεια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που τολµάτε να
µας κουνάτε το δάχτυλο, είχαµε τη δυνατότητα να αναδιαµορφώσουµε αυτό τον φόρο και σήµερα, που µας δίνετε η δηµοσιονοµική δυνατότητα και το δηµοσιονοµικό περιθώριο, έχουµε
σχέδιο και προχωράµε στη µείωση κατά 10% µεσοσταθµικά, 30%
για τα λαϊκά νοικοκυριά φέτος και έχουµε εξασφαλίσει και τον
αντίστοιχο δηµοσιονοµικό χώρο για µείωση –στοχευµένη και
αυτή- επιπλέον 20% του χρόνου µεσοσταθµικά, ώστε στα λαϊκά
νοικοκυριά να φθάσει στο 50% η µείωση του ΕΝΦΙΑ το 2020.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όµως, δεν είναι µόνο αυτό. Μίλησα και για τις αλλαγές που
έχουµε κάνει στη δοµή αυτού του φόρου.
Να πω και για την προσαρµογή του στις πραγµατικές αξίες
των ακινήτων που γίνεται φέτος. Με βάση αυτή την προσαρµογή,
ενώ από τη γέννησή του σχεδόν αυτός ο φόρος αφορά στο ταµείο περίπου 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ –αν δεν κάνω λάθος- µε
την προσαρµογή των τιµών των ακινήτων στις πραγµατικές αξίες
φέτος, αν δεν προχωρούσαµε σε αυτή την παρέµβαση, από τα
2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ θα πηγαίναµε στα 2,9 δισεκατοµµύρια
ευρώ, δηλαδή θα είχαµε µια επιβάρυνση στους πολίτες της
τάξης περίπου του 10%. Καλύπτουµε αυτή την επιβάρυνση του
10% και δίνουµε και επιπλέον έκπτωση µεσοσταθµικά 10%.
Άρα, αυτό το οποίο ψηφίζουµε σήµερα το ψηφίζουµε επειδή
έχουµε τη δηµοσιονοµική δυνατότητα να το πράξουµε χάρη στην
επιτυχή πορεία των δηµόσιων οικονοµικών και στην ανάπτυξη
που επέστρεψε στον τόπο και βεβαίως, χάρη και στις θυσίες που
έχει κάνει ο ελληνικός λαός, που ποτέ δεν πρέπει να τις ξεχνάµε.
Έχουµε τη δυνατότητα σήµερα να έχουµε µεσοσταθµική µείωση
10% αντί για µεσοσταθµική αύξηση 10%. Άρα, συνολικά έχουµε
ελάφρυνση από αυτό που θα ερχόταν στους πολίτες, αν δεν τα
καταφέρναµε, 20% µεσοσταθµικά.
Με την προτεινόµενη, λοιπόν, ρύθµιση οι πολίτες µε χαµηλή
και µεσαία περιουσία θα δουν τον επόµενο χρόνο ουσιαστική µείωση της επιβάρυνσης. Από τα πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες φορολογουµένων που διαθέτουν περιουσία, η οποία επιβαρύνεται µέσω του ΕΝΦΙΑ, θα δουν µείωση πάνω από πεντέµισι
εκατοµµύρια φορολογούµενοι εξ αυτών, κοντά στο 90% των φορολογουµένων.
Και συγκεκριµένα, για περιουσίες µέχρι 60.000 ευρώ η µείωση
θα είναι στο 30%. Και κάποιοι από εσάς θα σπεύσετε να χλευάσετε ότι είναι πολύ χαµηλός ο αριθµός των 60.000 ευρώ, ότι είναι
χαµηλό το ποσό, όµως, αυτό το ποσό αναφέρεται σε τρεισήµισι
εκατοµµύρια συµπολίτες µας, δηλαδή στο µεγαλύτερο κοµµάτι
των φορολογουµένων.
Για περιουσίες από 60.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ η µείωση
θα ανέλθει στο 21% και αφορά ένα εκατοµµύριο συµπολίτες µας.
Και βεβαίως, για περιουσίες από 100.000 ευρώ έως 150.000
ευρώ η µείωση θα είναι κοντά στο 10%. Αυτή η κατηγορία είναι
περίπου εξακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας.
Να επαναλάβω κάποια παραδείγµατα τα οποία είπα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την επόµενη µέρα είπατε ότι δεν
πρόκειται να υλοποιήσει η Κυβέρνηση αυτά που είπε ο Τσίπρας
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήµερα βρίσκεστε µπροστά στον µεγαλύτερο εφιάλτη σας, να ερχόµαστε να τα υλοποιούµε και µάλιστα ένα προς ένα και να ψηφίζετε «ναι» σε όλα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ιδιοκτήτης, λοιπόν, κατοικίας εξήντα τετραγωνικών µέτρων
αξίας 60.000 ευρώ στο Κερατσίνι θα πληρώσει φέτος 157 ευρώ
αντί για 224 ευρώ, δηλαδή 67 ευρώ λιγότερα. Ιδιοκτήτης κατοικίας ογδόντα τετραγωνικών µέτρων αξίας 76.000 ευρώ στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης θα πληρώσει φέτος 162 ευρώ αντί για
232, δηλαδή 70 ευρώ λιγότερα. Ιδιοκτήτης κατοικίας εκατό τετραγωνικών µέτρων αξίας 90.000 ευρώ στο Περιστέρι θα πλη-
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ρώσει φέτος 211 ευρώ αντί για 290 ευρώ, δηλαδή 79 ευρώ λιγότερα.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς προχωράµε
στοχευµένα, µελετηµένα, µε σαφή ταξικό προσανατολισµό για
τους πολλούς. Αυτή η ταξική µονοµέρεια αναφέρεται στους πολλούς. Μας κατηγορείτε για µονοµέρεια, αλλά αυτή η µονοµέρεια
αναφέρεται σε πέντε εκατοµµύρια συµπολίτες µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η δική σας µονοµέρεια αναφέρεται σε µία ελίτ ολίγων, εκλεκτών και κληρονόµων. Προχωράµε, λοιπόν, στοχευµένα σε µείωση των επιβαρύνσεων στη λαϊκή κατοικία και στις λαϊκές περιοχές.
Στα παραπάνω, όµως, σας καλώ να προσθέσετε και τις µειώσεις µεσοσταθµικά επιπλέον 20%, που έχουµε επίσης προγραµµατίσει και µε ασφάλεια, θα έλεγα, εξασφαλίσει στον δηµοσιονοµικό χώρο, που προβλέπεται στο µεσοπρόθεσµο για το
2020.
Έτσι, λοιπόν, σε ενάµιση περίπου χρόνο από τώρα, όταν οι
συµπολίτες µας θα δουν τα πρώτα εκκαθαριστικά του 2020, περίπου τρεισήµισι εκατοµµύρια συµπολίτες µας, αυτοί που έχουν
περιουσία έως 60.000 ευρώ, θα βλέπουν το µισό ποσό στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, όσοι έχουν περιουσία έως 100.000 ευρώ,
θα βλέπουν 40% µείωση κ.ο.κ..
Θα µε ρωτήσετε, όµως, σήµερα κάποιοι από εσάς: «Γιατί δεν
φέρνεις να ψηφίσεις σήµερα και τη µείωση του επιπλέον 20% µεσοσταθµικά για το 2020»; Η απάντηση που θα σας δώσω είναι
πολύ απλή, είναι έντιµη και καθαρή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Εµείς, στον ελληνικό λαό τον περασµένο Σεπτέµβρη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπαµε λίγα πράγµατα και σταράτα
και τα υλοποιούµε αυτά ένα προς ένα. Μάλιστα, τα είπαµε λίγο
πιο µαζεµένα. Όταν έχει κανείς δίπλα του τον Τσακαλώτο και τον
Χουλιαράκη, αυτό συνήθως συµβαίνει. Γιατί ο σχεδιασµός είναι
νοικοκυρεµένος σχεδιασµός. Τα είπαµε λίγο πιο µαζεµένα από
όσα τελικά καταφέραµε. Μιλήσαµε για 700 εκατοµµύρια και όχι
για 910 εκατοµµύρια περίπου, που προβλέπει ο προϋπολογισµός
που θα ψηφίσουµε στο τέλος του χρόνου για το 2019.
Εµείς δεν είπαµε, τον Σεπτέµβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ασυναρτησίες για τον ΕΝΦΙΑ, που είναι σε πλήρη αντίθεση µε το ίδιο το Σύνταγµα της χώρας. Βλέπω ότι σπεύδετε να
φέρετε τώρα στη συζήτηση για τη συνταγµατική Αναθεώρηση
προτάσεις, ώστε αυτά που είπατε στη ΔΕΘ να γίνουν συνταγµατικά µετά από δύο, τρία χρόνια βέβαια. Δεν θα γίνουν, γιατί δεν
θα περάσουν οι δικές σας προτάσεις ως προς αυτό τουλάχιστον.
Αυτά που είπατε για τον ΕΝΦΙΑ στη Θεσσαλονίκη, πέραν του
ότι είναι αντισυνταγµατικά, θα διαλύσουν και τελείως την αυτοδιοίκηση. Ό,τι είπαµε εµείς είναι µετρηµένο, είναι δίκαιο και γίνεται, γίνεται τώρα.
Το ίδιο ισχύει για όσα είπαµε για το 2020, το 2021 και το 2022,
γιατί έχουµε από σήµερα πλάνο να τα πράξουµε αυτά τα επόµενα χρόνια µέσα στα δηµοσιονοµικά περιθώρια, που από τώρα
προβλέπονται, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουµε καταφέρει να
βγάλουµε τη χώρα και την οικονοµία από τα µνηµόνια και την
κρίση. Η χώρα θα συνεχίσει µε ασφάλεια, µε σχέδιο, µε πολλή
δουλειά να βγαίνει από την κρίση, η οικονοµία θα συνεχίσει να
ανακάµπτει και η κοινωνία να ανασαίνει.
Όλα αυτά, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό µία προϋπόθεση, ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Δεν θα γυρίσει πίσω
στη διευρυµένη διαφθορά, δεν θα γυρίσει πίσω στην κατασπατάληση και τη διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος, δεν θα γυρίσει πίσω στην εποχή των ελλειµµάτων, δεν θα γυρίσει πίσω στην
αδιαφανή διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και δεν θα γυρίσει πίσω, θα έλεγα, στις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες τις οποίες επέβαλε την οκταετία των µνηµονίων στη
χώρα µας το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Τώρα, όµως, έρχεται
οικειοθελώς να τις προτείνει για τις εφαρµόσει ο κ. Μητσοτάκης,
αν εκλεγεί Πρωθυπουργός. Δεν θα συµβεί αυτό.
Αναφέροµαι, όµως, στις προτάσεις του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -που και σήµερα λείπει- για το λεγόµενο
«ασφαλιστικό Πινοσέτ», που θα χρεοκοπήσει εκ νέου το ασφαλι-
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στικό µας σύστηµα, που µε πολύ κόπο το ανοικοδοµήσαµε και
θα πετάξει στον δρόµο εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισµένους.
Αναφέροµαι στις σκέψεις και στα σχέδια για τη διάλυση των
εργασιακών σχέσεων, καθώς θεωρείτε ιδεοληψία της Αριστεράς
την εργασιακή νοµιµότητα που εµείς επαναφέρουµε στον τόπο.
Αναφέροµαι στα σχέδια -κρυφά και φανερά- για απολύσεις
στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά βεβαίως και στο συνολικό στρατηγικό σας αφήγηµα που δεν είναι άλλο από ένα
αφήγηµα και σχέδιο υπερβολικής µείωσης της φορολογίας για
τους πλούσιους, τους έχοντες και τους κατέχοντες, την ελίτ,
αλλά για τη µεσαία και τη χαµηλή διαστρωµάτωση διατήρησης
των φορολογικών βαρών ή και επαύξησης θα έλεγα.
Γιατί ο ΕΝΦΙΑ στους δήµους -και µάλιστα χωρίς κεντρικό
έλεγχο- τι σηµαίνει; Σηµαίνει χαµηλότερους φόρους στους πλούσιους δήµους που µπορούν να τα βγάλουν πέρα µε χαµηλότερη
φορολόγηση, στην Εκάλη και στο Καβούρι, αλλά υψηλότερος
ΕΝΦΙΑ στους δήµους της εργατικής τάξης, στο Πέραµα, στη Νίκαια και στο Περιστέρι. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και σας ρωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι µεγαλύτερο
δώρο θα µπορούσατε να κάνετε σε εµένα προσωπικά, στην Κυβέρνησή µου, από το να παρουσιάζετε το πρόγραµµά σας, το
φανερό -το κρυφό δεν πειράζει, το καταλαβαίνει ο λαός- πρόγραµµα, αυτές τις σκέψεις και αυτές τις ιδέες να τις παρουσιάζετε, για το «ασφαλιστικό Πινοσέτ», για τις απολύσεις στο δηµόσιο, για τον ΕΝΦΙΑ στους δήµους. Να τα λέτε ανοιχτά και να τα
παρουσιάζετε.
Ο Υπουργός Οικονοµικών µίλησε χθες για έναν παίκτη του
NBA, ο οποίος έδινε πολλές «assist». Εγώ δεν ξέρω αν δίνετε «assist». Αυτό που ξέρω είναι ότι είστε οι καλύτεροι χορηγοί της
προσπάθειάς µας, η οποία θα στεφθεί από επιτυχία, όσο παρουσιάζετε το πρόγραµµά σας, να εκλεγούµε εκ νέου µε την ψήφο
του ελληνικού λαού και να προχωρήσουµε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια ανοικοδόµησης της κοινωνίας, µε την κοινωνία όρθια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτός είναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο λόγος για τον οποίο
και εγώ και το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης αποφασίσαµε να µην ψηφίσουµε σήµερα τη µείωση επιπλέον 20% του
ΕΝΦΙΑ για το 2020. Τον Οκτώβρη του 2019, πριν το 2020, που
είναι µετεκλογική χρονιά, ο ελληνικός λαός θα κληθεί να αποφασίσει και πρέπει να είναι φανερό στον ελληνικό λαό µεταξύ ποιων
εκδοχών θα έχει να αποφασίσει.
Από τη µια µεριά αυτή η προσπάθεια η µελετηµένη, η στοχευµένη, η νοικοκυρεµένη, ο δηµοσιονοµικός χώρος που δεν είναι
τεράστιος, αλλά είναι αυτός που δίνει ελαφρύνσεις στοχευµένα
στις κοινωνικές κατηγορίες που επλήγησαν και από την άλλη το
σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας, που αφορά µόνο την ελίτ. Για να
ξέρει ο κάθε πολίτης και ειδικότερα τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα, οι εργάτες, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι µικροµεσαίοι, ότι
αυτά που έχουµε εξασφαλίσει µε κόπο και ιδιαίτερα ο δηµοσιονοµικός χώρος που εξασφαλίσαµε και όλα όσα συµβαίνουν µέχρι
σήµερα και νοµοθετούµε και ψηφίζουµε δεν ήταν νοµοτέλεια να
γίνουν. Ούτε η µείωση επιπλέον 20% του ΕΝΦΙΑ -για τα λαϊκά
στρώµατα να φτάσει το 50%- θα είναι νοµοτέλεια το 2020.
Θα συµβεί και θα αξιοποιηθεί αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος
για τους φτωχούς και τους µεσαίους και δεν θα γίνει καπνός και
είδη πολυτελείας για την ελίτ, µόνο αν ο ίδιος ο λαός αποτρέψει
µε την ψήφο και µε την εντολή του την παλινόρθωση του καθεστώτος που µας έριξε στα βράχια της χρεοκοπίας, αν ο ίδιος ο
λαός αποτρέψει την παλινόρθωση του µνηµονιακού εφιάλτη που
έζησε ο τόπος µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είµαι βέβαιος ότι αυτό θα συµβεί, αλλά µη βιάζεστε. Και του
χρόνου, τέτοια εποχή -ζωή να έχουµε- εδώ θα είµαστε. Θα νοµοθετούµε µε νωπή λαϊκή εντολή και την περαιτέρω µείωση του
ΕΝΦΙΑ για τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και περαιτέρω µέτρα ελάφρυνσης για τους πολλούς.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντάς σας το εξής:
Στις 21 του Αυγούστου ανακοινώσαµε, χωρίς µεγάλες τυµπανο-
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κρουσίας αλλά καθότι, κατά την εκτίµησή µας, ήταν ένα ιστορικό
γεγονός, την έξοδο της χώρας µετά από οκτώ χρόνια από τα
µνηµόνια, που συρρίκνωσαν την οικονοµία, διέλυσαν την ελληνική κοινωνία και όχι µόνο, θα έλεγε κανείς, καθώς αναδιαµόρφωσαν και το πολιτικό σύστηµα.
Όταν παρουσίαζα από την Ιθάκη την έξοδο, ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης από το γραφείο του, όχι από την Κυψέλη ή από κάποια άλλη γειτονιά -θα πηγαίνει αυτές τις µέρες κάθε φορά που
συζητούµε εδώ για την οικονοµία- αµφισβήτησε ότι έχουµε έξοδο από τα µνηµόνια και µίλησε πάλι για το τέταρτο µνηµόνιο. Δεν
θα σας κάνω την ίδια πλάκα που έκανα στις προηγούµενες οµιλίες µου, γιατί αυτό που θα πω είναι σηµαντικό.
Όσο θυµάµαι τον εαυτό µου, κάθε κυβέρνηση συνήθιζε να
κάνει έναν απολογισµό τις πρώτες εκατό µέρες. Εµείς τις πρώτες
πραγµατικά δικές µας εκατό µέρες τις κλείνουµε αύριο που κλείνουµε εκατό µέρες από την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Άρα, λοιπόν, αν θέλετε, ας κάνουµε έναν µικρό απολογισµό τι
έγινε αυτές τις εκατό µέρες που αµφισβητήσατε ότι θα αλλάξει
οτιδήποτε στη ζωή και την καθηµερινότητα των πολιτών.
Σε αυτές, λοιπόν, τις πρώτες εκατό µέρες νοµοθετήσαµε την
αποκατάσταση της αδικίας µε την απόδοση των αναδροµικών
στους ένστολους και τους δηµόσιους λειτουργούς, προχωρήσαµε στη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους
επαγγελµατίες και νέους επιστήµονες, νοµοθετούµε την ουσιαστική µείωση του ΕΝΦΙΑ για πάνω από πέντε εκατοµµύρια συµπολίτες µας που διαθέτουν χαµηλή ή µεσαία περιουσία, προχωρούµε στη µείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, καταθέτουµε και σύντοµα διανέµουµε κοινωνικό µέρισµα για 1,4 εκατοµµύριο νοικοκυριά και συνεχίζουµε µε την
κατάργηση του µέτρου της µείωσης των συντάξεων.
Συνεχίζουµε µε µέτρα ενίσχυσης των φτωχών νοικοκυριών, της
µεσαίας διαστρωµάτωσης. Συνεχίζουµε µέχρις ότου µπορέσει η
µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού να αισθανθεί στη ζωή
και στην καθηµερινότητά του την έξοδο της χώρας από αυτή την
εφιαλτική οκταετία.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Οι πρώτες εκατό µέρες που συµπληρώνονται αύριο, οι πρώτες
εκατό µέρες της Ελλάδας έξω από τα µνηµόνια, οι πρώτες δικές
µας εκατό µέρες να ξέρετε ότι θα είναι µόνο η αρχή. Η αποκατάσταση των αδικιών και η κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση θα συνεχιστούν µε ακόµα πιο γοργά και αποφασιστικά
βήµατα και µε τη θέληση του λαού και µετά τον Οκτώβρη του
2019, έχοντας υπογράψει µαζί του το δικό µας µνηµόνιο, το µνηµόνιο για τη στήριξη της κοινωνίας, τη στήριξη των χαµηλών
στρωµάτων για την οριστική έξοδο της χώρας και της οικονοµίας
από την κρίση.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): 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 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο
Λιβαδειάς (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα παρακαλούσα τον Αντιπρόεδρο κ. Κρεµαστινό να έλθει να
καταλάβει την Έδρα.
Τώρα θα πάρει τον λόγο µόνο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, και εν συνεχεία
θα προχωρήσουµε στη διαδικασία της άρσης ασυλιών.
Αµέσως µετά θα συνεχίσουµε µε το νοµοσχέδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Θεοχαρόπουλε, σας
παρακαλώ.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχε γίνει
ολόκληρο θέµα την προηγούµενη φορά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είναι η ώρα, θα διακόπταµε
κατευθείαν για τον…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι
παιχνίδι για δύο η Βουλή. Την προηγούµενη φορά είχε γίνει ολόκληρο θέµα. Το θυµάστε; Να µη γίνει η ίδια συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Θεοχαρόπουλε! Με συγχωρείτε, αλλά έχουν κληθεί οι Βουλευτές
και πρέπει να είναι όλοι για τις άρσεις των ασυλιών, διότι για τις
οµιλίες, είτε των Κοινοβουλευτικών είτε των υπολοίπων, κατά το
δοκούν µπαίνουν ή βγαίνουν Βουλευτές και συνεδριάζουν και
επιτροπές. Πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα. Ο κ. Κεφαλογιάννης είχε ζητήσει τον λόγο από πριν και µας παίρνει η ώρα.
Νοµίζω ότι είναι εύλογο και πολιτικά σωστό να προηγηθεί και να
µιλήσει τώρα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη φιλία ή προνόµια µε τον
κ. Κεφαλογιάννη. Προς θεού!
Με συγχωρείτε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το πιστοποιώ κι εγώ αυτό, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε ένα σχόλιο, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό
πριν από λίγο να χρησιµοποιεί και µπασκετικούς όρους.
Ξέρετε, στην καλαθοσφαίριση πέρα από τις «assist» υπάρχουν
και οι τάπες και αυτή η Κυβέρνηση έχει φάει τόσες πολλές τάπες
που, κυριολεκτικά, έχει χάσει την µπάλα. Ακούσαµε έναν Πρωθυπουργό προηγουµένως να µιλάει για ένα πρόγραµµα το οποίο
συνεχώς το αλλάζει. Μιλούσε, για παράδειγµα, γι’ αυτά που
εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη και στην ουσία αλλάζει τα ίδια που
είχε πει πριν από δύο χρόνια και πάλι αλλάζει αυτά που είχε αλλάξει πριν από τρία χρόνια.
Όµως, µιας και λείπει ο Πρωθυπουργός και δεν είχε τη χαρά
να ακούσει την απάντηση σ’ αυτά τα οποία είπε, θα ήθελα να τονίσουµε κάποια ζητήµατα.
Υπάρχει µια κοινοβουλευτική πρακτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ενηµερώνεται ευλόγως σε ένα χρονικό
διάστηµα, ώστε να παρίσταται πράγµατι ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο δεν έγινε.
Αυτός, κύριε Πρόεδρε, είναι και ο µοναδικός λόγος για τον
οποίο σήµερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι απών από την Αίθουσα. Άρα να µην υπάρχουν εδώ πυροτεχνήµατα από πλευράς
της Κυβέρνησης ή βερµπαλισµοί ή αστεϊσµοί ή απλώς να λέγονται πράγµατα και να µένουν εντυπώσεις.
Άκουσα µε πολλή προσοχή τον Πρωθυπουργό να µιλάει για
τον τοµέα της ασφάλειας και πραγµατικά χάρηκα. Βέβαια, βάφτισε ως αυτονόητες επιτυχίες της Αστυνοµίας, δηλαδή την
εξάρθρωση εγκληµατικών οργανώσεων και την αποτροπή ληστειών, κάτι το οποίο για εµάς είναι αυτονόητο. Έχουµε εµπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνοµία. Εξάλλου, εκείνοι ήταν από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, που τέτοιου
είδους περιστατικά όχι µόνο δεν τα καταδίκαζαν αλλά πολλές
φορές έκλειναν και τα µάτια.
Από την άλλη, όµως, άκουσα και έναν Πρωθυπουργό να µιλά
τόσο πολύ για την ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα να φέρνει και φιλελεύθερα µέτρα, που πραγµατικά αναρωτιέµαι αν σκέφτεται την
προσχώρησή του στην κεντροδεξιά! Μετά τη µετατόπισή του
από την Ευρωπαϊκή Αριστερά στην αστυνοµοκρατία, πραγµατικά
σκέφτοµαι αν µιλώντας ταυτόχρονα για ασφάλεια και για φιλελεύθερα µέτρα, όπως αυτά τα οποία µας παρουσίασε, σκέφτεται
να ενταχθεί ακόµα και στην κεντροδεξιά. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι το τελευταίο διάστηµα ο κ. Τσίπρας παρουσιάζεται στην
Ευρώπη ως ένα είδος µεσίτη µεταξύ των ανυπάκουων κυβερνήσεων -βλέπε Ιταλία- και των ευρωπαϊκών θεσµών. Παρουσιάζεται,
δηλαδή, αυτός ο οποίος παρεµβαίνει στις ανυπάκουες κυβερνήσεις και τους λέει: «Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ακολουθήσετε
τις ευρωπαϊκές νόρµες, αλλιώς θα καταστραφείτε», προφανώς
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ακολουθώντας το δικό του παράδειγµα.
Βέβαια, θα έπρεπε να ήταν εδώ πέρα, για να ακούσει και κάτι
άλλο που ενδεχοµένως δεν του το µεταφέρουν οι συνεργάτες
του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο δέκα σελίδων και η Κυβέρνηση έχει φέρει επτά τροπολογίες. Αν κανείς αθροίσει τον αριθµό των σελίδων, θα δει ότι είναι
εκατόν επτά. Δηλαδή, οι τροπολογίες είναι έντεκα φορές µεγαλύτερες από το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Δηλαδή, µια παγίως
κακή νοµοθέτηση έχει γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει επεκταθεί και, δυστυχώς, µάλιστα, σε αυτόν τον κοινοβουλευτικό µιθριδατισµό κανείς από τη Συµπολίτευση, από τους συναδέλφους Βουλευτές
–και, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, κακώς και το Προεδρείο- δεν έχει
αντιταχθεί. Δυστυχώς βλέπουµε αντιστοίχως ότι υιοθετείται και
κανείς δεν έχει µια αντίθετη άποψη επ’ αυτού.
Πάµε όµως και στην ουσία. Άκουσα µε πολλή προσοχή τον
Υπουργό Οικονοµικών, για πρώτη φορά έναν αριστερό Υπουργό
Οικονοµικών, να µιλάει µε πολύ θετικά λόγια για τη µείωση της
φορολογίας, να υιοθετεί δηλαδή µια φιλελεύθερη πολιτική, η
όπως αρέσκεται τελευταίως ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει «νεοφιλελεύθερη»
και αυτό είναι πράγµατι κάτι το οποίο µε χαροποίησε.
Θα ήθελα όµως, να κάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα
γενικότερο σχόλιο για τις τροπολογίες 18.11 και 18.12 που αφορούν αντίστοιχα τη µείωση της φορολογίας κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα και τη µεσοσταθµική µείωση του ΕΝΦΙΑ, όπως παραδέχτηκε ο κύριος Υπουργός, όχι κατά 30% αλλά
κατά 10%.
Και, βεβαίως, µιας και αρέσκεται και ο Πρωθυπουργός, γιατί
µίλησε για αντιγραφή, θα σας πω ότι προφανώς αυτές οι δύο
τροπολογίες είναι µια αποσπασµατική αντιγραφή του προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας, κάτι που βεβαίως συνέβη και την
προηγούµενη εβδοµάδα µε το νοµοσχέδιο για τη µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών, για το οποίο βεβαίως η Κυβέρνηση πανηγύριζε.
Και όπως µε κυνικότητα ο κ. Τσίπρας την προηγούµενη εβδοµάδα επιχείρησε να διορθώσει µερικώς ένα µέτρο που επέβαλε
ο ίδιος και η Κυβέρνησή του, όπως µε κυνικότητα οµολόγησε την
παταγώδη επιτυχία του νόµου Κατρούγκαλου και παραδέχθηκε
ιδεοληπτικές εµµονές που έβλαψαν στο σύνολο τους, τόσο τον
ελεύθερο επαγγελµατία όσο και τον επιχειρηµατία, έτσι και µε
απόλυτη κυνικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ουσία
δικαίωσε τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας για τις αρνητικές επιπτώσεις των εξοντωτικών εισφορών που είχε επιβάλει ο νόµος
Κατρούγκαλου.
Έτσι, λοιπόν, ήρθε και σήµερα η Κυβέρνηση, δήθεν για να φιλοτεχνήσει ένα φιλολαϊκό προφίλ, την ώρα που διατηρεί αλώβητους είκοσι εννέα νέους φόρους, να µας πει ότι διορθώνει κάποιες από τις αδικίες, τις οποίες επέβαλε. Και, βέβαια, ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες ότι τα φιλολαϊκά
µέτρα, τα οποία υποτίθεται φέρνει σήµερα στη Βουλή, µπαίνουν
σε έναν πρώτο -κατά τη δική του εκτίµηση- µεταµνηµονιακό προϋπολογισµό, ο οποίος όµως περιλαµβάνει δύο δισεκατοµµύρια
επιπλέον φόρους.
Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ξέρουµε
από πού προέρχονται αυτές οι φοροελαφρύνσεις. Δεν προέρχονται ούτε από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ούτε
από την αύξηση των θέσεων εργασίας ούτε από την αύξηση και
προσέλκυση των νέων επενδύσεων.
Προέρχονται από το πετσόκοµµα του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, του οποίου οι δαπάνες παρουσιάζουν υστέρηση κατά 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ. Προέρχονται από τις επιστροφές φόρων, που παρουσιάζουν υστέρηση 770 εκατοµµυρίων ευρώ και, βεβαίως, από τις πρωτογενείς δαπάνες, που παρουσιάζουν υστέρηση 720 εκατοµµυρίων ευρώ, κοινώς από τη
στάση πληρωµών προς τους ιδιώτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και µάλιστα, αν ήµασταν εδώ πέρα σε κάποιες άλλες, ανέµελες εποχές, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θα έλεγε ότι το µατωµένο υπερπλεόνασµα, το οποίο του επιτρέπει σήµερα να δίνει πίσω ένα από
τα δέκα που έχει πάρει από τους πολίτες, είναι εκείνο που του
επιτρέπει να µπορεί να κάνει και µια κοινωνική πολιτική.
Βεβαίως, όµως, κύριοι και οι συνάδελφοι, κύριοι και κυρίες της
Κυβέρνησης, ακόµα και η EUROSTAT, σε αυτόν εδώ τον τοµέα
έρχεται να σας διαψεύσει. Το 2017 φάνηκε η απόλυτη ανεπάρκεια της Κυβέρνησης, ακόµα και σε αυτόν τον υποτιθέµενο τοµέα, που δήθεν είναι προνοµιακός για εσάς.
Προσέξτε παρακαλώ. Οι κοινωνικές µεταβίβασης κατά µέσο
όρο προς τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση κατά το 1/3 και συγκεκριµένα κατά 32,4% των
ατόµων που ζουν στα όρια της φτώχειας, ενώ εδώ στην Ελλάδα
αυτό το ποσοστό ήταν µόλις το µισό, 15,8%, µε αποτέλεσµα η
χώρα µας, η Ελλάδα, να βρίσκεται αυτή τη στιγµή –σύµφωνα µε
τη EUROSTAT- στην τελευταία θέση. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι
τα χρήµατα των υπερπλεονασµάτων επιστρέφονται στους πολίτες ως κοινωνικές παροχές, οι οποίες όµως δεν εξυπηρετούν καθόλου τον σκοπό, για τον οποίο υποτίθεται έχουν θεσπιστεί.
Επίσης, θα καταθέσω κάποια στοιχεία από το Διεθνές Γραφείο
Εργασίας. Το 2017 µειώθηκαν οι µισθοί κατά 3,5%, όπου αυτή
µείωση ήταν η µεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, έφτασαν το 2017 το επίπεδο των µισθών πίσω στο 2014, άρα πέντε
χαµένα χρόνια για τις εργασιακές σχέσεις, για τις οποίες τόσο
πολύ κόπτεστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΟΣΑ, µόνο το 2019 θα
φτάσει το επίπεδο των νοικοκυριών, όσον αφορά το εισόδηµά
τους, τα επίπεδα του 2014. Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει, κυρίες και
κύριοι της Συµπολίτευσης; Πέντε χαµένα χρόνια εξαιτίας της διακυβέρνησης της «πρώτης φοράς αριστερά».
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, το 2018 το χρέος σε
σχέση µε το ΑΕΠ θα είναι 183,1%, αντί του 144,6% που θα ήταν
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 2014 της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης; Σηµαίνει 70 δισεκατοµµύρια χαµένου ΑΕΠ εξαιτίας
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, 38,5% χαµένο ΑΕΠ εξαιτίας της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων. Όλα
αυτά εξαιτίας της δικής σας διακυβέρνησης. Άρα το να έρχεστε
εδώ πέρα και να µας κουνάτε το δάχτυλο ότι δήθεν η ελληνική
οικονοµία επιστρέφει σε ανάπτυξη, ενώ τέσσερα χρόνια τώρα
στην ουσία την έχετε καθηλώσει, είναι τουλάχιστον υποκριτικό.
Σε κάθε περίπτωση εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, έχουµε αποδείξει την υπεύθυνη στάση µας. Έχουµε πει ότι τα θετικά τα ψηφίζουµε. Γι’ αυτό και αυτές τις τροπολογίες θα τις ψηφίσουµε.
Όµως, αν θέλετε να δείτε τη µεγάλη εικόνα, δυστυχώς ήσασταν
µια καταστροφή για την ελληνική οικονοµία και το αποδεικνύουν
τα ίδια τα νούµερα, τα οποία σας ανέδειξα προηγουµένως.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
για λίγο τη νοµοθετική εργασία, για να προχωρήσουµε στις άρσεις ασυλίας Βουλευτών και αµέσως µετά θα επανέλθουµε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): 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 της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ελένης Ζαρούλια και Ελευθερίου Αυγενάκη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 23ης Νοεµβρίου 2018,
σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν κατά
πλειοψηφία τη µη άρση της ασυλίας της κ. Ελένης Ζαρούλια.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 23ης Νοεµβρίου 2018,
σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν κατά
πλειοψηφία τη µη άρση της ασυλίας του κ. Ελευθέριου Αυγενάκη.
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 δεύτερο. Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή, στον οποίο
αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε την απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων στη συνεδρίασή στις 7 Μαρτίου
2018, για τη διαδικασία αυτή έχει ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα
ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων της σηµερινής ειδικής
ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.
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Η πρώτη, λοιπόν, υπόθεση αφορά τη συνάδελφο κ. Ελένη Ζαρούλια. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Ελευθέριο
Αυγενάκη.
Επί της πρώτης αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητάει τον
λόγο, κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει κάποιος
συνάδελφος.
Επί της δεύτερης αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητάει
τον λόγο, κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Επίσης, δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει δύο διαφορετικές υποθέσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών. Κάθε φορά στην
οθόνη εµφανίζεται µία υπόθεση προς ψήφιση. Για να εµφανιστεί
η επόµενη ή η προηγούµενη πρέπει να πατήσετε το βέλος πάνω,
στο δεξί ή αριστερό µέρος της οθόνης αντίστοιχα. Βεβαιωθείτε,
παρακαλώ, ότι έχετε ψηφίσει όλες τις υποθέσεις άρσης ασυλίας.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την
ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε, παρακαλώ, στο
Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ, να ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
και οι Βουλευτές να ψηφίσουν επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές και τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει και θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συνάδελφων Βουλευτών.
Για την πρώτη υπόθεση της συναδέλφου κ. Ελένης Ζαρούλια
εψήφισαν συνολικά 169 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 44 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 55 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κ. Ελευθέριου Αυγενάκη εψήφισαν συνολικά 164 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 19 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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Ονοµατεπώνυµο Κ.Ο
Εκλ. Περιφέρεια Ψήφος
Πράξη: Για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε
άσκοπους πυροβολισµούς, η οποία φέρεται τελεισθείσα στα
Χανιά την 1.6.2017 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:19, OXI:141,
ΠΡΝ:4)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ ΟΧΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΟΧΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΡΙΖΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣΝ.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΡΝ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
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ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΧΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣΟΧΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ) ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ

1392

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)

ΣΥΡΙΖΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΟΧΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΧΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣΟΧΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣΟΧΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΧΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΧΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ ΟΧΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
Πράξη: Για την αξιόποινη πράξη της ψευδούς καταµήνυσης που φέρεται τελεσθείσα στην Αθήνα την 12.1.2016 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:44, OXI:70, ΠΡΝ:55)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΝ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΧΑΪΑΣ ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΡΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΟΧΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΝ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΝ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΡΝ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ)
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΡΝ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΠΡΝ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΡΝ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣΝ.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ ΠΡΝ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΝ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΠΡΝ
ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΡΝ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΡΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΠΡΝ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΡΝ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΝ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ.ΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΝ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΡΝ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΝ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΡΝ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΝ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΡΝ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΡΝ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣΟΧΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΙ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΠΡΝ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣΟΧΙ
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ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ) ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΟΧΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.Δ.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΡΝ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΝ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΧΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΧΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣΟΧΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣΟΧΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΧΙ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ Ν.Δ.
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΝ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ ΟΧΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΝ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΝ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΝ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΠΡΝ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΠΡΝ
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ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΝ
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΡΝ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΡΝ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): 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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί τους
από το 3ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Βλέπετε ότι διεξήχθη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας Βουλευτών, η οποία ολοκληρώθηκε, ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα
και στο σηµείο αυτό επανερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
νοµοθετικής εργασίας.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπγιάλας για επτά
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, νοµίζω…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εδώ είµαστε, σας ακούµε, µην αγχώνεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το ξέρω ότι πάντα προσέχετε και τις τοποθετήσεις µου αλλά
και ότι λαµβάνετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν και τις επιστηµονικές
µου -οικονοµικού περιεχοµένου- επισηµάνσεις. Και καλό θα είναι,
όντως, να τις διερευνάτε και µερικές απ’ αυτές εάν τις υιοθετείτε,
δεν θα είναι άσχηµο, γιατί θα σας βοηθήσει στην αντίληψη των
νέων πραγµάτων, µέσα σε µία µεικτή οικονοµία, η οποία έχει χαρακτηριστικά που δίνει βαρύτητα στην κοινωνική προστασία και
όχι απλώς σε ένα καθαρά και άκρως φιλελεύθερο σύστηµα, το
οποίο είναι ανάλγητο απέναντι στους πολίτες.
Μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, που πολύ ξεκάθαρα έδωσε σε όλους απαντήσεις, πήρα τον λόγο, για να επισηµάνω δύο-τρία πραγµατάκια και πιστεύω να µη χρειαστεί ούτε
καν ο χρόνος των επτά λεπτών, αν και πολλές φορές είναι δύσκολο αυτό.
Για το εν λόγω νοµοσχέδιο, θέλω να πω ότι νοµίζω πως είναι
σε µια θετική κατεύθυνση και συµφωνούµε σ’ αυτό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφωνίες. Το βασικό, βέβαια, είναι οι τροπολογίες, οι οποίες έχουν σαφή αναφορά, µε κοινωνικό πρόσηµο και
δίνουν αυτό το οποίο ξεκίνησε µε τα προηγούµενα νοµοσχέδια,
µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις, δηλαδή δίνουν στον λαό το στοιχείο ότι από εδώ και πέρα µπορεί να ελπίζει καθηµερινά στη βελτίωση της καθηµερινότητάς του, στην ελάφρυνση των βαρών
του, αυτά τα βάρη και αυτή τη δυσκολία που έφεραν τα µνηµόνια, η χρεοκοπία της χώρας, η οποία έγινε το 2010 και τα µνηµόνια που ήρθαν µετά από αυτό.
Σήµερα, βέβαια, είναι η τροπολογία για το Μάτι, που, όπως
αναφέρθηκε, είναι µια µέρα µετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σ’ αυτή την περιοχή, η οποία έγινε χωρίς κάµερες, χωρίς
φανφάρες αλλά µέσα σ’ ένα πλαίσιο επαφών που έχει ο Πρωθυπουργός κάθε µήνα, κάθε λίγο και λιγάκι να πηγαίνει σ’ αυτούς
τους ανθρώπους, οι οποίοι επλήγησαν απ’ αυτή την πυρκαγιά,
για να δίνονται λύσεις σε προβλήµατα.
Είδα το εξής σήµερα σε κάποια ηλεκτρονικά site εφηµερίδων
της χώρας µας. Ενώ όταν πήγε τις προηγούµενες φορές, γνώριζαν οι δηµοσιογράφοι και ακολουθούσαν τον Πρωθυπουργό,
τότε έλεγαν ότι γίνεται για σόου, για τις κάµερες και όχι για την
ουσία. Χθες που πήγε χωρίς τις κάµερες, τι έγραφαν; Έγραφαν:
«Πήγε εν κρυπτώ, για να µην τεθούν τα ερωτήµατα». Τελικά,
πείτε στους φίλους σας εκεί, δηµοσιογράφους και προπαγανδιστές σας, είτε στο σακούλι είτε στο σακί, γιατί έτσι όπως κάνετε
ούτε στο σακούλι δεν χωράτε και στο σακί περισσεύετε.
Η δεύτερη σηµαντική τροπολογία, η οποία είναι, νοµίζω, µια
αποκατάσταση κάποιων αδικιών, αναφέρεται στους πίνακες κατάταξης των ανθρώπων της Πυροσβεστικής -και για τους πενταετούς και γι’ αυτούς που ήταν επιλαχόντες το 2011. Νοµίζω ότι
µε την παράταση που δίδεται για την ισχύ στους πίνακες αυτών
των ανθρώπων αποκαθιστούµε έτσι την αδικία. Είναι µικρός ο
αριθµός ειδικά αυτών των ανθρώπων που ήταν οι επιλαχόντες
του 2011 και σωστά, κυρία Υπουργέ, πήρατε την πρωτοβουλία,
για να εξαλειφθεί και αυτή η αδικία, µιας και στο επόµενο διά-

1395

στηµα οι προσλήψεις των πυροσβεστών γίνονται µέσα από το
µηχανογραφικό σύστηµα.
Είναι, επίσης, η µείωση των φορολογικών συντελεστών των νοµικών προσώπων, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, µέσα σ’ ένα
σχέδιο συγκεκριµένο, στην επόµενη τετραετία, κάθε χρόνο κατά
1%. Ας µην κόπτονται τόσο πολύ κάποιοι άνθρωποι, η Αντιπολίτευση, που θέλει να µας πει ότι είναι αυτοί οι οποίοι µείωσαν τη
φορολογία στις επιχειρήσεις. Δεν ξεχνάµε τον ν.4172/2013, όπου
από το πρώτο ευρώ καταργήθηκαν όλα τα αφορολόγητα και τέθηκε 26% για όλους ανεξαιρέτως. Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις -και βέβαια είναι το πώς ορίζει ο καθένας τη µικροµεσαία
επιχείρηση- µέχρι 20.000 ευρώ, ούτως ή άλλως, στις ατοµικές
επιχειρήσεις η φορολογία από το 26%, µε τον νόµο που ψηφίσαµε πέρυσι, πήγε στο 22%, για όσους έχουν 20.000 καθαρό φορολογητέο. Άρα ούτως ή άλλως υπήρχε.
Για τα νοµικά πρόσωπα και τις οντότητες, που πήγε από το
26% στο 29%, µειώνεται, µιας και τα δηµοσιονοµικά πράγµατα
της χώρας µας µας το επιτρέπουν, κάθε χρόνο κατά 1%.
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, να ξεκαθαρίσουµε ότι εδώ φαίνεται
η διαφορετικότητα των αποφάσεών µας, αλλά και των δρόµων
που επιλέγουµε. Μας έχουν πει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
ο Αρχηγός της ότι προτείνει 30% µείωση του ΕΝΦΙΑ σε περίοδο
τετραετίας-πενταετίας, αλλά οριζόντια. Είναι τελείως διαφορετικό πράγµα, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, τα 100 ευρώ, µε τη
µείωση που κάνουµε µε την τροπολογία που ψηφίζουµε σήµερα
στη Βουλή, που γλιτώνει, που ελαφρύνεται ένα µικροϊδιοκτήτης,
ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ µικρή περιουσία, που από τα
300 ευρώ θα γλιτώσει τα 100 ευρώ και είναι τελείως διαφορετικό
ποσό για έναν ο οποίος οφείλει ΕΝΦΙΑ ενός εκατοµµυρίου να γλιτώσει 300.000. Αυτό είναι το θέµα, που λέµε, ναι, όντως υπάρχει
µια µεροληψία από την Κυβέρνησή µας, ταξική µεροληψία, αλλά
υπέρ των αδυνάτων. Γιατί το να κάνεις 30% µείωση σε κάποιον,
ο οποίος έχει µια τεράστια περιουσία και πληρώνει 1 εκατοµµύριο ευρώ ΕΝΦΙΑ και να του χαρίσεις 300.000 ευρώ, δεν είναι το
ίδιο πράγµα µε το εκατοστάευρο που θα µειωθεί η επιβάρυνση
ενός φτωχού Έλληνα πολίτη.
Βέβαια, και η πρόταση για µεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους δήµους, νοµίζω ότι για όσους ανθρώπους έχουν ασχοληθεί µε την
τοπική αυτοδιοίκηση για αρκετά χρόνια -όπως εγώ- κατέληξε ως
ανέκδοτο. Και, φυσικά, δεν το θέλουν ούτε και οι αυτοδιοικητικοί.
Άρα σαφώς πάµε σε µια ελάφρυνση των ανθρώπων µε το κοινωνικό µέρισµα, το οποίο έρχεται για τρίτη φορά.
Ακούσαµε ότι δίνεται πάλι προεκλογικά, λίγο πριν τις γιορτές.
Εντάξει, το ίδιο µας είπατε και το 2016, το ίδιο και το 2017, το
ίδιο µας λέτε και το 2018, το ίδιο θα µας πείτε και του χρόνου,
το 2019. Άσχετα αν µετά τις εκλογές κυβέρνηση θα είναι πάλι ο
ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν οι µεθεπόµενες εκλογές θα είναι το 2023,
εσείς πάλι θα χρησιµοποιείτε αυτή τη δικαιολογία.
Αυτό, όµως, που θα ήθελα να επισηµάνω για το κοινωνικό µέρισµα και να το λάβει υπ’ όψιν η αρµόδια Υπουργός, είναι ότι σε
ανθρώπους οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%,
αυξάνεται το εισοδηµατικό κριτήριο, αλλά θα πρέπει να έχει ανάλογη αύξηση και το κριτήριο της περιουσίας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε τα εξής: Μέχρι το τέλος του έτους
θα έχουµε και τη διάταξη για τη διανοµή του υπολοίπου ποσού
σε κοινωνικές παροχές. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα πρέπει να
το δούµε πολύ σοβαρά ειδικά στους νοµούς της Α’ ζώνης. Νοµίζω ότι είναι επιβεβληµένο, µιας και υπάρχει δηµοσιονοµικός
χώρος, τα 25 λεπτά να γίνουν 40 λεπτά. Γιατί µε 1,15 ευρώ το
λίτρο, περίπου, που πωλείται αυτή τη στιγµή το πετρέλαιο θέρµανσης στις πόλεις της βόρειας Ελλάδας, στις πόλεις της Μακεδονίας, αλλά και στις ορεινές περιοχές, δεν µπορεί να καλύψει
αυτή την αύξηση λόγω της εµπορικής τιµής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχαρόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, πρώτα-πρώτα η συζήτηση για το νοµοσχέδιο
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έχει πάει περίπατο. Με το νοµοσχέδιο που έχετε φέρει σήµερα,
κυρία Γεροβασίλη, µε ευθύνη της Κυβέρνησης -όπως έχετε καταλάβει- και µε ευθύνη και του Προέδρου της Βουλής δεν έχει
ασχοληθεί κανένας.
Αυτή η διαδικασία η οποία ακολουθείται σήµερα από το πρωί,
είναι απαράδεκτη. Δεν είναι εδώ µέσα η κεντρική επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η κεντρική επιτροπή κανενός κόµµατος, κύριε
Βούτση.
Δεν είναι δυνατόν να έρχονται Υπουργοί και να παρουσιάζουν
τροπολογίες, πριν ξεκινήσει καν η συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Δεν είναι δυνατόν στη συνέχεια να γίνεται η συζήτηση και να δίνεται ο λόγος -µετά από τρεις, τέσσερις Υπουργούς, τον Πρωθυπουργό και τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών- µόνο στον
εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας και να σταµατάει η διαδικασία. Η Βουλή δεν είναι παιχνίδι για έναν στείρο νέο δικοµµατισµό.
Είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία και έχει προσωπικές ευθύνες ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης. Τα είπαµε την προηγούµενη φορά εδώ, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, όταν δεν
δινόταν ο λόγος στους Αρχηγούς των άλλων κοµµάτων, πέρα
από την Νέα Δηµοκρατία. Δυστυχώς συνεχίζεται διευρυµένη
αυτή η κατάσταση.
Επιτέλους θα πρέπει το πρόβληµα αυτό να συζητηθεί σοβαρά
και να λυθεί. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έκανε και αυτό
εκείνη τη φορά παράσταση διαµαρτυρίας για το συγκεκριµένο
θέµα, όπως και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη και πολλά άλλα
κόµµατα. Δεν είναι δυνατόν να υποβαθµίζεται έτσι η λειτουργία
της Βουλής.
Και έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο θέµα µετά και τις τοποθετήσεις του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, αλλά και του
Πρωθυπουργού. Συνεχίζετε µια λογική, µε την οποία προσπαθείτε, ουσιαστικά, να πείτε ότι δίνετε στους πολίτες, ενώ παίρνετε από αυτούς δέκα και δίνετε πίσω ένα.
Κοιτάξτε τι κάνετε. Έχετε ως µοναδικό στόχο δηµοσιονοµικής
πολιτικής την ύπαρξη υπερβολικών πρωτογενών πλεονασµάτων
και πασχίζετε, όχι µόνο πλέον, να πετύχετε τους στόχους αλλά
να πετύχετε την υπεραπόδοση των στόχων. Πρόκειται για πολύ
µεγάλα ποσοστά, τα οποία σε καµµία οικονοµία δεν µπορούν να
επιτευχθούν παρά µόνο µε «στράγγισµα»της πραγµατικής οικονοµίας, µε µια φορολογική πολιτική η οποία «στραγγίζει» τους
πάντες. Και αφού το κάνετε αυτό, δίνετε πίσω ένα από τα δέκα.
Εµείς παρ’ όλα αυτά σας λέµε ότι και το ένα που δίνετε, το ψηφίζουµε. Αυτό κάναµε και πέρυσι, αυτό κάναµε και πρόπερσι,
αυτό θα κάνουµε και φέτος. Εµείς δεν ακολουθούµε µια στείρα
αντιπολίτευση. Όµως, λέω το εξής: Αν αυτό θεωρείτε ότι είναι
αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική, είστε βαθιά νυχτωµένοι!
Θα έρθω τώρα σε συγκεκριµένα ζητήµατα σε σχέση µε τις
τροπολογίες που καταθέσατε.
Πρώτα-πρώτα, φαίνεται ότι διαβάσατε την πρόταση νόµου της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης που κατατέθηκε στη Βουλή την
προηγούµενη εβδοµάδα. Δεν έχει έρθει προς συζήτηση. Είναι
ολοκληρωµένη πρόταση νόµου. Φαίνεται, όµως, ότι τη διαβάσατε, γιατί ορισµένα θέµατα που περιέχονται σε αυτήν τα φέρνετε. Δεν τη διαβάσατε, όµως, καλά.
Λέµε, για παράδειγµα, για σταδιακή µείωση του συντελεστή
φορολογίας των επιχειρήσεων από το 29% στο 20% για να είναι
αποτελεσµατική σε ορισµένα χρόνια, µε 3% µείωση την πρώτη
χρονιά. Βεβαίως όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, η µείωση που προτείνουµε -το 30%- και ο τρόπος µε τον οποίο προτείνουµε να γίνει,
µπορεί να είναι αποτελεσµατικός και να την καταλάβουν οι πολίτες. Διότι µε τον τρόπο που το κάνετε εσείς, ουσιαστικά ελάχιστοι πολίτες σε ελάχιστες περιοχές θα την καταλάβουν.
Λέτε, όµως, ότι ακολουθείτε µια πολιτική, η οποία είναι υπέρ
των αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων. Για να δούµε, είναι έτσι;
Πώς θα παίρνετε τα δέκα για δώσετε πίσω ένα;
Πρώτα-πρώτα, θα αναφερθώ λίγο στις συγκεκριµένες τροπολογίες και για τον ΕΝΦΙΑ αλλά και για το θέµα της φορολογίας
επιχειρήσεων.
Χαρακτηριστικό είναι ότι και για τις δύο τροπολογίες στην ειδική έκθεση αναφέρονται τα εξής: Στην πρώτη αναφέρεται ότι
οι απώλειες που θα προκύψουν για τον προϋπολογισµό, θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού -θα
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σας πω σε λίγο ποιες είναι οι άλλες πηγές εσόδων- και στη δεύτερη, ότι όλα τα προβλεπόµενα γίνονται υπό την προϋπόθεση
της µη απόκλισης από τους δηµοσιονοµικούς στόχους, δηλαδή
από το στόχο για πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%,
που θα δούµε πώς το επιτυγχάνετε, για να µπορείτε να δίνετε
πίσω αυτό το ένα από τα δέκα που παίρνετε.
Στην τροπολογία σας αναφέρετε ότι η διανοµή του κοινωνικού
µερίσµατος θα γίνει στη βάση αυστηρών και καλά στοχευµένων
εισοδηµατικών κριτηρίων. Αυτό, φαντάζοµαι, είναι µια αυτοκριτική, για το πώς το δώσατε εσείς πριν από δύο χρόνια, η Κυβέρνησή σας. Θυµάστε ότι το είχαν πάρει πίσω διάφορες κατηγορίες, που δεν θα έπρεπε.
Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι τη Δευτέρα αυτά θα
εξειδικευτούν. Δεν µας δίνονται πληροφορίες για τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµονής, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τον τρόπο υπολογισµού, το ακριβές ποσό ανά κατηγορία…
κ.ο.κ.. Είπε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ότι όλα αυτά θα εξειδικευτούν µε υπουργική απόφαση την Δευτέρα.
Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ, αφού το ψηφίζουµε
εδώ οι περισσότερες δυνάµεις του δηµοκρατικού τόξου και είµαστε θετικοί, δεν µας λέτε και τι σκοπεύετε να καταθέσετε τη
Δευτέρα; Γιατί κρατάτε ως µυστικό τις κατηγορίες των δικαιούχων; Είναι παρεµπίπτον ζήτηµα; Είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα το
πώς θα κατανεµηθούν αυτά τα 710 εκατοµµύρια. Άκουσα τον
Πρωθυπουργό να λέει ότι τη Δευτέρα η Κυβέρνηση είναι έτοιµη
να τα καταθέσει. Γιατί δεν µας είπε εδώ πέρα πώς σκοπεύει να
τα καταθέσει;
Όσον αφορά συγκεκριµένα τον προϋπολογισµό, ας δούµε
πόσο ταξικός είναι ο προϋπολογισµός, πώς παίρνετε τα δέκα.
Έµµεσοι και άµεσοι φόροι:
Κύριε Τσακαλώτε, βγάλατε από την εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισµού για πρώτη φορά την αναλογία έµµεσων-άµεσων φόρων. Δεν µπορείτε να κοροϊδέψετε τους πολίτες µε αυτόν
τον τρόπο. Η αναλογία για το 2019 είναι η χειρότερη όλων των
τελευταίων ετών. Το 60% πλέον είναι έµµεσοι φόροι, δηλαδή για
κάθε 1 ευρώ που θα πληρώσουν από την τσέπη τους για φόρο
άµεσου εισοδήµατος οι πολίτες, 1,5 ευρώ θα τους το παίρνετε
µέσω έµµεσων φόρων. Είναι η µεγαλύτερη αναλογία υπέρ των
έµµεσων φόρων. Η Αριστερά πάντα έλεγε ότι θα πρέπει να µειωθεί η αναλογία έµµεσων προς άµεσους φόρους. Εδώ γίνεται
ακριβώς το αντίθετο.
Δεύτερον: Το ληξιπρόθεσµο χρέος προς το δηµόσιο αυξήθηκε
από τα 73 δισεκατοµµύρια ευρώ, το 2014, στα 102 δισεκατοµµύρια ευρώ, τον Αύγουστο του 2018. Γιατί αυξήθηκε; Διότι όταν
παίρνεις 1 ευρώ από τη µία τσέπη για άµεσους φόρους και άλλο
1,5 από την άλλη από έµεσους φόρους, δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν οι πολίτες.
Συνεχίζω: Το ληξιπρόθεσµο χρέος προς τα ασφαλιστικά ταµεία τριπλασιάστηκε από το 2014 στο 2018 ως προς τον κοινωνικό προϋπολογισµό, η συνταξιοδοτική δαπάνη προϋπολογίζεται
κατά 275 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερη, ενώ τα επιδόµατα ανεργίας προβλέπεται να µειωθούν κι αυτά.
Η χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων είναι µικρότερη κατά 79
εκατοµµύρια ευρώ. Αναπτυξιακός προϋπολογισµός; Όχι! Επίσης, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων υπολείπεται κατά
550 εκατοµµύρια ευρώ από την πρόβλεψη του µεσοπρόθεσµου
και στις επενδύσεις και στους φόρους. Τι άλλο να σας πω;
Απ’ όλα αυτά παίρνετε, για να έλθετε σήµερα να πείτε ότι δίνετε πίσω ένα στα δέκα.
Αυτό δεν είναι αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική. Αυτό είναι
αδιέξοδη οικονοµική πολιτική µε ένα δισεκατοµµύριο περισσότερους φόρους, ψαλίδι 800 εκατοµµυρίων συνολικά στις κοινωνικές παροχές και 500 εκατοµµυρίων στη µείωση των δηµοσίων
επενδύσεων.
Σήµερα έρχεται στο φως της δηµοσιότητας η έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος
Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστηµα στο πώς περιµένει τις εκθέσεις του ILO, ότι µ’ αυτά που λέει, είναι ο σύµµαχος της χώρας
µας αναφορικά µε τις εργασιακές σχέσεις.
Εννοώ ότι αντίθετα από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έχει
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µια πολιτική που είναι πιο κοντά στους εργαζόµενους. Τι λέει το
ILO, λοιπόν, σήµερα; Η µεγαλύτερη µείωση µισθών σε όλη την
Ευρώπη από το 2016 στο 2017 επικεντρώνεται στην Ελλάδα. Η
µείωση ανέρχεται σε 3,5%, σε σύγκριση µε το 2016, στους µισθούς, η οποία είναι η µεγαλύτερη από το 2013 για τη χώρα µας
και η µεγαλύτερη για το 2016 - 2017 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για ποιον λόγο; Γιατί κυριαρχούν, όπως λέει ο ILO, οι ελαστικές
µορφές εργασίας.
Άλλα στοιχεία; Μειώνετε την επιδότηση για τις ασφαλιστικές
εισφορές, για τους νέους εργαζοµένους από το προσχέδιο του
προϋπολογισµού, σε αυτό που κατατέθηκε από 103 εκατοµµύρια
ευρώ σε 51 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι µια ταξική πολιτική,
πράγµατι, η οποία είναι απέναντι στους εργαζόµενους. Όσο και
να θέλουµε να τη βαφτίσουµε αλλιώς, δεν αλλάζει η ουσία του
ζητήµατος.
Κι επειδή αναφερθήκατε και στις επενδύσεις, άκουσα να λέτε
και για το σταθερό φορολογικό σύστηµα, κοιτάξτε, χρειάζεται
σταθερό φορολογικό σύστηµα. Δεν είναι δυνατόν να µειώνεται
µία ποσοστιαία µονάδα και να νοµίζουµε ότι θα έρθουν οι επενδύσεις στη χώρα µας. Οι δηµόσιες επενδύσεις µειώνονται, οι
ξένες επενδύσεις δεν έρχονται, διότι, µεταξύ των άλλων, δεν
υπάρχει σταθερό φορολογικό σύστηµα.
Το κυριότερο, όµως, πρόβληµα σε αυτή την πολιτική σας, είναι
ότι ακολουθείτε µια πολιτική µε τακτικισµούς σε κρίσιµα ζητήµατα, µε µια προεκλογική στόχευση φανερή και µε ένα σόου.
Ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα έρχεται κάθε βδοµάδα
στη Βουλή να παρουσιάζει τις επιτυχίες του µία µία. Νοµίζετε ότι
µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να γίνει συζήτηση; Με αυτόν τον
τρόπο µπορούµε να συζητήσουµε ποιες κατηγορίες πρέπει να
ελαφρυνθούν; Πού πρέπει να πάνε τα χρήµατα αυτή τη στιγµή,
αν υπάρχει µια εξοικονόµηση; Μπορεί να γίνει συζήτηση στις επιτροπές; Να ακούσουµε τους φορείς; Να ακούσουµε την κοινωνία; Μπορεί να γίνει µια συζήτηση µε αυτόν τον τρόπο, που θα
έρχεται αιφνιδιαστικά ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώνει κάτι,
απλώς για να κάνει ένα σόου, µήπως και πείσει ορισµένους πολίτες ότι έχει αλλάξει η πολιτική βαθιάς δογµατικής λιτότητας;
Δυστυχώς για σας οι πολίτες πλέον καταλαβαίνουν.
Εδώ χρειάζεται γενναία αλλαγή πολιτικής. Προς τα πού; Πρώτον, στα εργασιακά, εκεί που θα µπορέσουµε να καταφέρουµε
πραγµατικά βιώσιµες θέσεις εργασίας. Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε και σήµερα µε µια ορολογία µε την οποία µας ενδιαφέρει
απλώς να βρούνε κάποιες δουλειές των 200 ευρώ και 300 ευρώ
και στη συνέχεια, βεβαίως, να δείχνουµε ότι µειώνουµε τους δείκτες της ανεργίας. Δεν νοµίζω ότι αυτός είναι ο στόχος για τη
χώρα µας.
Άκουσα, βέβαια, τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στις
εκατό πρώτες ηµέρες και προς στιγµή µπερδεύτηκα όταν τον
άκουσα. Νόµιζα ότι εννοούσε τις εκατό πρώτες ηµέρες από το
2015, που µας έβαλαν σε ένα τρίτο µνηµόνιο δυσβάσταχτο και
επώδυνο πράγµατι. Μετά κατάλαβα ότι µιλούσε για τις εκατό
πρώτες µέρες σήµερα, όταν επί τρία χρόνια προσπάθησε να βγάλει τη χώρα από το µνηµόνιο που την έβαλε ο ίδιος τον Αύγουστο
του 2015. Αναφέρθηκε σε αυτές τις εκατό πρώτες µέρες, µε αυτούς τους έµµεσους φόρους, µε αυτά τα οικονοµικά αποτελέσµατα, για να δώσει το στίγµα µιας καλύτερης οικονοµικής κατάστασης, γιατί, όπως είπε, δίνει ορισµένα χρήµατα πίσω, από όλα
όσα παίρνει κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.
Δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή, αν δεν σοβαρευτούµε, αν δεν
µιλήσουµε µε ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Πρέπει να πει η Κυβέρνηση, για ποιους λόγους δεσµεύτηκε για τα επόµενα χρόνια
µε τόσα µέτρα για την ελληνική οικονοµία.
Εµείς λέµε ότι η επόµενη κυβέρνηση πρέπει να έχει έναν αρχικό στόχο στη διαπραγµάτευση, τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων από το 3,5% στο 2% των στόχων για τα επόµενα χρόνια. Ό,τι άλλο συζητάµε σήµερα, δεν θα µπορέσει να επιτευχθεί,
αν έχουµε µια τέτοια φορολογική πολιτική για να βρίσκει χρήµατα για να εξυπηρετεί µόνο ένα τόσο υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα.
Πρώτος στόχος, λοιπόν, είναι αυτός και στη συνέχεια µαζί µε
ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας και της οικονοµίας να
µπορέσουν να έρθουν οι επενδύσεις, να γίνει µια φορολογική µε-
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ταρρύθµιση, ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα, µε κοινωνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να µπορέσουµε, πραγµατικά, να ξεπεράσουµε και να υπερβούµε την κρίση.
Γιατί σήµερα µε την πολιτική που ασκείτε, δεν υπερβαίνουµε
την κρίση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Μπαίνουµε πιο βαθιά σε
αυτή και, απλώς, ενώ ακολουθείται αυτή η πολιτική δογµατικής
λιτότητας, τρέχουµε να µοιράσουµε στη συνέχεια ορισµένα επιδόµατα ή ορισµένες ελαφρύνσεις από όλα αυτά που παίρνουµε
κατά τη διάρκεια του έτους.
Μια προοδευτική πολιτική δεν µπορεί παρά να εστιάζει στους
τοµείς παιδείας και υγείας, να δώσει χρήµατα, ώστε να υπάρξει
ανασυγκρότηση σε αυτούς τους κοινωνικούς τοµείς της πολιτικής και να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την επιχειρηµατικότητα
και την ιδιωτική οικονοµία που θα µπορέσει την επόµενη µέρα να
µας βγάλει από την κρίση.
Κυρία Υπουργέ, είχα πάρα πολλά να πω για το νοµοσχέδιό
σας. Είχα έρθει έτοιµος να θίξω αρκετά θέµατα για το πώς πρέπει να συνδυάζεται η προστασία των δικαιωµάτων σε σχέση µε
την ασφάλεια κ.ο.κ.. Έχει γίνει συζήτηση και στις επιτροπές. Νοµίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση, δυστυχώς από την
Κυβέρνησή σας, δεν µπορούµε να συζητήσουµε τα νοµοσχέδια.
Γίνεται µια αποσπασµατική συζήτηση επί των τροπολογιών, αντί
να γίνει µια ολοκληρωµένη συζήτηση και γι’ αυτά τα θέµατα οικονοµικής πολιτικής. Όµως την ευθύνη γι’ αυτό την έχει αποκλειστικά η Κυβέρνησή σας και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Χαρακόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο για επτά
λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, την προηγούµενη εβδοµάδα ο Πρωθυπουργός µας είπε ότι η Αθήνα δεν είναι το Γκόθαµ Σίτι, η πόλη του
Μπάτµαν. Σήµερα µας παρουσίασε µια σειρά κλοπών σε τράπεζες, ταχυδροµεία, σούπερ-µάρκετ και τις επιτυχίες, βεβαίως, των
ανδρών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εµείς δεν είχαµε ποτέ αµφιβολία για την επάρκεια και τον επαγγελµατισµό της Αστυνοµίας.
Εκείνο που ζητούσαµε και ζητούµε, είναι να άρετε τα θεσµικά και
αντικειµενικά εµπόδια στο έργο της. Μην κρύβεστε, λοιπόν, πίσω
από τις επιτυχίες της ΕΛΑΣ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις τροπολογίες που επισκιάζουν το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση ήλθε ασθµαίνουσα να συνεχίσει το προεκλογικό της κρεσέντο. Επιστράτευσε
στην Αίθουσα και τον Πρωθυπουργό.
Μετά από τέσσερα καταστροφικά χρόνια, τη διάλυση της µεσαίας τάξης, τη βαθιά στασιµότητα της οικονοµίας, τον διωγµό
των νέων, την απόγνωση που προκαλέσατε στις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις, έρχεστε τώρα δήθεν να µοιράσετε δώρα, µήπως
µπορέσετε να πείσετε κανέναν κοψοχέρη ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ
να αλλάξει γνώµη.
Προσδοκάτε να λησµονήσουν ότι κερδίσατε την ψήφο τους το
όχι µακρινό 2015, τάζοντάς τους ότι θα καταργήσετε και όχι ότι
θα διορθώσετε τον ΕΝΦΑ, γιατί εσείς είχατε το µαγικό ραβδάκι
να σκίσετε µνηµόνια, να διώξετε τους δανειστές και να επαναφέρετε τα χρόνια της ευµάρειας.
Το µόνο, βέβαια, που κάνατε, ήταν να πειραµατιστείτε για ένα
εξάµηνο µε τον Γιάνη Βαρουφάκη, που τώρα θέλει να γίνει Ευρωβουλευτής εκτός Ελλάδος, χωρίς να έχει συναίσθηση του
κακού που προκάλεσε στη χώρα µε τη δική σας ανοχή και τη δική
σας συνενοχή.
Βέβαια στη συνέχεια πραγµατοποιήσατε τη µεγαλειώδη κυβίστηση, που κατέστη διεθνής όρος ως κωλοτούµπα, την οποία,
αν πιστέψουµε τα δηµοσιεύµατα του ιταλικού Τύπου, ο κ. Τσίπρας συνέστησε και στους λαϊκιστές της Ιταλίας, µια κωλοτούµπα, όµως, που την πλήρωσε ο ελληνικός λαός µε νέα σκληρά
µέτρα, που ήταν αχρείαστα µέχρι να πάρετε την εξουσία, όπως
και µε βαριά φορολογία που ξετίναξε τη µεσαία τάξη, τις επιχειρήσεις, τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας.
Έρχεστε τώρα µε υποκριτικό τρόπο, αφού κάνετε κάποιες εκπτώσεις για τα µάτια του κόσµου στον ΕΝΦΙΑ που θα καταργού-
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σατε -το ξέχασε αυτό ο Πρωθυπουργός-, να µειώσετε 1% τον
επιχειρηµατικό φόρο για το 2019 και πονηρά σκεπτόµενοι, βάζετε τη µείωση αποκλιµακούµενη µέχρι το 2022. Βάζετε 1% τη
χρονιά για να φτάσει στο 25%. Ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι,
λες και θα είστε κυβέρνηση το 2022.
Ειλικρινά νοµίζετε ότι έστω και ένας επιχειρηµατίας, ένας άνθρωπος που µε νύχια και µε δόντια επέζησε της κρίσης, θα πειστεί από αυτό το µέτρο; Ασφαλώς όχι και το γνωρίζετε, όπως
γνωρίζετε ότι αυτή η αποκλιµάκωση του σαλίγκαρου δεν πρόκειται να δηµιουργήσει ούτε επενδύσεις ούτε να δηµιουργήσει το
κατάλληλο περιβάλλον που θα φέρει την ανάπτυξη.
Όµως δεν σας απασχολεί. Έγνοια σας είναι να κλείσετε το
µάτι στους εν δυνάµει ψηφοφόρους σας, να τάξετε διορισµούς
στο δηµόσιο, γνωρίζοντας ότι η εύθραυστη οικονοµία δεν το αντέχει.
Απλώς νοµοθετείτε για να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, να θολώσετε τα νερά, για να µη φανούν ολοκάθαρα οι απελπισµένες
κινήσεις που κάνετε για να διασώσετε τα ποσοστά σας. Όµως
δεν µπορείτε να το πετύχετε, γιατί η κοινωνία σάς γνώρισε, σας
είδε και πρόσφατα µε το φιάσκο της συµφωνίας µε την Εκκλησία,
που βιαστήκατε να βγάλετε τους κληρικούς από τη µισθοδοσία
του δηµοσίου, για να υποσχεθείτε δέκα χιλιάδες νέους διορισµούς.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι όχι µόνο δεν είστε η λύση για την
έξοδο από την κρίση, αλλά εκπροσωπείτε όλα αυτά που µας οδήγησαν στην κρίση. Γι’ αυτό και σύντοµα θα αποτελείτε παρελθόν
για τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου τώρα λίγα λόγια
για την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας που συζητούµε
στο Εθνικό µας Δίκαιο. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική και καθόλου µονοσήµαντη. Και τούτο διότι κινείται επί του πραγµατικά λεπτού
ορίου µεταξύ του δικαιώµατος της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο ευρωπαϊκός χώρος πλήττεται,
όπως άλλωστε και ολόκληρος ο πλανήτης, από φαινόµενα όπως
η εξάπλωση της τροµοκρατίας -κυρίως της ισλαµιστικής- των
τροµοκρατικών δικτύων αλλά και των εγκληµατικών οµάδων που
δρουν στο κλίµα της παγκοσµιοποίησης, που ευνοείται από την
πρόοδο των επικοινωνιών και των µεταφορών.
Πρόσφατα είχαµε και στη χώρα µας την αναβίωση του φαντάσµατος της τροµοκρατίας µε την απόπειρα τροµοκρατικού χτυπήµατος στην οικία του αντεισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου.
Φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται όσοι υποστηρίζουν ότι τα άβατα και
τα άσυλα ανοµίας, εκτυλίσσονται σε φυτώρια τροµοκρατίας. Η
επανεµφάνιση του φαινοµένου επιβάλλει εγρήγορση και λήψη
µέτρων και η ενσωµάτωση της οδηγίας, έστω και µε καθυστέρηση, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα, δυστυχώς, πολλά τροµοκρατικά χτυπήµατα τα οποία σηµειώθηκαν σε πλείστες ευρωπαϊκές χώρες µε εκατόµβη θυµάτων
και η διακίνηση εξτρεµιστών ή εγκληµατικών στοιχείων επιβάλλουν τη λήψη µέτρων στο σύνολο των κρατών-µελών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Για την Ελλάδα, µάλιστα, που βρίσκεται στην πρώτη γραµµή
υποδοχής τέτοιων στοιχείων, η επαγρύπνηση και η λήψη ανάλογων µέτρων είναι κάτι παραπάνω από επιβεβληµένη, πολλώ δε
µάλλον που κάκιστες επιλογές και ελλιπείς διαχειρίσεις σε αυτόν
τον τοµέα το προηγούµενο διάστηµα έχουν υπονοµεύσει το
κύρος της χώρας στο εξωτερικό.
Από την άλλη πλευρά, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που ενισχύουν
την κοινή εσωτερική ασφάλεια, δεν πρέπει να αδυνατίζουν την
ελευθερία των πολιτών και τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των Ευρωπαίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκεκριµένη οδηγία νοµίζω ότι πετυχαίνει σε µεγάλο βαθµό
τη χρυσή τοµή, καθώς τα προβλεπόµενα προσωπικά δικαιώµατα
των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, θα µπορούν να είναι
χρήσιµα µόνο στη διαπίστωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται
µε την ασφάλεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µου που οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις που κατέθεσε ο εισηγητής
µας, ο έµπειρος κοινοβουλευτικός, ο κ. Δαβάκης, πήραν τη µορφή νοµοθετικών βελτιώσεων, έγιναν αποδεκτές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ακολουθεί ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήσαµε σήµερα άλλο ένα επεισόδιο του σήριαλ «Εδώ είναι το
καλό µνηµόνιο», όπως είχα πει στην τοποθέτησή µου για την τροπολογία των αναδροµικών, γιατί η Κυβέρνηση καταστρατηγώντας και τον Κανονισµό της Βουλής και την κοινοβουλευτική διαδικασία, επέλεξε µε τη µορφή τροπολογίας να φέρει αυτές τις
φορολογικές ρυθµίσεις, καθώς δεν αντέχει στον κοινοβουλευτικό διάλογο. Διότι ενώ έχει εξαγγείλει τις φορολογικές ελαφρύνσεις, θα έπρεπε να φέρει ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, να καλέσουµε εδώ τους φορείς, να µας πουν την άποψή τους.
Θυµίζω ότι όταν γίνατε Κυβέρνηση, κυρία Υπουργέ, το 2015,
στο πρώτο νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, όπως λέγατε, απασχολήσατε µία βδοµάδα τη Βουλή µε
πενήντα φορείς εδώ να σας λένε «µπράβο».
Γιατί δεν φέρνατε, λοιπόν, εδώ την ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, τον
Σύνδεσµο των Ιδιοκτητών, όλους αυτούς που τους ενδιαφέρουν
τα θέµατα για τα οποία πανηγυρίζετε σήµερα; Προφανώς γιατί
φοβάστε την κριτική τους, διότι άλλα τους λέγατε και άλλα κάνατε πράξη.
Πέραν της πολιτικής µεθόδευσης, όµως, εκείνο που έχει σηµασία, είναι πώς το Προεδρείο της Βουλής συναινεί σε µια κατά
σύστηµα παραβίαση του Κανονισµού, για να δίνεται αυτή η παράσταση, η οποία, εκτός των άλλων, θέτει και εκτός λόγου το Κίνηµα Αλλαγής. Όταν σας ζήτησε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος τον λόγο µετά τη Νέα Δηµοκρατία, διακόψατε για να κάνουµε ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας. Να έχετε υπ’ όψιν σας
ότι αυτά δεν σας σώζουν και αφού τελείωσε η παράσταση, έφυγαν οι Υπουργοί και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρετε έχει απεργία σήµερα. Φαντάζοµαι ότι θα έχουν πάει
στη διαδήλωση να σηκώσουν εκείνο το πανό! Ή µήπως τα ξεχάσατε, κυρία Υπουργέ;
Εν πάση περιπτώσει ας µπούµε στην ουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πει -και το επαναλαµβάνουµε σε όλους τους τόνους- ότι αυτή η Κυβέρνηση παίρνει δέκα
και δίνει ένα. Θα έλεγα ότι είναι επιεικής ο χαρακτηρισµός, αν
σκεφτούµε ότι τα χρόνια που κυβερνά, είχε 58 δισεκατοµµύρια
ευρώ υπερπλεόνασµα έναντι 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ αύξηση
του ΑΕΠ και ότι επέβαλε σωρευτικά, ως άθροισµα του τρίτου και
του τέταρτου µνηµονίου, µέτρα 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Και µη µου πείτε ότι δεν υπάρχει τέταρτο µνηµόνιο, διότι ο
ν.4472 που ψηφίσατε µε τα χεράκια σας, είχε 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ περικοπές στις συντάξεις, 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για το
αφορολόγητο και άλλα 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπές κοινωνικών δαπανών.
Ακούσαµε, λοιπόν, ότι φέρνετε εδώ κάποιες κουτσουρεµένες,
σε σχέση µε τις παλιές σας εξαγγελίες, προτάσεις. Θέλουµε να
σας πούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε αυτόν τον προϋπολογισµό του 2018, που θα βγάλει 7,3 δισεκατοµµύρια ευρώ
υπερπλεόνασµα, αυξηµένο, δηλαδή, κατά πολύ περισσότερο
από την πρόβλεψη, έχουν ενσωµατωθεί όλα αυτά τα επαχθή
µέτρα. Επιπρόσθετα µε την παρέµβασή σας σήµερα δεν αντιµετωπίζετε κανένα από τα προβλήµατα, που εσείς δηµιουργήσατε
µε τους είκοσι εννέα φόρους που επιβάλατε τα πέντε χρόνια που
κυβερνάτε.
Αν θέλετε, πράγµατι, να αντιµετωπίσουµε την υπερφορολόγηση που έχετε σωρεύσει στην ελληνική οικονοµία για να δώσουµε ώθηση στην ανάπτυξη, ορίστ, εδώ είναι η πρόταση νόµου
που έχουµε καταθέσει ως Κίνηµα Αλλαγής. Έχει σαράντα άρθρα,
που αποσκοπούν από τη µια µεριά στην ελάφρυνση των φορολογικών βαρών στα όρια του µεσοπροθέσµου και από άλλη στην
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κοινωνική δικαιοσύνη.
Λέµε στο άρθρο 1, µείωση της φορολογίας επιχειρήσεων από
το 29% στο 20% σε τέσσερα χρόνια. Στο άρθρο 2, µετάταξη της
εστίασης στον χαµηλό συντελεστή όπως ήταν και κατάργηση του
φόρου στο κρασί, στην µπίρα, στον φόρο διαµονής. Στο άρθρο
3, απαλλαγή νέων επαγγελµατιών για πέντε χρόνια. Στο άρθρο
4, αναφερόµαστε στην εισφορά αλληλεγγύης. Αλήθεια τι θα κάνετε µε την εισφορά αλληλεγγύης; Έτσι θα την αφήσετε; Το
άρθρο 5, αφορά τον φόρο επιτηδεύµατος. Τον είχατε καταγγείλει. Θα τον αφήσετε και αυτόν έτσι; Στο άρθρο 6, µιλάµε για µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε τρία χρόνια, χωρίς το πλαφόν των
60.000.
Απευθύνοµαι σε εσάς τους δήθεν αριστερούς. Ο πρόσθετος
φόρος ήταν στις 300 .000 και τον κατεβάσατε στις 200 000, για
να πληρώσουν και οι πιο φτωχοί. Και, βεβαίως, πρέπει να απολογηθείτε σε αυτούς τους καλούς µικροαστούς των βορείων
προαστίων που σας ψήφισαν, επειδή πίστεψαν ότι θα καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ και φέρνετε µια κουτσουρεµένη ρύθµιση που το
µέγιστο της ωφέλειας είναι στα 100 ευρώ.
Κυρία Υπουργέ, είστε από αγροτική περιοχή. Τον πρόσθετο
φόρο στα αγροτεµάχια θα τον καταργήσετε; Τον αναβάλετε από
χρόνο σε χρόνο. Ξέρουν οι αγρότες ότι έχετε βάλει τα αγροτεµάχια στον πρόσθετο φόρο και όταν θα τους έρθει η κεραµίδα
στο κεφάλι, δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε;
Τον ακατάσχετο λογαριασµό θα τον θεσπίσετε; Για να µη λέτε
µεθαύριο, όταν θα κατάσχονται τα επιδόµατα που θα χορηγήσετε, ότι έγινε αστοχία µεταξύ ΔΟΥ και Υπουργείου Οικονοµικών.
Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που δεν κοστίζουν και τίποτα. Η δεύτερη ευκαιρία, οι εκατόν είκοσι δόσεις,
η προστασία της πρώτης κατοικίας, οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις για τις οποίες απεργούσε σήµερα όλο το συνδικαλιστικό
κίνηµα κ.ο.κ.. Αυτά είναι τα ζητήµατα και αν θέλετε, φέρτε τα µε
µία πρόταση νόµου στη Βουλή και ψηφίστε τις προτάσεις µας,
για να είστε εντάξει και µε τον εαυτό σας.
Και για να κάνω µια αναφορά σε αυτά που είπε σήµερα το πρωί
ο κ. Τσίπρας όταν αναφέρθηκε σε µια επιτυχία της Αστυνοµίας
σε ένα γνωστό ενεχυροδανειστήριο και κατηγόρησε εµάς ότι
στείλαµε τον κόσµο στο ενεχυροδανειστήριο, να δούµε ποιος
έστειλε τον κόσµο στο ενεχυροδανειστήριο.
Τα ληξιπρόθεσµα είναι 103 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 29 δισεκατοµµύρια παραπάνω από την ώρα που κυβερνάτε. Στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τα ληξιπρόθεσµα είναι 33,9 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 22,4 δισεκατοµµύρια παραπάνω από την ώρα
που κυβερνάτε.
Ένα εκατοµµύριο εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες συνάνθρωποί µας είναι κάτω από τη δαµόκλειο σπάθη των µέτρων αφαίρεσης ποσών από τους λογαριασµούς και αναγκαστικών µέτρων,
πεντακόσιες χιλιάδες παραπάνω από την ώρα που κυβερνάτε.
Τεσσεράµισι εκατοµµύρια ΑΦΜ είναι κόκκινα έναντι των ΔΟΥ και
των ασφαλιστικών ταµείων.
Αυτούς στείλατε στα ενεχυροδανειστήρια και µετά κατηγορείτε τους άλλους. Κατά συνέπεια εσείς είστε ο χορηγός της
Νέας Δηµοκρατίας, κυρία Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, όσο και να µη θέλετε να το παραδεχτείτε.
Θα τελειώσω την τοποθέτησή µου µε ένα ακόµη θέµα και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για την κατανόησή σας. Ο εκπρόσωπος
του καθ’ έξιν υβριστή και συκοφάντη, του κ. Καµµένου, σ’ αυτό
το Βήµα ανάλωσε έξι λεπτά περισσότερο από τον χρόνο του, παρουσιάζοντας εδώ, από αυτό το Βήµα, ένα χιλιοπαιγµένο best
seller ή το «Ηµερολόγιο του Χριστοφοράκου». Θα σας πω ότι η
προσπάθεια σπίλωσης κατά του πρώην Πρωθυπουργού, δεν
πρόκειται να πιάσει. Ο ίδιος έκανε µία δήλωση σήµερα που λέει
«δεν µε αγγίζουν αυτά».
Όµως επειδή είµαι παλιός Βουλευτής, θέλω να σας πω ότι το
2010 ο κ. Βασιλάκος είχε έρθει στην εξεταστική επιτροπή κατ’
απαίτηση του κ. Καµµένου. Όταν τον ρώτησε, λοιπόν, Βουλευτής
της Αντιπολίτευσης –και όχι της πλειοψηφίας που ήµασταν εµείς
τότε- αν έχει διαβάσει τον φάκελο, η απάντησή του ήταν «όχι δεν
είχα την ευκαιρία να µελετήσω τον φάκελο, η ενηµέρωσή µου,
όµως, ήταν ότι υπήρχαν πολλά προβλήµατα». Είναι αυτά που λέει
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ο κ. Βασιλάκος, τον οποίο ανακαλύψατε εσείς προχθές, στις 5
Νοέµβρη, ως µάρτυρα «κάτι άκουσα, κάτι υποθέτω». Ο ίδιος τότε
που τα είχε φρέσκα ούτε ήξερε ούτε είχε ακούσει.
Αυτά για να υπάρχει και µια απάντηση σε όσα ειπώθηκαν από
αυτό εδώ το Βήµα και ένας πολιτικός επίλογος πως αυτή η σκανδαλολογία δεν πρόκειται να σας σώσει. Ο λαός ζητάει να παράξουµε πολιτική και να λύσουµε τα προβλήµατα, δεν ζητάει να
παράξουµε λάσπη και να γυρίσουµε πίσω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη µικρή ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλά είναι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, καλές είναι αυτές
οι τροπολογίες. Ό,τι δίνετε, καλό είναι, αλλά γιατί το κάνετε τώρα
λίγους µήνες πριν τις εκλογές; Πού ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια;
Πέντε χρόνια κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού ήταν όταν ο ελληνικός
λαός βρίσκεται σε αυτή τη δεινή κατάσταση;
Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε απόλυτα τις πολιτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων. Δεν άλλαξε στις συµφωνίες µε τους
δανειστές –δεν ξέρω πώς τους λέτε εσείς, εµείς τους λέµε τοκογλύφους, τοκογλύφους τους λέει και ο κόσµος- το παραµικρό.
Ίσα-ίσα επιδεινώθηκε η κατάσταση προς το χειρότερο.
Προφανώς, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχετε µεγάλη δυνατότητα να βγείτε, γιατί απ’ ό,τι βλέπουµε, όπου πηγαίνετε, δεν
σας υποδέχονται και µε τον καλύτερο τρόπο, γι’ αυτό, λοιπόν,
δεν έχετε τη δυνατότητα να αφουγκραστείτε την ελληνική κοινωνία. Δεν έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τα προβλήµατα των
Ελλήνων, οι οποίοι βρίσκονται σε µια δεινή πραγµατικά κατάσταση και εσείς έρχεστε να τους δώσετε ψίχουλα.
Όσον αφορά το Μάτι, όπου πήγε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κόσµος γελάει. Είπε κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ ότι πηγαίνει συνέχεια και
βλέπει τους ανθρώπους. Εννοείται ότι δεν έχει πατήσει ποτέ. Δύο
φορές έχει πάει και όταν λέει ότι το έκανε χωρίς τα κανάλια, εννοούσε ότι πήγε µε το δικό του επιτελείο για να βγάλει τις φωτογραφίες που ήθελε ο ίδιος -πάντα έτσι πάει- κρυµµένος σε µια
καφετέρια µε τους δικούς του ανθρώπους, που ούτε καν είναι
από την περιοχή, και κάνει ένα επικοινωνιακό σόου, όσο και αν
θέλει να απορρίψει αυτόν τον χαρακτηρισµό.
Θα ήθελα να κάνω µια άλλη καταγγελία, γιατί αύριο είναι µια
σηµαντική µέρα για την ελληνική νεολαία, η οποία αφυπνίζεται.
Θα ήθελα να κάνω µια καταγγελία δηµόσια, γιατί για ό,τι συµβεί
αύριο, θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.
Κάποιοι µαθητές, λοιπόν, σε ολόκληρη την Ελλάδα το αποφάσισαν ακοµµάτιστα, χωρίς να έχουν πάρει εντολή από κανέναν.
Θα ήθελα σιγά-σιγά να καταθέτω εδώ στις κυρίες των Πρακτικών
διάφορα σχετικά.
Λέει ο κ. Γαβρόγλου -το «κύριος» εντός εισαγωγικών- εδώ: «Να
αποµονωθεί από τα σχολεία το εθνικιστικό δηλητήριο των χρυσαυγιτών». Καµµία ανακοίνωση, καµµία στήριξη της Χρυσής
Αυγής και όµως παντού χρυσαυγίτες βλέπουν οι Αριστεροί. Βάζει
µέσα και Παύλο Φύσσα για να φτιάξει καλύτερη τη σούπα και τον
χυλό. Καλεί, βέβαια, τους µαθητές να αντιδράσουν. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Σήµερα στη δική σας σελίδα, το κοµµατικό σας όργανο, στην
avgi.gr έχετε φτιάξει εσείς ένα συντονιστικό σχολείων και µαθητών της Αθήνας και καλείτε τους µαθητές να αποτρέψουν, αύριο
Πέµπτη τις καταλήψεις και µιλάτε για ακροδεξιές, φασιστικές
οµάδες κ.λπ.. Διαβάζω από την «ΑΥΓΗ», το δικό σας όργανο: «Αν
νοµίζουν ότι µπορούν να κάνουν φασιστικές-εθνικιστικές πορείες
στις γειτονιές και πόλεις της Ελλάδας, είναι βαθιά γελασµένοι».
Καλείτε τους µαθητές να σηκώσουν κεφάλι όλοι στον δρόµο
κ.λπ.. Θα το καταθέσω και αυτό, γιατί θέλω να ξέρω το εξής: Κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα µετά από πόσα δηµοσιεύµατα
της κοµµατικής σας εφηµερίδας θα επέµβει για να µη γίνει αύριο
οτιδήποτε;
Χθες το πρωτοσέλιδο της «ΑΥΓΗΣ» είχε µια σβάστικα και έλεγε
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όχι στον φασισµό. Ποιος µίλησε για φασισµό; Μαζί µε το πρωτοσέλιδο της «ΑΥΓΗΣ» θα καταθέσω τρεις φωτογραφίες από σχολεία, τα οποία το µόνο που έχουν κρεµασµένο είναι ελληνικές
σηµαίες. Καλώ τους παρακρατικούς συριζαίους να φέρουν µία
φωτογραφία όχι δεύτερη -εσείς, κυρία Βάκη, να φέρετε εδώ
πέρα, όταν θα µιλήσετε µια φωτογραφία- από ένα σχολείο µε ένα
φασιστικό, όπως λέτε εσείς, ή ένα κοµµατικό σύµβολο.
Γινόµαστε αποδέκτες τις τελευταίες ώρες δεκάδων τηλεφωνηµάτων. Εδώ έχω άλλο πρωτοσέλιδο -«Θερµό κλίµα»- το οποίο
θα ήθελα να καταθέσω, γιατί αύριο µπορεί να συµβούν πολλά
πράγµατα, για τα οποία θα έχετε απόλυτη ευθύνη εσείς και γι’
αυτό θα ήθελα να σας προλάβω σήµερα.
Σε αυτό είναι οι ανιστόρητοι του ΚΚΕ. Εξωσχολικοί της ΚΝΕ
έχουν βγει -το τονίζω- και µοιράζουν φυλλάδια και είναι τόσο ανιστόρητοι, που λένε ότι άµα διεκδικήσουµε αυτά που διεκδικούµε
για τη Μακεδονία, θα έχουµε πόλεµο µέχρι και µε τη Σερβία.
Αυτά µόνο στο παραζαλισµένο σας µυαλό εσείς εκεί Αριστεροί
όλων των παρατάξεων.
Θα ήθελα, λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος αυτός, ο Αρχηγός του
τρίτου κόµµατος, δεν έχει άλλο βήµα εκτός από το Βήµα της
Βουλής, γιατί είµαστε αποκλεισµένοι, να διαβάσω αυτολεξεί τη
δήλωση του κ. Μιχαλολιάκου σαν απάντηση, γιατί ο κ. Γαβρόγλου, όταν βγάζει µια δήλωση και µιλάει για χρυσαυγίτες, την
παίζουν όλα τα κανάλια, την παίζουν όλα τα sites.
Ο κ. Μιχαλολιάκος δεν έχει άλλο βήµα, γι’ αυτό θα τη διαβάσω
από εδώ για να υπάρχει και σε βίντεο: «Ο Υπουργός Παιδείας
του εθνοµηδενιστικού ΣΥΡΙΖΑ που ξεπούλησε τη Μακεδονία µας
µε τη Συµφωνία των Πρεσπών, αρνείται το δικαίωµα στους Έλληνες µαθητές να διαδηλώσουν, έχοντας ψηλά τη Γαλανόλευκη
για τη Μακεδονία µας. Αντίθετα µε αυτούς που καίνε την ελληνική σηµαία, τους προστατευόµενους εγκληµατίες που καταστρέφουν ατιµώρητοι κάθε τόσο την Αθήνα, ο Γαβρόγλου και οι
µπολσεβίκοι που εξουσιάζουν τη χώρα, δεν έχουν πρόβληµα.
Η Χρυσή Αυγή -προσέξτε- «χαιρετίζει τους Έλληνες µαθητές,
που είναι σήµερα η εθνική πρωτοπορία στον αγώνα του λαού µας
ενάντια στον εθνοµηδενισµό και την ξενοκρατία. Οι κόκκινοι παρακρατικοί τραµπούκοι δεν θα περάσουν! Η κόκκινη τροµοκρατία δεν θα περάσει στα σχολεία!
Σήµερα τα σχολεία και αύριο τα πανεπιστήµια θα είναι το προπύργιο µιας εθνικής αντεπίθεσης ενάντια σ’ αυτούς που µισούν
την Ελλάδα και την ιστορία της.
Νικόλαος Γ. Μιχαλολιάκος, Γενικός Γραµµατέας Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. Θα το καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά.
Επίσης κρατήστε για τα Πρακτικά ένα άλλο δηµοσίευµα από
ανακοίνωση της Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, που καλεί σε τσάκισµα
των µαθητών. Οι καθηγητές καλούν σε τσάκισµα των µαθητών
τους. Να δείτε τι συµβαίνει σήµερα στην Ελλάδα, το 2018.
Και όλα αυτά γιατί συµβαίνουν; Διότι έχετε βραχυκυκλώσει. Είδατε ότι η ελληνική νεολαία δεν τσιµπάει στα παραµύθια του Πολυτεχνείου και στα λοιπά που τόσα χρόνια τους έχετε σπείρει
στους εγκεφάλους.
Ξυπνά για ένα εθνικό θέµα. Και αυτό όχι απλά σας έχει βραχυκυκλώσει, αλλά σας έχει φέρει σε δεινή θέση. Σας έχει φέρει
σε πανικό. Δεν ξέρετε τι κάνετε. Οι καθηγητές προσπαθούν να
τα βάλουν µε τους µαθητές. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Για
τους καθηγητές οι µαθητές δεν πειράζει να καπνίζουν χασίσια
στα σχολεία από το γυµνάσιο! Δεν πειράζει! Δεν βαριέσαι,
αδελφέ! Να καίνε την ελληνική σηµαία δεν τρέχει τίποτα. Να συµµετέχουν στα «gay pride», µεγάλη τους τιµή! Σύµφωνα µε τον ΣΥΡΙΖΑ µπορούν να κάνουν µέχρι και αλλαγή φύλου στα δεκαπέντε!
Όµως δεν µπορούν ένα πράγµα µε τίποτα. Δεν µπορούν να κρατούν την ελληνική σηµαία στα χέρια –και γι’ αυτό έφερα και τα
αποδεικτικά στοιχεία, γιατί µόνο την ελληνική σηµαία κρατούν
στα χέρια τους- και να διαδηλώνουν για το αυτονόητο. Είµαστε
µία χώρα που διεκδικεί τα αυτονόητα, αυτό που γνωρίζει όλος ο
κόσµος. Όλος ο πλανήτης γνωρίζει εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι
η Μακεδονία είναι µία και είναι ελληνική. Όσο και αν σας πονά
αυτό, δεν είναι σλαβική, δεν ανήκει ούτε στη Βουλγαρία ούτε στα
Σκόπια, ανήκει στην Ελλάδα.
Όσο και αν σας πονά –επαναλαµβάνω- αυτό διαδηλώνουν οι
µαθητές και έχουν κάθε δικαίωµα να το κάνουν. Και, βέβαια,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εσείς δεν έχετε κανένα δικαίωµα να τους σταµατήσετε. Δεν έχετε
κανένα δικαίωµα να τους εκβιάσετε. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα
να τους τιµωρήσετε, όπως είδαµε να συµβαίνει στον Γέρακα και
σε άλλα σχολεία της Μακεδονίας. Σας απαγορεύεται να τροµοκρατείτε την ελληνική νεολαία. Η ελληνική νεολαία έχει γίνει ένα
ποτάµι. Έχει ξυπνήσει. Λέει όχι σε όλα αυτά τα παραµύθια που
τόσα χρόνια συντηρεί το µεταπολιτευτικό σύστηµα, στις «Δαµανάκηδες», στους «Λαλιώτες». Λέει όχι σε αυτούς που εξαργύρωσαν –εάν ήταν µέσα στο Πολυτεχνείο, λέω «εάν»- κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκονταν στο Πολυτεχνείο µε εκατοµµύρια. Κοιτάξτε πού βρίσκεται η Δαµανάκη! Κοιτάξτε τους «Λαλιώτες»!
Κοιτάξτε όλους αυτούς πού βρίσκονται σήµερα. Απευθύνοµαι
σε σας τους Έλληνες νέους. Δεν το λέω για το ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί αυτοί εδώ πέρα τους έχουν στείλει. Τόσα χρόνια
αυτοί έστελναν τη γενιά του Πολυτεχνείου να µας εκπροσωπεί
παντού και, βέβαια, να φουσκώνει τις τσέπες τους!
Όµως δεν πειράζει. Εµείς έχουµε να ευχηθούµε και στον κ. Γαβρόγλου και σε όλους τους ανθέλληνες, είτε είναι δεξιοί είτε είναι
νεοφιλελεύθεροι –που ούτε καν στηρίζουν αυτές τις κινητοποιήσεις, µόνο κοµµατικά το βλέπουν- και στους Αριστερούς όλους
περαστικά. Τους ευχόµαστε να πιουν πολλά κιλά ξύδι. Η ελληνική
νεολαία ξυπνά. Ας µην το βλέπουν. Η ελληνική νεολαία θα είναι
πρωτοπόρα στον αγώνα για µία ελεύθερη ελληνική Μακεδονία,
για µία ελεύθερη ελληνική Βόρειο Ήπειρο.
Σας καταθέτω για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίζουµε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βεβαίως, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά απ’ αυτόν τον παραληρηµατικό, φασιστικό λόγο µέσα
στο ελληνικό Κοινοβούλιο θέλω να απευθυνθώ σε όλες τις δυνάµεις του δηµοκρατικού τόξου, προκειµένου να τοποθετηθούν
απέναντι σ’ αυτό και απέναντι στην προσπάθεια της Χρυσής
Αυγής να σπείρει το εθνικιστικό φασιστικό δηλητήριο στους µαθητές των σχολείων. Θα πρέπει όλα τα κόµµατα να αντιµετωπίσουµε από κοινού όλον αυτόν τον καινούργιο κίνδυνο και την
προσπάθεια που γίνεται απέναντι σε νέα παιδιά που ενδεχοµένως παρασύρονται απ’ αυτό που λέγεται αγάπη στην πατρίδα,
να το δουν µε έναν διαστρεβλωµένο τρόπο.
Θα σας παρακαλέσω να τοποθετηθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο για ένα
δευτερόλεπτο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι. Δεν έχετε
κανένα δευτερόλεπτο. Δεν έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει. Θα το πω.
Για την κυρία Υπουργό, λοιπόν, το «Η Μακεδονία είναι ελληνική» είναι φασισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλά δεν είπατε
µόνο αυτά. Είπατε και πολλά άλλα. Αυτό είναι άλλο θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Συγχαρητήρια! Μάθαµε και τις
απόψεις σας για τη Μακεδονία. Τις ξέραµε, βέβαια. Δεν χρειαζόταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε µε την
κ. Άννα - Μισέλ Ασηµακοπούλου, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, συζητάµε σήµερα µία κοινοτική οδηγία, που
αποτελεί µέρος του τρίπτυχου του νοµοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες, πρώτον γιατί ο άξιος συνά-
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δελφος και εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας το κάλυψε πλήρως, αλλά και διότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες πρότεινα, έχουν ενσωµατωθεί και έχουν γίνει αποδεκτές –ορθώςαπό την κυρία Υπουργό.
Βέβαια δεν ενδιαφέρει καθόλου την Κυβέρνηση αυτή τη
στιγµή γενικώς η προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Άµα
την ενδιέφερε, εξάλλου, θα είχε φέρει εδώ τον εφαρµοστικό νόµο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να τον συζητήσουµε, γιατί αυτή
είναι η ουσία του θέµατος. Αυτό που γίνεται σήµερα, είναι ότι ερχόµαστε εδώ για να συζητήσουµε τις τροπολογίες, επειδή οι τροπολογίες αυτές, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος εδώ που τις παρουσίασε, υπηρετούν το αφήγηµα του κ. Τσίπρα. Και το υπηρετούν µε συνέπεια. Θα το παραδεχθώ αυτό, γιατί ένα είναι το αφήγηµα του κ. Τσίπρα και το ακούσαµε άλλη µία φορά σήµερα εδώ
στη Βουλή. Κοροϊδεύετε τον κόσµο, για να κλέψετε την ψήφο
του. Αυτό είναι το αφήγηµα. Κοροϊδέψατε µια φορά τον κόσµο
στις εκλογές µε το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης. Τότε δεν ήταν
Υπουργός ο κ. Τσακαλώτος, που τον λέει νοικοκύρη σήµερα ο
Πρωθυπουργός. Τότε ήταν ο κ. Βαρουφάκης, που τον έλεγε
«asset» για την Κυβέρνηση.
Φθάσαµε στο χείλος του γκρεµού. Παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τις αυταπάτες του. Καθιερώσαµε διεθνώς τον όρο «κωλοτούµπα». Και ενόσω ο κόσµος ήταν ακόµα σε σοκ που ήταν
κλειστές οι τράπεζες και που ένα διχαστικό δηµοψήφισµα µάς
είχε οδηγήσει στο χείλος του γκρεµού και πριν ακόµα αισθανθεί
στην τσέπη του τον, πραγµατικά, τεράστιο λογαριασµό που
έφερε η ανεύθυνη συµπεριφορά σας στην ελληνική οικονοµία,
κοροϊδέψατε δεύτερη φορά τον κόσµο και υφαρπάξατε, κλέψατε
την ψήφο του.
Και µετά παραδοθήκατε εντελώς στους ξένους, σε σηµείο που
ο κ. Τσίπρας σήµερα είναι αυτός που χρησιµοποιούν, για να παραδειγµατίσει τα «κακά» παιδιά της Ευρώπης που δεν υπακούν,
όπως είναι η Ιταλία και λεηλατήσατε την Ελλάδα. Εξαπολύσατε
µία ληστρική φοροεπιδροµή µε στόχο τη µεσαία τάξη. Το παραδέχθηκε κυνικά και ο κ. Τσακαλώτος. Ληστέψατε τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους επιχειρηµατίες µε τις ασφαλιστικές
εισφορές. Ληστέψατε τους συνταξιούχους κόβοντας το ΕΚΑΣ µε
είκοσι µία καινούργιες και αχρείαστες περικοπές στις συντάξεις
τους. Ληστέψατε τους εργαζόµενους. Φτιάξατε τη γενιά των 360
ευρώ. Υπάρχει ρεκόρ µερικής απασχόλησης και σήµερα βγαίνει
το ILO και µας λέει ότι είχαµε τη µεγαλύτερη µείωση µισθών σε
όλη την Ευρώπη, δηλαδή 3,5% το 2017, ενώ επί Σαµαρά το 2014
είχαµε εν µέσω κρίσης 1,9% αύξηση.
Ληστέψατε το κράτος. «Σκουπίσατε» τα ταµειακά διαθέσιµα
στα Υπουργεία, στους δήµους. Σπάσατε τον κουµπαρά του
ΑΚΑΓΕ. Ληστέψατε τη δηµόσια περιουσία της Ελλάδας και την
υποθηκεύσατε για εκατό χρόνια. Και ψάχνουµε να βρούµε τους
αρχαιολογικούς χώρους.
Και µετά δέσατε χειροπόδαρα τη χώρα µε υψηλά πρωτογενή
πλεονάσµατα και τη βάλατε σε ένα καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας για χρόνια. Και εξαπολύσατε µία λυσσαλέα επίθεση λάσπης, για να φιµώσετε όποιον θεσµικά τολµήσει να σας αντισταθεί.
Τώρα το αν ληστέψατε και τίποτα άλλο εκεί µε το µεταναστευτικό ή αν έγινε κάτι στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κ.λπ., αυτό θα
το εξετάσει µία Βουλή, στην οποία θα υπάρχει µία διαφορετική
πλειοψηφία και η δικαιοσύνη στο µέλλον. Εγώ µένω στο ότι ληστέψατε την πραγµατική οικονοµία µέσω της υπερφορολόγησης,
µέσω της περικοπής του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
µέσω της εσωτερικής στάσης πληρωµών, για να φτιάξετε το
υπερπλεόνασµα που µε βρετανική προφορά και χιούµορ µας
είπε ο Υπουργός ο κ. Τσακαλώτος ότι είναι «καβάντζα». Όλα
αυτά, λοιπόν, για να έχετε µία αχρείαστη «καβάντζα», η οποία
απαρτίζεται από κλοπιµαία.
Και ήρθε σήµερα εδώ ο κ. Τσίπρας, να µας πει ότι φέρνει πίσω
στον λαό τα κλεµµένα. Καταλάβατε τώρα; Ληστεία µε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ «φέσι», είκοσι εννέα αυξήσεις φόρων, 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα και µοιράζετε τώρα το πλεόνασµα, το
πλεόνασµα που λοιδορούσατε όταν το είχε φέρει ο κ. Σαµαράς.
Και το µοιράζετε τώρα µε αναλογία ένα προς δέκα µε µοναδικό
κριτήριο την ψηφοθηρία τίποτα άλλο. Πώς το κάνετε αυτό; Αντι-
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γράφετε αποσπασµατικά και µε τεράστια καθυστέρηση της εξαγγελίες του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική, χωρίς πρόγραµµα, χωρίς τίποτα.
Και παλεύετε τέσσερα χρόνια αργότερα, τα µισά χρόνια κυβερνάτε που έχουµε µνηµόνια, να φτάσουµε στο 2014. Σταδιακά
εξαγγέλλετε µείωση του ΕΝΦΙΑ 30% σε συγκεκριµένες οµάδες,
όταν ο κ. Σαµαράς είχε εξαγγείλει µείωση οριζόντια το 2014. Δεν
σας αρέσει αυτό. Και παλεύουµε να φτάσουµε το 2021 να έχουµε
φόρο στο 26%, δηλαδή εκεί που τον βρήκατε.
Αυτό είναι το αφήγηµα, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάστηκε να
εξαντλήσω καν το χρόνο µου, για να περιγράψω το αφήγηµα.
Κοροϊδεύετε τον κόσµο. Και συνεχίζετε να τον κοροϊδεύετε. Αλλά
είναι το κύκνειο αφήγηµα του ταλαντούχου κ. Τσίπρα, µια τελευταία και απέλπιδα προσπάθεια που κάνει µοιράζοντας, τάζοντας,
διχάζοντας για να κλέψει τους ψήφους του ελληνικού λαού και
να περιορίσει –νοµίζει- την εκλογική του συντριβή.
Να σας πω κάτι; Λέµε: «Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη τρεις
και η κακή του µέρα». Και καλά κάνετε, κύριε Τσίπρα, και µετράτε
µέρες, έστω και εκατό µέρες. Κάντε µια στροφή 180 µοιρών και
µετρήστε ανάποδα, γιατί η µέρα των εκλογών έρχεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από
λίγο είχαµε ένα φασιστικό παραλήρηµα από τον εκπρόσωπο της
Χρυσής Αυγής, το οποίο θέλουµε να καταδικάσουµε απερίφραστα. Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη το καταδικάζει απερίφραστα.
Όλα όσα είπε, όλα όσα λένε συνέχεια οι εκφραστές της ακροδεξιάς στη χώρα µας, όλα όσα λένε σε σχέση µε το Πολυτεχνείο
ενώ κάποιοι εκείνη την περίοδο τίµησαν και προσπάθησαν να
υπερασπίσουν τη δηµοκρατία στη χώρα µας και οι όµοιοι τους,
οι όµοιοι της Χρυσής Αυγής εδώ µέσα ήθελαν τη δικτατορία στη
χώρα µας.
Και, βεβαίως, να µείνουν µακριά οι ακροδεξιοί, να µείνουν µακριά οι νοσταλγοί φασιστικών καθεστώτων από τους µαθητές,
από τα σχολεία. Να µείνουν µακριά! Οι µαθητές ξέρουν πολύ
καλά να αγωνίζονται για τα πραγµατικά τους προβλήµατα, να µείνουν όµως µακριά, διότι όλα αυτά τα συνθήµατα που βλέπουµε,
όπως για παράδειγµα, ότι «η δηµοκρατία πούλησε τη Μακεδονία», είναι το ακριβώς αντίθετο. Οι όµοιοι της Χρυσής Αυγής πούλησαν τη δηµοκρατία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτό συµβαίνει στην πραγµατικότητα.
Και κάτι ακόµα, κυρία Υπουργέ, γιατί νοµίζω ότι σε αυτά όλοι
συµφωνήσαµε, τουλάχιστον οι δηµοκρατικές δυνάµεις της χώρας -θέλω να ελπίζω- να ολοκληρωθεί επιτέλους –προς την Κυβέρνησή σας εννοώ- όσο µπορεί σε σχέση µε τις θεσµικές λειτουργίες και θεσµικά να βοηθήσετε, ώστε να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες, για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής. Κατηγορείται ως εγκληµατική οργάνωση, να ολοκληρωθεί για να
µπορέσει επιτέλους να υπάρξει δικαιοσύνη στη χώρα µας. Δεν
µπορεί να έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόµη να βρισκόµαστε
στη φάση που βρισκόµαστε σήµερα και να περιµένουµε το αποτέλεσµα της δίκης.
Και από την ελληνική δικαιοσύνη αλλά και από την ελληνική
Κυβέρνηση µε όποιο θεσµικό τρόπο υπάρχει, ζητάµε να δηµιουργηθούν εκείνες οι δικλίδες, για να οδηγηθούµε στην επιτάχυνση
της απονοµής δικαιοσύνης για να τελειώνουµε µε αυτά τα φαινόµενα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ για την
παρέµβαση σας, κύριε Θεοχαρόπουλε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε έχετε τον
λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χειρότερος εφιάλτης ενός δα-
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σκάλου είναι να µπει στο σχολείο του και να δει διά χειρός µαθητών το σύνθηµα: «Η δηµοκρατία» -η δηµοκρατία, προσέξτε!«πρόδωσε τη Μακεδονία». Δεν πρέπει -και είναι ιστορικό µας
χρέος- να αφήσουµε τον φασισµό, τη µισαλλοδοξία, το ρατσιστικό και το εθνικιστικό µίσος να µπουν στα σχολεία µας. Δεν
πρέπει να αφήσουµε όλα αυτά τα κηρύγµατα µίσους να δηλητηριάσουν µαθητές, τα παιδιά µας. Δεν έχει ο εθνικισµός θέση στα
σχολεία.
Και εγώ καλώ µε τη σειρά µου όλες τις δυνάµεις του συνταγµατικού τόξου και να πάρει θέση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
για αυτό το αίσχος και αυτό το παραλήρηµα που ζήσαµε πριν.
Κοιτάξτε, το ελληνικό Κοινοβούλιο εσχάτως έχει κακοποιηθεί
βάναυσα από τα νεοναζιστικά µορφώµατα, οι οποίοι κάνουν
χρήση των δικαιωµάτων της δηµοκρατίας, για να την καθυβρίζουν καθηµερινά. Ας µην επιτρέψουµε να κακοποιηθούν βάναυσα
και τα σχολεία µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ, κυρία
Βάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου
Θεσσαλονίκης δεύτερο τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να πούµε στους µαθητές που παρακολουθούν τη συνεδρίαση
της Βουλής ότι παρακολουθείτε τη συνεδρίαση ενός νοµοσχεδίου, το οποίο συζητείται στη Βουλή, ψηφίζεται στο τέλος και γίνεται νόµος του κράτους.
Όπως ξέρετε, το Κοινοβούλιο έχει δύο κύριες λειτουργίες. Η
µία είναι να νοµοθετεί, όπως αυτή η διαδικασία, που παρακολουθείτε σήµερα και η άλλη είναι αυτό που ονοµάζεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, δηλαδή ένας έλεγχος της Κυβέρνησης από τους
Βουλευτές όλων των κοµµάτων, µε µία ορισµένη διαδικασία,
όπου η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί δηλαδή, είναι υποχρεωµένοι να
έρθουν στη Βουλή και να δώσουν απάντηση για να αναπτυχθεί
ένας διάλογος ανάµεσα στους Βουλευτές, που ελέγχουν και την
Κυβέρνηση, η οποία εξηγεί τη στάση της.
Να προχωρήσουµε µε τον κ. Μαυρουδή Βορίδη, Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε περίπτωση που δεν το έχετε
αντιληφθεί, απεκαλύφθη και αυτό σήµερα. Εκατό µέρες κυβερνάει ο κ. Τσίπρας! Ξεκίνησε προσφάτως. Βεβαίως, δεν ευθύνεται
η Κυβέρνησή του. Άλλοι ήταν. Να αναζητήσουµε ποιοι; Να αναζητήσουµε ποιοι ήταν αυτοί που αύξησαν τον φόρο στα νοµικά
πρόσωπα, όταν τον βρήκαν µε τη Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά
στο 26% και τον πήγαν στο 29%. Ποιος το έκανε αυτό; Δεν το
έκανε ο Τσίπρας, αυτός εκατό µέρες είναι εδώ, είναι για τη µείωση. Να δούµε ποιος είναι αυτός, ο οποίος έκανε την αύξηση
του ΦΠΑ. Όχι ο Τσίπρας, κάποιος άλλος θα ήταν! Ποιος είναι
αυτός που έβαλε φόρο στο κρασί, ποιος εισηγήθηκε τον περίφηµο νόµο Κατρούγκαλου µε τις ασφαλιστικές εισφορές; Δεν
ήταν Υπουργός του Τσίπρα, ο Κατρούγκαλος. Το τονίζω, ο Τσίπρας είναι εκατό ηµέρες εδώ και δεν δέχεται καµµία άλλη ευθύνη.
Βεβαίως, τον νόµο Παρασκευόπουλου για τις αποφυλακίσεις
δεν τον έκανε η Κυβέρνηση Τσίπρα. Ούτε την κατάργηση των
φυλακών τύπου Γ. Για τη Μόρια δε και το αίσχος της, δεν φταίει
η Κυβέρνηση του Τσίπρα. Κάποιος άλλος φταίει, αλλού θα αναζητήσουµε ευθύνες.
Πού τα λέτε αυτά; Ποιος τα ακούει αυτά και δεν σκάει στα
γέλια; Ποιον προσπαθείτε να πείσετε µε αυτούς τους παραλογισµούς; Δεν αναλαµβάνετε ευθύνη για τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης και ξεκινήσατε να κυβερνάτε, άµωµεςκαι άσπιλες παρθέ-
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νες, τώρα; Τώρα είναι η εκκίνηση; Και για να δούµε, γιατί πρέπει
να σας επευφηµήσουµε. Ήρθε εδώ επαιρόµενος ο κύριος Πρωθυπουργός, χαρούµενος πολύ. Κάτι άκουσα –λέει- για το αφήγηµά του. Ποιο είναι το αφήγηµά του ακριβώς; Λέει: «Θα µειώνουµε από εδώ και πέρα». Σταγόνα-σταγόνα µάς το φέρνει αυτό,
είναι οδυνηρό. Δεν έχουµε τίποτα να πούµε. Μας έχει αφήσει
άφωνους και µας υποβάλλει στο µαρτύριο αυτό. Ποιο είναι το
µαρτύριο; Ότι εµείς του παραδώσαµε τον φόρο νοµικών προσώπων στο 26%, ότι αυτός πήγε τον φόρο νοµικών προσώπων στο
29% και τώρα ξεκινάει να τον µειώνει για την επόµενη τετραετία
για να τον φτάσει το 2021 στο 26%. Συγχαρητήρια! Εύγε! Μπράβο! Το 2021, αν µείνετε εσείς στην κυβέρνηση, θα έχετε φτάσει
τον φόρο, εκεί που τον είχε ο Σαµαράς, όταν πήρατε την Κυβέρνηση. Τώρα να σας δώσουµε συγχαρητήρια γι’ αυτό, σοβαρά το
λέτε;
ΕΝΦΙΑ. Μας εγκάλεσε. Λέει «ποιοι είστε εσείς;». Δηλαδή, η
θρασύτης του ανδρός νοµίζω ότι θα µείνει παροιµιώδης στην ελληνική ιστορία. Μας εγκάλεσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Είπε: «Ποιοι είστε εσείς, που τολµάτε να µιλάτε για τον ΕΝΦΙΑ;».
Ποιος µας εγκαλεί; Αυτός που εξελέγη µε ατζέντα να καταργήσει
τον ΕΝΦΙΑ. Και αφού δεν τον καταργεί µέχρι και σήµερα, έρχεται,
κάνει µείωση 30% στα µέχρι 60.000 ευρώ, δηλαδή οριακή και
ασήµαντη ανακούφιση, φυσικά και δεν τον καταργεί ούτε σήµερα
ακόµα, αλλά είναι και κάτι πολύ λιγότερο από αυτό που λέµε
εµείς. Εµείς λέµε οριζόντια µείωση 30% σε όλους. Και έρχεται
σήµερα και µας κουνάει το δάχτυλο ο συγκεκριµένος. Αυτός ο
οποίος έχει καθηλώσει την οικονοµία σε καχεξία, αυτός ο οποίος
ευθύνεται για τους χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, αυτός που διατηρεί, µετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησής του, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, αυτός που µας έχει
καταβαραθρώσει στις σκάλες ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, έρχεται εδώ και εσείς χειροκροτάτε κι από πάνω.
Τι χειροκροτάτε ακριβώς; Γιατί χαίρεστε, µετά από µια καταστροφική τετραετία; Γιατί είστε χαρούµενοι; Αντί να έρθετε να
πείτε µε ταπεινότητα και µε σεµνότητα ότι απέναντί σας είχατε
µια αντιπολίτευση, που δεν είχε τα χάλια τα δικά σας, που δεν
µηδένισε τα πάντα, που δεν σας κατηγορούσε ότι είστε προδότες και δωσίλογοι, αλλά καθίσαµε υπεύθυνα –όχι για εσάς, για
την πατρίδα µας προφανώς, και για τους πολίτες- να κάνουµε
δηµιουργική αντιπολίτευση σε µια µηδενιστική Κυβέρνηση και
αντί να το αναγνωρίσετε αυτό, µας κουνάτε και το δάκτυλο από
πάνω!
Προσέξτε, και εδώ αυτό είναι το πρώτο κοµµάτι. Άκουσα και
το εξής καταπληκτικό, συγκλονιστικό. Πρώτη φορά στη ζωή µου
-είµαι και δώδεκα χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα- ακούω Πρωθυπουργό να έρχεται, κύριε Δαβάκη –ακούστε, εισηγητά µας- και
να λέει: «Συγκλονιστικές επιτυχίες, δεν µπορείτε πια να µιλήσετε
για την ανοµία. Πιάσαµε κάτι ληστές του σούπερ µάρκετ». Το
είπε ο Πρωθυπουργός. Έπιασε ληστές σούπερ µάρκετ η Αστυνοµία! Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια, διότι είναι, αλήθεια, µεγάλη
επιτυχία, διότι στο µυαλό του το σύνηθες είναι να µην συλλαµβάνονται οι ληστές των σούπερ µάρκετ. Οπότε, άµα συλληφθούν, έρχεται και το ανακοινώνει ως επιτυχία της Αστυνοµίας
στη Βουλή. Ούτε εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνοµίας
ο Πρωθυπουργός!
Για το «λευκό κολάρο» τώρα. Δεν ξέρω εάν καταλάβετε, αλλά
όσοι καθηγητές εγκληµατολογίας έγραφαν για το «λευκό κολάρο», στο µυαλό τους είχαν τον «Ριχάρδο». Αυτός είναι η τυποποίηση του εγκληµατία «λευκού κολάρου»!
Προσέξτε, όµως, και αυτό, διότι έτσι όπως τα συζητούµε, φυσικά αδικείται ένα νοµοσχέδιο, που είναι σηµαντικό για την αντιµετώπιση της διεθνούς τροµοκρατίας. Όµως, πού να προφτάσουµε να µιλήσουµε τώρα για τη διεθνή τροµοκρατία, αλλά και
για τις καθυστερήσεις της Κυβέρνησης σ’ αυτό το ζήτηµα;
Καθυστερεί να ενσωµατώσει την οδηγία για το PNR, καθυστερεί φυσικά, γιατί µένουν ακόµα δύο προεδρικά διατάγµατα και
να δούµε πότε θα εκδοθούν, δεν έχει αγοράσει το λογισµικό, η
εφαρµογή και η διασύνδεση για την αντιµετώπιση της διεθνούς
τροµοκρατίας, για την οποία ελεγχόµαστε σε διεθνές επίπεδο,
θα κρατήσει πέντε χρόνια. Εντάξει, κάποια ώρα θα έφερνε την
ενσωµάτωση της οδηγίας. Η ενσωµάτωση της οδηγίας, όµως,
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προφανώς είναι ένα πολύ µικρό πρώτο βήµα, για να µπορέσεις
να έχεις αποτελεσµατική συλλογή δεδοµένων, που οδηγούν στην
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της τροµοκρατίας.
(Στο σηµείο κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Έχω την άδεια σας, κύριε Πρόεδρε, για λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Ταυτόχρονα, όµως, έρχονται και άλλα ερανιστικά. Διότι, για
παράδειγµα, έρχεται το ζήτηµα των πυροσβεστών. Μάλιστα. Και
δίδεται η παράταση, προκειµένου να µπορέσετε να συµπληρώσετε κενά απ’ αυτούς που είναι επιλαχόντες. Αυτοί όµως, εάν θυµάµαι καλά, είναι ογδόντα πέντε. Με τους υπόλοιπους πεντακόσιους πενήντα τι θα κάνετε; Οι πεντακόσιοι πενήντα είναι µέρος
χιλίων διακοσίων πενήντα συµβασιούχων, για τους οποίους έχει
υπάρξει νοµοθετική πρόβλεψη από τη δική µας εποχή, που την
αναβάλλετε συνεχώς, ότι αυτό το ζήτηµα πρόκειται να ρυθµιστεί.
Τι θα κάνετε µε αυτούς; Εν τέλει, πήγατε πρόσφατα και υποσχεθήκατε σ’ αυτούς ότι πρόκειται να υπάρξει ενιαία εφαρµογή,
ότι δηλαδή θα ρυθµιστεί το ζήτηµα του ωραρίου τους. Αυτό έχει
γίνει το Νοέµβριο σε συνάντηση, δηλαδή τώρα την κάνατε αυτή.
Τι έχετε προγραµµατίσει γι’ αυτό; Πότε θα το εφαρµόσετε; Πότε
σκέφτεστε να λύσετε αυτό το ζήτηµα, για το οποίο εσείς δεσµευθήκατε;
Φέρνει, όµως, και τις διατάξεις για το Μάτι. Άκουσα δε, για µία
ακόµη φορά εδώ, αυτά που µας είπε εδώ ως µεγάλες επιτυχίες
για το Μάτι, τα οποία να ξέρετε ότι εξαγγέλλονται συστηµατικώς
στους κατοίκους, ήδη από το καλοκαίρι, και έχουµε Νοέµβριο.
Ο αµίαντος, ακόµα υποτίθεται ότι συλλέγεται και έχουµε συγκεκριµένους εργολάβους –αυτά δεν είπε εδώ ο κ. Τσίπρας;- ναι,
αυτή την ιστορία για τον αµίαντο οι κάτοικοι στο Μάτι την ακούν
από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεµβρίου.
Τι θα γίνει, λοιπόν; Ο αµίαντος περιµένει και νοµίζετε ότι ο καρκίνος περιµένει πότε τελικώς θα ενεργοποιηθούν οι συµβάσεις;
Όµως, και εδώ –ήρθε ο κ. Φάµελλος- χρειάζονται διευκρινίσεις.
Με συγχωρείτε για τον τρόπο της ανάπτυξης των θεµάτων. Θα
έπρεπε να έχουµε περισσότερο χρόνο, προκειµένου να µπορέσουµε πραγµατικά να εµβαθύνουµε, αλλά δυστυχώς η σωρεία
θεµάτων, πυκνωµένων σε πάρα πολύ µικρό χρόνο, δεν δίνει αυτή
τη δυνατότητα.
Για παράδειγµα, υπάρχει µια διαδικασία για τα πληγέντα κτήρια, για τα οποία πρέπει να χορηγηθεί στεγαστική συνδροµή. Τίθεται όµως ένα χρονικό όριο. Ποιο; Ο καθορισµός οικοδοµικής
και ρυµοτοµικής γραµµής. Αυτό είναι ένα ερώτηµα για τον κ. Φάµελλο. Πρέπει να το διευκρινίσει, για να καταστεί σαφές και να
µην δηµιουργούνται ανησυχίες. Μετά από τον καθορισµό της οικοδοµικής και ρυµοτοµικής γραµµής, τι πρόκειται να γίνει; Υπάρχει εκεί ζήτηµα;
Υπάρχει και ένα δεύτερο θέµα, το οποίο έχει να κάνει µε την
παράγραφο 1. Ρυθµίζεται µια αναστολή στην έκδοση οικοδοµικών αδειών. Σωστά. Όµως, ορίζεται, επίσης, ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών µπορούν να τροποποιούνται οι αποστάσεις
των δρόµων, να προστίθενται τµήµατα οδών, να αίρεται η αναστολή. Μα αυτό, σε τελευταία ανάλυση, δεν δηµιουργεί µια τεράστια ανασφάλεια ως προς το τι τελικώς πρόκειται να γίνει µε
την ανοικοδόµηση και τους όρους ανοικοδόµησης της περιοχής;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω, λέγοντας το εξής. Εδώ
είναι προφανής η αγωνία ενός καταρρέοντος ΣΥΡΙΖΑ να µας πείσει ότι ξαφνικά δεν έχει καµµία ευθύνη και να ακούσουµε το συγκλονιστικό ότι ο χρόνος ξεκινά να µετρά τις τελευταίες εκατό
µέρες!
Όµως, σε τελευταία ανάλυση, τα πράγµατα είναι δεδοµένα.
Έχετε πεπραγµένα τετραετίας και έχουµε, επίσης, πεπραγµένα
και οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Ο λαός µας θυµάται πως
έβγαινε η πατρίδα µας από την κρίση, όταν αποφασίσατε να διακόψετε το έργο της Κυβέρνησης του Αντώνη Σαµαρά, για να µας
βυθίσετε σε µια παρατεταµένη κρίση, από την οποία ακόµη δεν
έχουµε βγει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό, κύριε
Καραθανασόπουλε. Θέλετε να έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή για να κάνετε κάποιο σχόλιο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας πείραζε
προηγουµένως να κάνει ένα σχόλιο ο κ. Δανέλλης πάνω σε αυτά
που ακούστηκαν από τη Χρυσή Αυγή, ώστε να µην σας διακόψω
µετά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καθόλου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και
ευχαριστώ και τον συνάδελφο.
Ίσως, γνωρίζοντας ότι « ξεστι Κλαζοµενίοις σχηµονε ν», θα
µπορούσε κανείς να µην σχολιάζει τα γνωστά παραληρήµατα της
Χρυσής Αυγής, αλλά εδώ έχουµε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο,
κύριε Πρόεδρε, που εξελίσσεται τις τελευταίες ηµέρες. Γιατί ο
µιθριδατισµός της κοινωνίας, αλλά και του συνταγµατικού τόξου
είναι επικίνδυνος για τη δηµοκρατία και εδώ έχουµε να κάνουµε
πια µε την εισβολή της Χρυσής Αυγής στα σχολεία.
Για αυτό τον λόγο, θα ήθελα να πω ότι οι απολογητές του ναζισµού και του φασισµού δεν δικαιούνται να µιλούν για πατρίδα
και πατριωτισµό. Κι επειδή είναι µια νέα υπόθεση αυτή, η εισβολή
τους δηλαδή στο σχολείο και αυτό αποτελεί εξαιρετικό κίνδυνο
για την επώαση «του αυγού του φιδιού» για το αύριο, που το
αύριο έρχεται, γιατί οι σηµερινοί µαθητές είναι οι αυριανοί πολίτες, για αυτόν τον λόγο, οφείλει η Δηµοκρατία να αυτοπροστατευθεί. Και γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή δεν πρέπει να αφήνουµε
τον µιθριδατισµό, νοµίζω ότι οφείλουµε να βάλουµε ένα φρένο
σε αυτή τους την ασυδοσία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστώ,
κύριε Δανέλλη.
Ξέρετε, από όλα αυτά που ακούστηκαν, το πιο σηµαντικό, κατά
την άποψή µου, είναι το σύνθηµα: «Η δηµοκρατία πούλησε τη
Μακεδονία». Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν υπερασπιζόµαστε τη Μακεδονία, αλλά βάλλουµε ευθέως εναντίον της δηµοκρατίας, δηλαδή νοσταλγοί της εκτροπής ήρθαν εδώ να κάνουν µάθηµα
προς το Κοινοβούλιο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεν έχουν σχέση µε την πατρίδα και
τον γνήσιο πατριωτισµό και αυτό ας το καταλάβουν όλοι!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο,
για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, απλά περιµένει
ο κ. Καραθανασόπουλος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
να πάρει τον λόγο και να πει ό,τι θέλει επ’ αυτού και ό,τι άλλο θελήσει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μετά τον κ. Καραθανασόπουλο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Υπουργέ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο για δώδεκα
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Κατ’αρχάς, είναι οι ίδιοι οι πρόγονοι της Χρυσής
Αυγής, οι οποίοι παρέδωσαν τη Μακεδονία στους Βούλγαρος κατακτητές και συνεργάστηκαν µε τους Γερµανούς και τους Ιταλούς φασίστες και ναζιστές, για να κατατσακίσουν τον ελληνικό
λαό, οδηγώντας τον στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Έτσι, λοιπόν, και σήµερα οι φασίστες της Χρυσής Αυγής κηρύττουν τον εθνικισµό και το µίσος ανάµεσα στους λαούς, γιατί
µισούν τον κάθε λαό, όλους τους λαούς.
Με τις πράξεις τους αυτές, µε τον εθνικισµό, δεν κάνουν τίποτε
άλλο παρά να διευκολύνουν τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς,
που αξιοποιούν ακριβώς τον εθνικισµό, το µίσος ανάµεσα στους
λαούς, για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, για να αλλάξουν τα
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σύνορα, για να δηµιουργήσουν κράτη, βάσεις, προτεκτοράτα.
Βεβαίως, δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τον φασισµό όλοι
αυτοί, οι οποίοι σήµερα συστρατεύονται µε τους σχεδιασµούς
των Αµερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή και ιδιαίτερα αυτή
η Κυβέρνηση, που αποτελεί και τον σηµαιοφόρο των αµερικανονατοϊκών ιµπεριαλιστών.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν ξέρω γιατί η κυρία Υπουργός
απευθύνθηκε και στο ΚΚΕ -βεβαίως το έκανε στο πλαίσιο όλων
των υπόλοιπων κοµµάτων- όταν είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ, δηλαδή
οι κοµµουνιστές και ο Κόκκινος Στρατός, ήταν αυτοί που συνέτριψαν ιστορικά τον ναζισµό και τον φασισµό και σήµερα θέλουµε να τσακίσουµε τους απογόνους, να τους διώξουµε δηλαδή
µακριά από τα σχολειά, από τις γειτονιές, τα εργοστάσια και τα
γιαπιά.
Επί τη ευκαιρία, θα θέλαµε από την Κυβέρνηση να δούµε συγκεκριµένα µέτρα για να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί αυτή η
δίκη, γιατί έτσι όπως πάει το πράγµα δεν πρόκειται να τελειώσει
ποτέ. Στην προκειµένη περίπτωση, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η Κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της δίκης.
Μια κουβέντα θα πω για το νοµοσχέδιο. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής µας, αλλά το ερώτηµα δεν είναι για τη θέση του
ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ καταψηφίζει τη συγκεκριµένη οδηγία. Έχουµε
τοποθετηθεί σαφώς, γιατί µε το συγκεκριµένο νέο σύστηµα φακελώµατος, δηλαδή µε τα αρχεία των επιβατών των αεροπορικών
πτήσεων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιγαντώνεται ένα
δίκτυο καταστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αστικές κυβερνήσεις σε βάρος των λαών. Τα στοιχεία των επιβατών, που
περιλαµβάνουν δεκαεννιά κατηγορίες δεδοµένων θα διατηρούνται και θα ανταλλάσσονται ανάµεσα στις µυστικές υπηρεσίες των
κρατών-µελών και των τρίτων χωρών για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι επιβάτες θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα.
Άρα, λοιπόν, στόχος της συγκεκριµένης οδηγίας, αλλά και
όλων των κατασταλτικών µηχανισµών, είναι ο περιορισµών των
λαϊκών ελευθεριών και των δικαιωµάτων που τα µονοπώλια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, τα αντιµετωπίζουν ως κίνδυνο.
Όµως, το ερώτηµα -γι’ αυτόν τον λόγο και το καταψηφίζουµεείναι γιατί η σηµερινή Κυβέρνηση εισηγείται τη συγκεκριµένη
οδηγία, όταν οι Ευρωβουλευτές της στις 14 Απριλίου του 2016
είχαν καταψηφίσει υποκριτικά τη συγκεκριµένη οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα ερώτηµα που ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, θα πρέπει να µας απαντήσει.
Περνάω τώρα στο θέµα, για το οποίο έγινε η µεγαλύτερη συζήτηση. Και σήµερα δεν έχουµε τίποτε άλλο, παρά έναν βοµβαρδισµό τροπολογιών για να χτίσετε το αφήγηµά σας. Ποιο είναι
αυτό; Η επόµενη µέρα, η καπιταλιστική ανάπτυξη, µια καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία γίνεται πάνω στα ερείπια των δικαιωµάτων και του βιοτικού επιπέδου του λαού, που και µε την πολιτική
της η σηµερινή Κυβέρνηση έχει δηµιουργήσει, παίρνοντας τη
σκυτάλη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
Αλήθεια, αυτός ο βοµβαρδισµός τροπολογιών πιστεύετε ότι
αναιρεί τον ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής σας; Βεβαίως, θα
συµφωνήσω µε τον Πρωθυπουργό. Έχετε σαφή ταξικό χαρακτήρα, όχι όµως υπέρ των εργαζόµενων και των φτωχών λαϊκών
στρωµάτων. Έχετε σαφή ταξικό χαρακτήρα υπέρ του µεγάλου
κεφαλαίου, υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων, υπέρ των µονοπωλίων. Τους σχεδιασµούς τις αστικής τάξης υλοποιείτε και στη
χώρα µας.
Από πού προκύπτει αυτό; Να φέρουµε ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα, κυρία Υπουργέ.
Πρώτον, όχι µόνο διατηρήσατε το αντεργατικό οπλοστάσιο
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά το πήγατε και ένα
βήµα παραπέρα. Τσακίσατε τα εργατικά δικαιώµατα, διαµορφώνετε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας.
Πώς επιβεβαιώνεται αυτό; Με απλά στοιχεία. Τι είπε η έκθεση
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας; Ότι στην Ελλάδα το 2017 µειώθηκε ο µισθός στον ιδιωτικό τοµέα κατά 3,5%, ο πραγµατικός
µισθός. Δεν είναι αυτό αποτέλεσµα των αντεργατικών µέτρων,
που και η σηµερινή Κυβέρνηση διατήρησε σε συνέχεια των προ-
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ηγούµενων κυβερνήσεων;
Τι βγαίνει και λέει; Όχι µόνο αυτό, αλλά λέει τη δεκαετία από
το 2008 ως το 2017 σε ετήσια βάση µειωνόταν ο πραγµατικός µισθός στον ιδιωτικό τοµέα 3,3% και επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και
επί Κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και επί Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δηλαδή δεν ήρθε καµµία νέα εποχή, καµία νέα µέρα.
Δεύτερο στοιχεία αποκαλυπτικό γιατί έχετε ταξική πολιτική
υπέρ του κεφαλαίου: Το 25% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα αµείβεται µε λιγότερα από 500 ευρώ, έως 500 ευρώ. Είναι
αποτέλεσµα της δικής σας πολιτικής αυτό; Βεβαίως, είναι αποτέλεσµα της δικής σας πολιτικής.
Τρίτο στοιχείο, οι νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες διαµορφώνονται, είναι ευέλικτης, µερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής
εργασίας.
Να πάµε στο ασφαλιστικό; Μα, τον πυρήνα του ασφαλιστικού
συστήµατος, του συστήµατος Πινοσέτ, που ήταν σε προηγούµενους αντιασφαλιστικούς νόµους της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, εσείς τον πήγατε ένα βήµα παραπέρα. Επί της ουσίας,
τι είπατε; Ότι η ασφάλιση είναι ατοµική υπόθεση και ότι το κράτος το µόνο που εγγυάται είναι τα 360 ευρώ, σε σηµερινό επίπεδο, την εθνική σύνταξη. Τίποτα άλλο δεν εγγυάται, από εκεί
και πέρα. Αν θέλει ο εργαζόµενος, µπορεί να κάνει ατοµική ασφάλιση είτε µε τα επαγγελµατικά ταµεία είτε µε ασφαλιστικές
εταιρείες. Το σύστηµα Πινοσέτ προβάλλει ο νόµος Κατρούγκαλου και αποτελεί την πεµπτουσία του συστήµατος Πινοσέτ.
Και όλα αυτά, γιατί τα κάνετε στην αγορά εργασίας, τσακίζοντας τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων;
Γιατί θέλετε να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Και µην µας πείτε ότι αυτά
θα αλλάξουν από το 2019, γιατί µπήκαµε σε µια µεταµνηµονιακή
περίοδο, γιατί κάνετε ιδιοκτησία σας τον νόµο Βρούτση. Ο νόµος
Βρούτση, έγινε πλέον νόµος Βρούτση-Αχτσιόγλου, που τους µισθούς και τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις τους εντάσσει
στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Αν αυτά αµφισβητούνται, τότε δεν γίνεται
καµία αλλαγή, καµµία βελτίωση. Αντίθετα, µε αυτόν τον τρόπο,
αυτό το οποίο θέλετε να θωρακίσετε είναι την ανταγωνιστικότητα
και την καπιταλιστική κερδοφορία.
Και για να µην µιλάµε µόνο θεωρητικά, το βλέπουµε αυτό και
από τον κρατικό προϋπολογισµό, που καταθέσατε για το 2019,
ο οποίος είναι σκληρός, βάρβαρος και ταξικός. Τι κάνετε; Ένα
δισεκατοµµύριο επιπλέον φόρους θα κληθούν να πληρώσουν τα
εργατικά λαϊκά νοικοκυριά για το 2019. Όχι ανακούφιση φορολογική, αλλά φορολογική επιβάρυνση είναι αυτό το ένα επιπλέον
δισεκατοµµύριο ευρώ.
Τι κάνετε επιπλέον; Μειώνετε τις παροχές στους εργαζόµενους κατά 530 εκατοµµύρια, σε σχέση µε το 2018. Μειώνετε τη
σύνταξη κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ. Νέες µειώσεις στις συντάξεις. Έχουµε µείωση της χρηµατοδότησης στα νοσοκοµεία,
τα οποία είναι έτοιµα να καταρρεύσουν. Εσείς µειώνετε τη χρηµατοδότηση το 2019. Μειώνετε τη χρηµατοδότηση στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους δήµους, κατά 750 εκατοµµύρια για να βάλουν νέους φόρους, νέα τέλη.
Μειώνετε την κρατική χρηµατοδότηση σε ασφαλιστικά ταµεία
κατά 935 εκατοµµύρια ευρώ, για να τα µετακυλήσετε αυτά στις
τσέπες των ασφαλισµένων, να πληρώσουν περισσότερο για το
φάρµακο και την υγεία τους. Μειώνετε το επίδοµα ανεργίας.
Ταυτόχρονα, λέτε και πανηγυρίζετε ότι δεν µειώνετε άλλο τις
συντάξεις, όταν αυτό το οποίο αποφασίσατε -κι γι’ αυτό σας εκθέτει η ανακοίνωση της Κοµισιόν- λέει ότι σε αντιστάθµισµα της
µη µείωσης, της µη κατάργησης των προσωπικών διαφορών είναι
το πάγωµα των συντάξεων µέχρι το 2022 που θα έχει το ίδιο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα.
Και την ίδια στιγµή, καταργείτε την επέκταση του προγράµµατος σχολικού γεύµατος, καταργείτε τη δηµιουργία νηπιαγωγείων
και µονάδων προσχολικής αγωγής και µετά λέτε ότι τα παιδιά
δεν έχουν πού να πάνε τα νήπια. Μειώνετε την επιδότηση ενοικίου και βεβαίως, δεν επιδοτείτε τη συµµετοχή των ασφαλισµένων στα φάρµακα.
Να, λοιπόν, ποιο είναι το προσωπείο της βαθιάς ταξικής και
αντιλαϊκής σας πολιτικής. Όµως, αυτό που είναι ιδιαίτερα απο-
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καλυπτικό, είναι η στάση, την οποία κρατάτε σε σχέση µε το κεφάλαιο και είναι η τροπολογία, την οποία φέρατε εδώ, όπου µειώνετε τον φορολογικό συντελεστή των επιχειρηµατικών οµίλων,
των µονοπωλίων και του κεφαλαίου κατά µία µονάδα για το 2019
και σταδιακά για πέντε µονάδες.
Δηλαδή, τι κάνετε; Έχετε πεθάνει τον κόσµο στους φόρους
και µε αυτό το µατωµένο υπερπλεόνασµα που δηµιουργείτε, δίνετε νέες απαλλαγές φορολογικές για το µεγάλο κεφάλαιο. Ο
λαός, δηλαδή, σηκώνει τα βάρη από τα οποία απαλλάσσεται το
µεγάλο κεφάλαιο.
Μάλιστα, στην τροπολογία που φέρατε βάζετε και το εξής, ότι
και το 2019 θα έχουν όφελος 145 εκατοµµύρια ευρώ, κάτι το
οποίο δεν το προέβλεπε ο προϋπολογισµός, που καταθέσατε για
τις επιχειρήσεις. Και δεν φτάνει µόνο αυτό, αλλά ετοιµάζεστε να
φέρετε, ακόµα πιο σκανδαλωδώς τη µείωση των φορολογικών
συντελεστών των διανεµόµενων κερδών από 15% σε 10%.
Ποιους προστατεύετε; Τις ελίτ προστατεύετε. Φορολογείτε
τον λαό, για να προστατεύσετε τις οικονοµικές ελίτ. Έχετε δηµιουργήσει ένα άδικο ταξικό φορολογικό σύστηµα για την προστασία της ελίτ, για την προστασία των επιχειρηµατικών οµίλων, για
την προστασία των εφοπλιστών, των βιοµήχανων και των τραπεζιτών. Αυτό είναι το φορολογικό σύστηµα του ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
όπως ήταν άλλωστε και του ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Απ’ αυτήν την άποψη, συνεχίζετε -δεν είναι ποιος τον έκανε
τον νόµο- τον νόµο για τον ΕΝΦΙΑ, τη φορολογική επιδροµή στη
λαϊκή κατοικία µε τον ΕΝΦΙΑ. Και όχι µόνο δεν τον καταργείτε,
αλλά διατηρείται και η επιβάρυνση, που εξακολουθεί να ισχύει
και λέτε ότι µειώνετε τώρα για µερικές δεκάδες ευρώ τη φορολογική επιβάρυνση, την οποία υφίστανται, αντί να προχωρήσει
αυτό, το οποίο κατέθεσε το ΚΚΕ στην απαλλαγή της πρώτης και
της δευτερεύουσας κατοικίας από τον ΕΝΦΙΑ, που καλύπτει στεγαστικές ανάγκες και να φορολογηθούν και στην αντικειµενική
και στην ακίνητη περιουσία οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, να
φορολογηθεί η µεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία είναι τοποθετηµένη σε διάφορες offshore και δεν πληρώνει δεκάρα τσακιστή
επί της ουσίας η µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Απ’ αυτήν την άποψη, βεβαίως, και τα όποια ωφελήµατα θα
έχουν µπαίνουν υπό την αµφισβήτηση -για τον ΕΝΦΙΑ λέω- της
υπόθεσης αναπροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών, που µπορεί να αυξηθούν.
Όσο για το κοινωνικό µέρισµα που δίνετε, είναι «να σε κάψω
Γιάννη, να σε αλείψω λάδι». Παίρνετε 700 δισεκατοµµύρια επιπλέον, 7 δισεκατοµµύρια επιπλέον –αυτό είναι το υπερπλεόνασµα- για το 2018, 7 δισεκατοµµύρια επιπλέον πληρώνει ο ελληνικός λαός, για να επιστρέψετε 710 εκατοµµύρια. Δηλαδή, του
παίρνετε δέκα, για να του επιστρέψετε ένα και να είναι και ευχαριστηµένος. Είναι το ανέκδοτο αυτό µε τον Χότζα, αν το ξέρετε.
Το ξέρετε πολύ καλά.
Αυτή ακριβώς δεν είναι τίποτα άλλο, παρά µια ανακύκλωση της
φτώχειας. Δηλαδή, λιγότερο φτωχοί πληρώνουν για τους περισσοτέρους φτωχούς, γιατί ακριβώς η πολιτική σας και η καπιταλιστική ανάπτυξη του κεφαλαίου έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση
ευρύτατα λαϊκά στρώµατα.
Όσον αφορά την τροπολογία στις πυρόπληκτες περιοχές εκεί,
εµείς θα την καταψηφίσουµε, ακριβώς γιατί δεν αντιµετωπίζει το
πρόβληµα της άναρχης δόµησης. Δεν υπάρχει ολοκληρωµένος
χωροταξικός σχεδιασµός. Είναι αποσπασµατικά µέτρα. Είναι ηµίµετρα αυτά, που δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα.
Εδώ θα έπρεπε να υπήρχε ένα ολοκληρωµένο χωροταξικό
σχέδιο και πολεοδοµικό, που θα διευκόλυνε την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής µε σύγχρονες κατοικίες, µε σύγχρονα σχολεία, µε νοσοκοµεία, µε ελεύθερους χώρους, µε χώρους άθλησης και αναψυχής. Τέτοιος σχεδιασµός,
όµως, δεν υπάρχει. Αντίθετα, πολύ φοβούµαστε ότι κάτω από
ορισµένες διατάξεις κάτι κρύβεται ή µπορούν να αξιοποιηθούν
ορισµένες διατάξεις της παρούσας τροπολογίας, για να συγκεντρωθεί η γη σε όλο και λιγότερα χέρια.
Στο κάτω-κάτω, το στεγαστικό επίδοµα δεν λύνει τις στεγαστι-
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κές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας των πυρόπληκτων αυτών περιοχών, που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης και
κάλυψης των αναγκών τους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Θα
απαντήσω σε κάποια ερωτήµατα της Ολοµέλειας και του κ. Βορίδη. Όµως, επειδή δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό πολλές φορές, αν υπάρχει κάποιο ερώτηµα επί της τροπολογίας, µε την
άδειά σας, θα µπορούσε να γίνει τώρα και να απαντήσω σε όλα
µαζί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει τον λόγο;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, όπως
καταλαβαίνετε, εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής, έχουµε τοποθετηθεί
και στη γενικότερη συζήτηση που έγινε µε αφορµή τη νοµοθέτηση για το Μάτι και τον Νέο Βουτζά.
Η κατεύθυνση είναι να συνδράµουµε, έτσι ώστε να βελτιωθούν
οι όροι αποκατάστασης των πληγέντων. Kαι νοµίζω ότι αυτό είναι
κοινός στόχος.
Άρα, η πρώτη ερώτησή µου αφορά τις οριοθετήσεις και την
αναστολή των οικοδοµικών αδειών, σε σχέση µε τις οριοθετήσεις
των οδών.
Εδώ υπάρχει ένας σαφής χρονικός προσδιορισµός στην τροπολογία, αλλά σε δεύτερο επίπεδο έρχεται η ίδια τροπολογία να
πει τα εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Υποδοµών δύνανται να τροποποιούνται οι ανωτέρω αποστάσεις, να προστίθενται τµήµατα οδών, να αίρεται η
αναστολή, ή να παρατείνεται η διάρκειά της, σύµφωνα µε τα δεδοµένα κυκλοφοριακής µελέτης, όπως θα προκύψει και λοιπά».
Επί της ουσίας, δεν υπάρχει ένσταση, υπάρχει ερώτηση, διότι
διαβάζοντας αυτή τη ρύθµιση καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό µπορεί να γίνεται εις το διηνεκές. Η ερώτηση, λοιπόν, είναι η εξής:
Με ποιο χρονικό όριο; Μέχρι την ολοκλήρωση, ας πούµε, του πολεοδοµικού σχεδιασµού και την οριστικοποίηση; Μέχρι πότε µπορεί να γίνεται αυτό και πόσες φορές; Το ένα είναι αυτό.
Επίσης, πολύ σηµαντικό θεωρούµε το ζήτηµα της στεγαστικής
συνδροµής. Στην περίπτωση της στεγαστικής συνδροµής η τροπολογία που έχει κατατεθεί αναφέρει ότι αυτή µπορεί να καταβληθεί, εφόσον κατεδαφιστούν τα ακίνητα -όσα περιγράφει- στο
σύνολό τους, πριν από τον καθορισµό της οικοδοµικής και ρυµοτοµικής γραµµής. Αυτό το «πριν», πότε νοείται; Ποιον καθορισµό; Αυτόν που θα γίνει τώρα, ή αυτόν που θα οριστικοποιηθεί
µε την πολεοδοµική µελέτη και την οριστικοποίηση του νέου σχεδίου; Διότι αν είναι ο τωρινός, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει
χρόνος. Υπάρχουν διαδικασίες και αυτές είναι χρονοβόρες. Αυτή
είναι η βασική ερώτηση.
Και σε σχέση µε το ίδιο θέµα: Γιατί µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών -εν προκειµένω, του κ. Σπίρτζη, αλλά
του Υπουργού, όποιος και αν είναι- πρέπει να καταβάλλεται το
ποσό; Αυτό είναι µεγάλη γραφειοκρατία και θα αργήσει. Θα µπορούσε να υπάρχει µε απόφαση του Υπουργού εξουσιοδοτική,
έτσι ώστε να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες, για να διευκολυνθεί
η διαδικασία, να πάµε πιο γρήγορα δηλαδή.
Ξαναλέω ότι αυτές είναι ερωτήσεις και επιφυλάξεις, που αφορούν και την αποτελεσµατικότητα, αλλά και τη σαφέστερη αποτύπωση.
Και τέλος, κύριε Πρόεδρε –ευχαριστώ για την ανοχή σας- σε
ό,τι αφορά το Κοινωνικό Επίδοµα Στέγασης, η δική µου ερώτηση
είναι εκεί όπου έχουµε ρέµατα ή τυχόν δασικές εκτάσεις µε ποια
βάση γίνεται αυτή η χορήγηση. Με βάση τον τίτλο ιδιοκτησίας;
Τι ακριβώς ζητείται;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
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Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε τώρα ή αργότερα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι, δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος
άλλος συνάδελφος να µου απευθύνει ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ ωραία, σας
ακούµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γεγονός ότι βοηθάει -νοµίζω- και τον κόσµο, που µας
ακούει αυτή η συζήτηση και εγώ θα ήθελα να διευκρινίσουµε µερικά πράγµατα.
Το πρώτο ζήτηµα το έθεσαν η κ. Χριστοφιλοπούλου και ο κ.
Βορίδης, αν άκουσα καλά, στην τοποθέτησή του και αφορά το
αν θα τροποποιηθεί η αναστολή εξαιτίας της κυκλοφοριακής µελέτης. Διευκρινίζουµε, λοιπόν -το είπα στην αρχική εισήγηση,
αλλά πρέπει να είναι απολύτως ευκρινές- ότι σήµερα αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών, µόνο κατά τα τµήµατα που
περιγράφονται εδώ για τις οδούς Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δηµοκρατίας, Μικράς Ασίας -οκτώµισι µέτρα
από τον άξονα- και Κυανής Ακτής, Αχιλλέως και την ανώνυµη,
που είναι η νοητή επέκταση έως την Οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού,
Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Άκτης, σε απόσταση οκτώ µέτρων από τον υφιστάµενο άξονα.
Αυτό και µόνο αυτό, αρκεί και διατυπώνεται και ξεκινούν οι διαδικασίες της αποκατάστασης. Δεν περιµένουµε οποιαδήποτε
άλλη αναστολή και δεν τροποποιείται αυτή η ζώνη αναστολής.
Με αυτή τη ζώνη αναστολής ξεκινάει η αποκατάσταση, που περιλαµβάνει κατεδαφίσεις, επισκευές και οπισθοχώρηση. Είναι
τρία διαφορετικά σενάρια. Κάποια επισκευάζονται επί τόπου,
όταν δεν εµπίπτουν στη ζώνη αναστολής, κάποια οπισθοχωρούν,
που µετατρέπονται και σε αποζηµίωση κατεδαφιστέου και κάποια
πιθανόν κατεδαφίζονται, όταν είναι στη ζώνη αναστολής ή στα
ρέµατα και στα δάση.
Τι σηµαίνει ότι εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί να την τροποποιήσουν µε νέα κυκλοφοριακή µελέτη; Ρητά αναφέρεται ότι
αυτό θα γίνει µόνο στη διαδικασία κατάρτισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. Δηλαδή, παραπέµπει στην κανονικότητα του πολεοδοµικού σχεδιασµού που ξεκινάει -και µόνο σε αυτή- µε την
κυκλοφοριακή µελέτη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου -άρα, άπαξ
και όχι στο διηνεκές- και µπορεί να τροποποιηθεί, γιατί µπορεί
το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο να βγάλει έναν άλλο δρόµο και µόνο γι’
αυτό. Και είναι η κανονικότητα του πολεοδοµικού σχεδίου. Δεν
είναι µια άλλη -αν θέλετε- υποκειµενική πρωτοβουλία. Είναι µόνο
τα προβλεπόµενα του Ειδικού Χωρικού, γιατί η περιοχή µπαίνει
και στον χωρικό σχεδιασµό πλέον, για να είναι -είπαµε- απολύτως
οργανωµένα και κανονικά.
Δεν έχει περαιτέρω αέναες τροποποιήσεις της πράξης αναστολής. Το συνδέει µόνο µε το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο και την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Δεύτερο ζήτηµα, που είναι πολύ σηµαντικό: Στο άρθρο 2, που
αφορά στα πληγέντα κτήρια, που εµπίπτουν στην περιοχή αναστολής και στην απόδοση, αν θέλετε, της λεγόµενης «στεγαστικής συνδροµής», αναφέρει το συνδυασµό µε τον καθορισµό της
οικοδοµικής και ρυµοτοµικής γραµµής. Λέει δηλαδή, «…εφόσον
κατεδαφιστούν στο σύνολό τους πριν τον καθορισµό της οικοδοµικής και ρυµοτοµικής γραµµής».
Αυτό που εµείς θέλουµε, είναι να υπάρχει χώρος για το πολεοδοµικό σχέδιο. Άρα, λέµε ότι µέχρι να τελειώσει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, που καθορίζει τις οικοδοµικές και ρυµοτοµικές
γραµµές, πρέπει αυτά να έχουν κατεδαφιστεί, για να υπάρχει και
γρήγορη παρέµβαση στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, να είναι ο
διαθέσιµος χώρος επαρκής. Δεν αποτελεί το άρθρο 1 καθορισµό
οικοδοµικής και ρυµοτοµικής γραµµής, δεν συναρτάται, δηλαδή,
µε τη σηµερινή πράξη αναστολής, γιατί, εξάλλου, δεν θα προλάβαινε να κατεδαφιστεί κάτι.
Δίνουµε, λοιπόν, τον χρόνο, ταυτόχρονα µε την εκπόνηση του
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, µέχρι να καθοριστούν οι οικοδοµικές
και ρυµοτοµικές γραµµές, αυτά που είναι στη συγκεκριµένη περιοχή και έχουν βέβαια, το απαραίτητο πρωτόκολλο αυτοψίας
του ετοιµόρροπου κτηρίου, να έχουν κατεδαφιστεί.
Έτσι, λοιπόν, νοµίζω ότι δίνουµε και χρόνο να γίνει κάτι τέτοιο
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και να µπορούν οι πολίτες να έχουν την επιδότηση του κατεδαφιστέου, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούν
εκ νέου, εκτός της ζώνης αναστολής. Προφανώς, αυτό -το είπα
στην εισήγησή µου- θα δώσει τη δυνατότητα, πολλά παραθεριστικά κτήρια, τα οποία είναι κατασκευασµένα ως λυόµενα ή ως
πρόχειρα, να πληρούν σύγχρονους κανόνες κατασκευής.
Εδώ, πράγµατι, µπαίνει η απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
ως προς το ποσό της χορηγούµενης στεγαστικής συνδροµής.
Αυτό είναι µια επιλογή της διοίκησης, ως προς την κατάθεσή του
στα εντελλόµενα. Θέλουµε, δηλαδή, γρήγορα, µόνο µε την εισήγηση µιας υπηρεσίας, που είναι η Διεύθυνση Αποκαταστάσεων,
µε την υπογραφή του Υπουργού να πάει για να πληρωθεί και να
αποδοθεί στους πολίτες.
Όσον αφορά το έκτακτο κοινωνικό επίδοµα στέγασης, πρέπει
να συµφωνήσω µαζί σας ότι είναι πολύ πιο ιδιαίτερο, γιατί αφορά
τη δασική περιοχή και την περιοχή του ρέµατος Παππά. Εκεί το
επίδοµα χορηγείται, αφού κατεδαφιστούν τα κτήρια -δεν επιτρέπεται, προφανώς, η χορήγηση αδειών σε αυτές τις περιοχέςαφορά µόνο κύρια και µοναδική κατοικία και κατοικίες που οικοδοµήθηκαν πριν από το χρονικό όριο των αυθαιρέτων, για να µην
έχουµε νεότερες αυθαιρεσίες και έτσι, ατύπως τις επικροτήσουµε. Διότι αν είναι νέες αυθαιρεσίες, σαφώς και δεν µπορεί να
γίνει κάτι τέτοιο.
Τι χρειάζεται εδώ; Χρειάζεται µελέτη ιδιώτη µηχανικού και έκθεση δικηγόρου για τον έλεγχο των τίτλων. Και τι αναφέρει εδώ;
Τη βεβαίωση µεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό βεβαιώνει και τη διοίκηση ότι υπήρξε ιδιοκτησία
ή µια οικονοµική πράξη απόκτησης του ακινήτου και εκ τούτου,
προκύπτει το κοινωνικό επίδοµα στέγασης. Διαφορετικά, µπορεί
να ήταν µία καταπάτηση, που δεν µπορούµε να τη δεχθούµε.
Έτσι διασφαλίζεται από τη µεριά της διοίκησης, πως, παρ’ότι
ήταν παράβαση της νοµοθεσίας περί ρεµάτων ή περί δασών,
υπήρχε η απαραίτητη νόµιµη πράξη.
Στο σηµείο αυτό να πούµε ότι δεν µπορεί να είναι τακτοποιηµένα µε τους νόµους περί αυθαιρέτων του 2013 και 2017, διότι
οι νόµοι αυτοί προέβλεπαν ότι η τακτοποίηση αυτή γινόταν εκτός
των περιοχών ρεµάτων και δασών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δεν
υπάρχει περίπτωση να έχουν τακτοποιηθεί σε ρέµατα ή σε δάση
και να έρθουν µετά να δηµιουργήσουν προβλήµατα σε αυτή τη
διαδικασία.
Νοµίζω ότι αυτό ολοκληρώνει και τις απαντήσεις, που ζήτησε
η κ. Χριστοφιλοπούλου.
Θα ήθελα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Η συγκεκριµένη τροπολογία είναι δουλειά και του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και του Τµήµατος Χωροταξίας και του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι αρκετοί οι Υπουργοί που συνυπογράφουν. Ελπίζω ότι έδωσα µία επαρκή απάντηση, γιατί δεν µπορεί να είναι όλοι οι Υπουργοί παρόντες.
Όσον αφορά, βέβαια, αυτά που είπε ο κ. Βορίδης -κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µόνο µισό λεπτό- θα πω το εξής: Τα πεπραγµένα
της τετραετίας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φαίνονται σε αυτήν
την Αίθουσα. Το ποιος αισθάνεται άνετα µε τα πεπραγµένα της
τετραετίας φαίνεται, επίσης, σε αυτήν την Αίθουσα.
Ο Πρωθυπουργός ήρθε εδώ και παρουσίασε, όχι µόνο τι κάναµε στην τετραετία, αλλά και πώς ο κόπος και ο αγώνας όλων
των Ελλήνων και της Κυβέρνησης µας έφερε σήµερα, όπως και
την προηγούµενη εβδοµάδα, να µειώνουµε ασφαλιστικές εισφορές, να καταργούµε τέλος επιτηδεύµατος, να µειώνουµε φορολογία, να µειώνουµε φόρο επιχειρήσεων και πάνω απ’ όλα, να
αυξάνουµε το κοινωνικό µέρισµα.
Το ποιος δεν αισθάνεται άνετα φαίνεται, επίσης, εδώ. Και πείτε
στον κ. Βορίδη ότι η απάντησή µου είναι πως, αν έως αισθάνονταν άνετα για τα πεπραγµένα τους και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Μητσοτάκης, ας ήταν σήµερα εδώ για να µιλήσουν. Διότι αυτό που
εγώ γνωρίζω ότι υπέστη η χώρα µας στο τέλος του 2014, ήταν ο
πανικός, που έγινε όταν ανακοίνωσαν ότι βγαίνουµε στις αγορές,
που έτρεχαν να µαζέψουν τις ανακοινώσεις µε την υπέρογκη αύξηση του κόστους των οµολόγων, όπως και το πως έφευγαν σαν
κακοί µαθητές από την πέµπτη αξιολόγηση, όταν τους έδιωχνε
το Eurogroup, όταν έδιωχνε την πατρίδα µας, την Ελλάδα µας,
γιατί δεν κατάφεραν να πετύχουν κανέναν από τους στόχους, για
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τους οποίους δεσµεύτηκαν.
Αυτά είναι τα πεπραγµένα της δικής τους τετραετίας.
Και τα πεπραγµένα της δικής µας τετραετίας είναι ότι αυτή η
χώρα είναι περήφανη, έχει λόγο στο εξωτερικό, την επικροτούν
ακόµα και οι πολιτικοί αντίπαλοι στην Ευρώπη και µπορεί και
αποδίδει στην κοινωνία αυτά που στερήσατε εσείς µε τις κυβερνήσεις σας. Για να ξέρετε ποιοι φοβούνται για τα πεπραγµένα
τους!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για δώδεκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μα, κύριε Πρόεδρε, είχαµε πει
ένας Βουλευτής, ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά είστε εσείς,
κύριε Κεγκέρογλου.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Κύριε Κατσίκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κατ’ αρχάς παρακαλώ θερµά
τους κυρίους συναδέλφους να µε αφήσουν να τοποθετηθώ για
δυο λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτό, για το οποίο διαµαρτύρεστε δικαίως ίσως- δεν συµβαίνει πρώτη φορά. Να σας θυµίσω ότι έχει
συµβεί και άλλη φορά. Κάποιοι λόγοι το επιβάλλουν. Και τις προηγούµενες φορές, που είχε συµβεί ένας από τους δυο, που σε
συνέχεια του πρώτου κοινοβουλευτικού µιλούσε, ήταν από το
ΠΑΣΟΚ.
Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι είναι βεβαρηµένο και επίπονο
για µένα το κοινοβουλευτικό πρόγραµµα. Μετά από εδώ πρέπει
να µιλήσω και αλλού και ο χρόνος µε πιέζει. Σας ευχαριστώ για
την κατανόησή σας.
Κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σε συνέχεια των εκτεταµένων αναλύσεων, που έχουν προηγηθεί σχετικά µε το περιεχόµενο του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θέλω να καταδείξω, πέρα από τη συµβατική
υποχρέωση, που έχουµε ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουµε στην ενσωµάτωση της οδηγίας 2016/681,
την αναγκαιότητα, που υπάρχει να ενισχυθεί το νοµικό πλαίσιο
της χώρας µας.
Ταυτόχρονα δε, θέλω να αναφερθώ εµφατικά στο σηµαντικό
έργο, που γίνεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
την Ελληνική Αστυνοµία. Ίσως να µην προβάλλεται αυτό το έργο
αρκετά, διότι δυστυχώς, υπάρχει η τάση να υποτιµούµε την απόδοση ευσήµων, κατά την τέλεση του καθήκοντος, ίσως γιατί θεωρούµε το καθήκον ως δεδοµένο.
Κάθε φορά, όµως, που υποτιµούµε την αφοσίωση και το καθήκον, έρχονται στη δηµοσιότητα οι εξαιρέσεις του κανόνα, οι
οποίες µπορεί πρόσκαιρα να αµαυρώνουν την υπόσταση των
άξιων στελεχών, ωστόσο την ίδια στιγµή µας θυµίζουν τη σπουδαιότητα του έργου, που επιτελείται από όσες και όσους παραµένουν αφοσιωµένοι στο καθήκον, που έχουν αναλάβει υπέρ της
προστασίας του πολίτη.
Σε αυτό το σηµείο πιστεύω ότι το χρέος της πολιτείας είναι να
διευκολύνει όλα αυτά τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, αίροντας τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν κατά την τέλεση των καθηκόντων τους. Είναι χρέος της πολιτείας –το έχω πει πολλές
φορές- να βοηθήσει το Σώµα, ώστε να γίνει ακόµα πιο αποτελεσµατικό επιχειρησιακά, διότι πιστεύω πως γίνεται ουσιαστικό και
αθόρυβο έργο από όλα τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας,
από όλες τις νευραλγικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, πόσο µάλλον από αυτές που αναφέρονται στην καταπολέµηση του οργανωµένου διεθνούς εγκλήµατος.
Αναφέροµαι στο διεθνές οργανωµένο έγκληµα διότι, µε αφορµή το παρόν σχέδιο νόµου, η διακρατική συνεργασία των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται στο προσκήνιο,
προκειµένου να το καταπολεµήσει αποτελεσµατικότερα.
Με στόχο την καταπολέµηση του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος, αλλά και της τροµοκρατίας αναδιαµορφώνεται και η
λειτουργία των ελληνικών υπηρεσιών.
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Για τον λόγο αυτό, µε το εν λόγω νοµοσχέδιο, στη Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΛΑΣ συνίσταται
τµήµα µε τίτλο «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών», το οποίο στελεχώνεται από αστυνοµικό προσωπικό.
Το νέο αυτό τµήµα υποχρεούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδοµένα που διαβιβάζονται από τους αεροµεταφορείς,
προκειµένου να αξιολογούνται ενδεχόµενες ενδείξεις ανάµειξης
επιβατών σε εγκληµατικές ενέργειες καθώς και να ταυτοποιούνται όσα άτοµα διερευνώνται από τις αρχές σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία, δηλαδή τη Europol, για συµµετοχή σε εγκληµατικές ενέργειες.
Αυτή σε γενικές γραµµές είναι η ουσία του σχεδίου νόµου, το
οποίο σήµερα καλούµαστε να ενσωµατώσουµε στο εθνικό µας
δίκαιο. Μίλησα νωρίτερα, για το αθόρυβο πλην, όµως, αποτελεσµατικό και ουσιαστικό έργο των ελληνικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Θέλω να επεκταθώ σε αυτό το πεδίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι µας ακούει ο ελληνικός λαός και πιστεύω πως καλό
είναι να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες κάποια πράγµατα, που
είτε δεν επικοινωνούνται σωστά είτε άπτονται ζητηµάτων εθνικής
ασφαλείας, που ούτως ή άλλως δεν δύνανται δηµοσιοποίησης
πάντα.
Το τελευταίο, βέβαια, η µη, δηλαδή, ανάδειξη των επιτυχιών
και της επιχειρησιακής λειτουργίας των αστυνοµικών Αρχών, επ’
ουδενί σηµαίνει αδυναµία αποτελεσµατικότητας στο έργο, που
επιτελείται από τις αρµόδιες ελληνικές αστυνοµικές Αρχές.
Διότι, ας µην ξεχνάµε, πως εµείς, ως µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, µπορεί να γνωρίζουµε κάποια πράγµατα, που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και των υπηρεσιών ασφαλείας και
να τα θεωρούµε δεδοµένα, αλλά αυτό δεν ισχύει για την πλειοψηφία της κοινής γνώµης, την οποία καλό θα είναι -στο µέτρο
και στον βαθµό, βέβαια, του εφικτού- να την ενηµερώνουµε από
αυτό το Βήµα της Βουλής.
Θα περάσω, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο, σε περιπτώσεις που
αφορούν την αποτελεσµατικότητα του έργου πάταξης και καταστολής εγκληµατικών δράσεων, όπως αυτές έχουν εκτυλιχθεί σε
ελληνικό έδαφος και οι οποίες έχουν αντιµετωπιστεί µέσα από
διακρατική συνεργασία. Διότι δεν πρέπει να ξεχνούµε πως,
παρ’ότι το έγκληµα και η τροµοκρατία εξελίσσονται συνεχώς,
ταυτόχρονα εξελίσσονται και οι µηχανισµοί αντιµετώπισής τους
και αναβαθµίζονται διαρκώς οι κρατικοί και διακρατικοί τρόποι
προστασίας του κοινωνικού συνόλου προς όφελος των πολλών.
Θέλω, κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις
σχετιζόµενες µε την εξιχνίαση εγκληµάτων στον τοµέα των αεροµεταφορών, κατά τις οποίες διεξήχθησαν συντονισµένες επιχειρήσεις των ελληνικών αρχών µέσα σε ένα διαµορφωµένο
πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας, µε αίσιο τέλος, µάλιστα.
Θα γίνω πιο συγκεκριµένος: Το καλοκαίρι του 2017 έλαβε
χώρα σε διεθνή κλίµακα µια τεράστια αστυνοµική επιχείρηση µεταξύ εξήντα τεσσάρων χωρών και διακοσίων τριάντα συνολικά
αεροδροµίων, από τα οποία τα τριάντα εννέα αεροδρόµια ήταν
της Ελλάδας. Στη διακρατική αυτή επιχείρηση που διεξήχθη σε
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία, τη Europol,
στόχος ήταν ο εντοπισµός επιβατών, που επιχειρούν να φύγουν
παράνοµα από την Ελλάδα, καθώς σύµφωνα µε αρµόδιους αξιωµατούχους, η χώρα µας θεωρείται ως µεταβατικός σταθµός, για
εκείνα τα άτοµα που εµπλέκονται µε το βαρύ οργανωµένο έγκληµα, είτε πρόκειται για δουλεµπόρους και εµπόρους ναρκωτικών είτε για ύποπτους τροµοκρατικής δράσης.
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και τους αστυνοµικούς των αεροδροµίων εντοπίστηκαν συνολικά δεκαέξι
ονοµατεπώνυµα επιβατών, που είχαν αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια µε στοιχεία κλεµµένων πιστωτικών καρτών, ενώ αντίστοιχες υπηρεσίες σε όλον τον κόσµο σχηµάτισαν δικογραφίες για
εκατόν πενήντα τρία άτοµα. Και όλα αυτά σε µια επιχείρηση µε
την κωδική ονοµασία «DRAGON», δηλαδή δράκος, µία επιχείρηση που διήρκησε µερικές µόνο µέρες και δηµοσιεύτηκε και
στον Τύπο.
Το φθινόπωρο του ιδίου έτους, του 2017, οι ελληνικές αρχές,
σε συνεργασία µε τη Europol , σε µια ακόµη επιχείρηση διάρ-
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κειας µόλις δύο ηµερών -την επιχείρηση «ΤΑΥΡΟΣ» αυτή τη
φορά- εξάρθρωσαν ένα ακόµη κύκλωµα διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, που προωθούσε την παράνοµη διαφυγή
ατόµων από την Ελλάδα προς την Αγγλία. Οι ελληνικές αρχές,
σε συνεργασία µε τις οµόλογες αρχές της Βρετανίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας, έφεραν εις πέρας µε επιτυχία µια διακρατική αποστολή, που είχε ως στόχο την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, όπως αυτό αντιµετωπίζεται στον τοµέα
των µεταφορών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι αποτελεί πλέον
κοινή διαπίστωση πως η λαθραία µετακίνηση ανθρώπων έχει
αναδειχθεί ως µια από τις πιο κερδοφόρες και ευρέως διαδεδοµένες δραστηριότητες του οργανωµένου εγκλήµατος εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παράνοµη διακίνηση µεταναστών είναι
πλέον µια µεγάλη, κερδοφόρα και περίπλοκη εγκληµατική αγορά, συγκρίσιµη µε τις ευρωπαϊκές αγορές φαρµάκων.
Και για να προλάβω, όσες φωνές σπεύσουν να µου καταλογίσουν πολιτικό λόγο, που δεν συνάδει µε τη δική τους τάχα πιο
δηµοκρατική από τη δική µου ηθική, θα σας πω ότι τα στοιχεία
που παρουσίασα προ ολίγου, είναι από το επίσηµο δελτίο Τύπου
της Europol, όπως αυτό δηµοσιεύεται στην επίσηµη ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας τον Νοέµβριο του
2017.
Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία, αγαπητοί συνάδελφοι, µιλάει πλέον ανοικτά για τη δράση του οργανωµένου εγκλήµατος,
που σχετίζεται µε την παράνοµη διακίνηση µεταναστών στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία µιλάει για την πλαστογράφηση νοµιµοποιητικών εγγράφων και χαρακτηρίζει αυτή
την οργανωµένη εγκληµατική δράση ως µια σοβαρή απειλή, που
αντιµετωπίζει σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, τουλάχιστον,
επισηµαίνει -επαναλαµβάνω- µε επίσηµο δελτίο Τύπου η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία, η Europol.
Κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, σας λέω ότι επιχείρησα,
µέσα από την ανάδειξη προβληµάτων, που µας αφορούν, µέσα
από την αναφορά µου σε εγκληµατικές ενέργειες, που αντιµετωπίστηκαν εντός ελληνικής επικράτειας, να καταδείξω τη µεγάλη
αναγκαιότητα εναρµόνισης του εθνικού µας πλαισίου µε το ευρωπαϊκό. Και πιστεύω πως ουδείς έχει αµφιβολία πως σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τη θωράκιση της χώρας απέναντι στο οργανωµένο έγκληµα, οφείλουµε να συνεργαστούµε ακόµη πιο στενά µε
τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρώπης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η καταπολέµηση, εξάλλου, της παράνοµης µετανάστευσης,
µέσω των αεροµεταφορών, είναι µια από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να περιοριστούν
οι οµάδες οργανωµένου εγκλήµατος που δραστηριοποιούνται
στις «πύλες εισόδου» της Ενωµένης Ευρώπης και λυµαίνονται
τους νόµιµους διαύλους µετανάστευσης. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση πιστεύω πως πραγµατοποιείται ένα ακόµα θετικό βήµα µε
το παρόν σχέδιο νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Κατσίκη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής από τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τηρούµε και τυπικά τους κανονισµούς, γιατί η παραβίαση των κανόνων µπορεί να οδηγήσει σε
µεγαλύτερη παραβίαση κοκ, να φτάσουµε, δηλαδή, σε πράγµατα
τα οποία δεν θέλει κανείς. Και επισηµαίνω ότι ο Κανονισµός προβλέπει πως όταν ξεκινήσουν οι εισηγητές, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των οκτώ πρώτων και µετά να λάβει τον
λόγο για ολόκληρη οµιλία ο Υπουργός και κατ’ Eπέκταση οι
Kοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, πλην από περιπτώσεις, που θα
ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός για µικρή παρέµβαση, που δεν δικαιολογεί, όµως, τη λήψη λόγου από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους.
Εξαιρώ από τη συζήτηση το ότι έλαβαν τον λόγο, για να τοπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θετηθούν για την πρόκληση, πραγµατικά, που είχαµε για άλλη
µια φορά µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, από τη Χρυσή Αυγή. Και
σωστά επισηµάνθηκε ότι η καλύτερη απάντηση στην πρόκληση
της Χρυσής Αυγής είναι η δηµοκρατική θωράκιση, αλλά και -επιτέλους- να ληφθούν µέτρα για να συνεχισθεί απρόσκοπτα αυτή
η περιβόητη δίκη. Και η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.
Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι σήµερα, µε την πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού, η συζήτηση δεν αφορά το νοµοσχέδιο, αλλά τα
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την οικονοµία και το σήµερα
και το αύριο αυτού του τόπου. Και πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο
ελληνικός λαός έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τα προεκλογικά
σόου του κ. Τσίπρα του 2015 και συνεχίζει να τα πληρώνει µαζί
µε τα τωρινά σόου.
Σήµερα, ο κύριος Πρωθυπουργός ήρθε εδώ και οµολόγησε ότι
επί τρία χρόνια έχει εξοντώσει τους πολίτες, µε την υπερφορολόγηση, την οποία επέβαλε µε βάση το τρίτο µνηµόνιο και, βέβαια, µε τη διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, τον οποίον θα καταργούσε.
Ήρθε εδώ σήµερα, αλλά ξέχασε να µας πει και για την κατάργηση του ΕΚΑΣ και για τις συντάξεις επίδοµα-επιδόµατα, που εκδίδονται µε βάση τον νόµο Κατρούγκαλου από το Μάιο του 2016
και µετά.
Έχει υιοθετήσει πλήρως στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα
την ατζέντα Τζήµερου και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του που
τον αποµακρύνει όλο και περισσότερο από τις όποιες διακηρύξεις του παρελθόντος περί προοδευτικότητας. Χωρίς ντροπή συνεχίζει να παίρνει, ακόµη και από τους αδύναµους και τους ανέργους, δέκα. Χωρίς ένα ίχνος αυτοκριτικής, έρχεται εδώ και πανηγυρίζει για την επιστροφή ενός. Από τα µατωµένα πλεονάσµατα επιστρέφει το 10% και πανηγυρίζει κιόλας. Οι εκφράσεις
είναι του ίδιου του κ. Τσίπρα.
Το θέµα, όµως, που σήµερα έχει πολύ ενδιαφέρον να αναδείξουµε είναι ένας ακόµη µύθος του κ. Τσίπρα και του κ. Τσακαλώτου που κατέπεσε. Βεβαίως και του κ. Χουλιαράκη και συνολικά των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Μας είπαν ότι επιβλήθηκε υψηλή φορολογία σκόπιµα. Άδικη αφαίµαξη από τους µικροµεσαίους, προκειµένου να στηριχθούν οι εργαζόµενοι και οι αδύναµοι. Μύθος!
Σήµερα, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το ILO, µε τη δηµοσίευση της έκθεσής του αποδεικνύει ότι µεγαλύτερη µείωση του
εισοδήµατος των εργαζοµένων έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί των δήθεν
προοδευτικών. Επί των δήθεν αριστερών. Και όχι µόνο αυτό. Καθηµερινά η κοινωνία διαπιστώνει ότι η κατακρεούργηση του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος µε τη µετατροπή του µέσω
του ΚΕΑ σε µόνιµο επίδοµα έχει οδηγήσει τους αδύναµους σε
µια παγίδα φτώχειας επιδοτούµενη. Τους αποκόπτει εργασιακά
και κοινωνικά. Τους έχει οδηγήσει να αρνούνται προσφορά εργασίας, να αρνούνται να δουλέψουν -τουλάχιστον νοµίµως- και
αυτό είναι η µεγαλύτερη ζηµιά που µπορεί να προκαλέσει.
Έχουµε καταθέσει µια ολοκληρωµένη πρόταση νόµου που
αφορά την οικονοµική ανάκαµψη για την κοινωνική δικαιοσύνη,
την εµπέδωση βιώσιµου κοινωνικού κράτους. Και επειδή πολλές
φορές µας ρωτάει ο κ. Τσίπρας και µας λέει ότι «θα ψηφίζετε»,
βεβαίως ό,τι έρχεται, ελαφρύνει και ξεψηφίζει µέτρα του κ. Τσίπρα που έχουν επιβαρύνει τον ελληνικό λαό βεβαίως και θα τα
ψηφίσουµε. Έστω και ένα ευρώ να αφορούν αυτά τα µέτρα. Το
ερώτηµα, όµως, έρχεται και αντιστρέφεται. Ο κ. Τσίπρας και η
Κοινοβουλευτική του Οµάδα θα αποδεχθεί την πρόταση νόµου
του Κινήµατος Αλλαγής για την οικονοµική ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης που δηµιουργεί θέσεις εργασίας; Που εκτός
από την ουσιαστική µείωση της φορολόγησης, η οποία θα οδηγήσει σε οικονοµική ανάκαµψη, είναι στήριγµα και για ένα βιώσιµο κοινωνικό κράτος; Εκτός από το 29% που εµείς προβλέπουµε να γίνει 20% µέσα σε τέσσερα χρόνια, την κατάργηση του
φόρου αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύµατος, συνολικά και
όχι επιµέρους, τη µείωση 30% του ΕΝΦΙΑ, έχουµε µια κορυφαία
πρόταση. Πολύ απλά λέµε ότι για κάθε πρόσληψη επιπλέον εργαζόµενου, η επιχείρηση θα απαλλάσσεται από έσοδα ή αντίστοιχα θα λαµβάνονται ως έξοδα όλο το µισθολογικό κόστος
αυξηµένο κατά 50%. Για 1.000 ευρώ µισθολογική δαπάνη, θα
έχουµε έξοδο 1.500 ευρώ και αυτό αυτόµατα και απλά είναι το
απόλυτο κίνητρο για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Οικονο-
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µική ανάκαµψη, λοιπόν, και δηµιουργία θέσεων εργασίας. Για την
αντιµετώπιση της παγίδας φτώχειας λέµε ότι αυτός που λαµβάνει επίδοµα δεν θα το χάνει εφόσον πιάσει δουλειά για διάστηµα
έξι µηνών, να παίρνει παράλληλα και το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Και αφού επανενταχθεί εργασιακά και ξαναµπεί στο
ρυθµό της δουλειάς, οµαλά να εξέλθει του συστήµατος κοινωνικού επιδόµατος.
Δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα για το ίδιο θέµα. Αν κάποιος δικαιούχος επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης το λαµβάνει για
έναν χρόνο, χωρίς να βρει δουλειά, υποχρεωτικά ο ΟΑΕΔ να του
προσφέρει θέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, και το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης συµπληρούµενο να µετατρέπεται
σε επίδοµα εργασίας.
Και τελειώνω µε µια τρίτη πρόταση, µια και δεν µας παίρνει ο
χρόνος. Είναι σαράντα τα άρθρα. Είπε ο κ. Κουτσούκος ορισµένα
απ’ αυτά. Εγώ θα κλείσω µε την πρόταση, την οποία περιλαµβάνει µέσα το νοµοσχέδιο για τη βιώσιµη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Κοιτάξτε, υπάρχει µεγάλη αύξηση των οφειλών και προς το
δηµόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Έχει αποτύχει το σύστηµα το οποίο ψηφίστηκε µέσω του εξωδικαστικού συµβιβασµού, γιατί έχουµε οφειλέτες µόνο στο δηµόσιο ή µόνο στα
ασφαλιστικά ταµεία. Εµείς περιγράφουµε την πρότασή µας µε
τρεις λέξεις. Για να είναι βιώσιµη, θα πρέπει να µην έχει τέλος,
να αφορά όµως οφειλές µέχρι την ηµέρα κατάθεσης του νοµοσχεδίου, µε προκαταβολή 5%, αφού απαλειφθούν πρόστιµα και
προσαυξήσεις, εκτός απ’ αυτά που αφορούν λαθρεµπόριο και
παραβάσεις του Τελωνιακού Κώδικα. Με 5% προκαταβολή, λοιπόν, να µπορεί να έχει εκατόν είκοσι δόσεις και ταυτόχρονα, εάν
για οποιονδήποτε λόγο χάσει τη ρύθµιση, γιατί θα κάνει να πληρώσει πάνω από δυο δόσεις, να µπορεί να επανενταχθεί µε την
προκαταβολή πάλι του 5% και µε ένα λογικό επιτόκιο, µε τοκισµό
από την πρώτη µέρα που θα ισχύει η ρύθµιση. Έχει ασφαλιστικές
δικλίδες και είναι η οριστική λύση για το πρόβληµα.
Έτσι, λοιπόν, καλούµε την Κυβέρνηση, πέρα από τα όποια
µέτρα σκέφτεται ή σκέφτηκε να πάρει, να δει την ολοκληρωµένη
πρότασή µας. Είναι ακριβώς το κόστος της ίδιο µε αυτό που αφήνει περιθώριο το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, δεν ξεπερνά δηλαδή τα όρια του µεσοπρόθεσµου. Βεβαίως, αναδεικνύεται
αυτόµατα η ανάγκη για την τροποποίηση των δυσµενών όρων
που έχουµε ως χώρα δεσµευτεί, διά της υπογραφής του κ. Τσίπρα, το 3,5%, δηλαδή υψηλά πλεονάσµατα και το 2,2%.
Κλείνω, λοιπόν, µε αυτήν την ερώτηση προς την Κυβέρνηση,
εάν θα αποδεχτεί την πρόταση νόµου που έχει καταθέσει το Κίνηµα Αλλαγής για την οικονοµική ανάκαµψη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
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 των Ελλήνων, σαράντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Havdrup Skole,
σχολείο της Δανίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Welcome to the Greek Parliament.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστο Μπουκώρο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ανεβαίνοντας σήµερα στο Βήµα της Βουλής, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε το εξής, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ: «Με κατηγορούν ότι δεν
προχώρησα στην κατάργηση αυτού του φόρου, αλλά δεν µας
λένε ποιος θεσµοθέτησε αυτόν τον φόρο». Έκανε το ερώτηµά
του µε διάθεση περιπαικτική, σχεδόν ειρωνική, ατενίζοντας τα
έδρανα της Νέας Δηµοκρατίας.
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Αλήθεια, δεν γνωρίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ποιος θεσµοθέτησε αυτόν τον φόρο; Ας µου επιτρέψει να τον πληροφορήσει
η ταπεινότητά µου. Ο κ. Κουρουµπλής, η κ. Τζάκρη, ο κ. Μπόλαρης, η κ. Ξενογιαννακοπούλου και πλειάδα στελεχών της τότε
Κυβέρνησης, οι οποίοι βρήκαν στέγη στα Υπουργεία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στους κόλπους της Κυβέρνησής σας κύριε Πρωθυπουργέ, είναι δεκάδες, εκατοντάδες ίσως αυτά τα στελέχη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτοί, κύριε Πρωθυπουργέ, θεσµοθέτησαν τον ΕΝΦΙΑ. Μην
κοιτάτε, λοιπόν, σε λάθος έδρανα.
Απευθυνόµενος ο κύριος Πρωθυπουργός στις λαϊκές συνοικίες, έκανε και τους λογαριασµούς και είπε ότι ένας κάτοικος του
Καµατερού ή της Κοκκινιάς, ο οποίος πλήρωνε 250 ευρώ, φέτος
θα πληρώσει 180 ευρώ ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, τι
µας λέτε; Ότι επί τέσσερα χρόνια από τον κάτοικο του Καµατερού πήρατε 1.000 ευρώ και του επιστρέφετε φέτος τα 70 ευρώ
για ΕΝΦΙΑ και περιµένετε το χειροκρότηµά του και την ικανοποίησή του;
Θα έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι εφόσον ξεκαθαρίσαµε τα περί
καταγωγής, αλλά και ανατροφής αυτού του νόµου -και λέω ανατροφής αυτού του νόµου, ο οποίος δεν διορθώνεται, αλλά καταργείται, όπως έλεγε κάποιος άλλος- θα θύµιζα στον κύριο
Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που θεσµοθέτησε
τον νόµο αυτό, τον εφάρµοσε για δυο χρόνια. Η µετέπειτα συγκυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµαρά τον εφάρµοσε
για δυόµισι χρόνια. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας τον εφάρµοσε για τέσσερα ολόκληρα χρόνια τον ΕΝΦΙΑ.
Άρα ποιος είναι -επιτρέψτε µου την έκφραση- ο πραγµατικός
«µπαµπάς» αυτού του φόρου; Είναι ο ίδιος που καµώνεται ότι τον
µειώνει, χαρίζοντας 20 και 30 και 40 ευρώ. Να τα ξεκαθαρίσουµε
τα πράγµατα, γιατί την πρόσφατη ιστορία όλοι τη θυµόµαστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, να κάνουµε λίγο ησυχία, αν έχετε την καλοσύνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είχε προηγηθεί, βεβαίως, και ο κ.
Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονοµικών, λέγοντας ότι διαφωνεί
µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για την προέλευση του υπερπλεονάσµατος. Όχι, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, δεν διαφωνούµε, συµφωνούµε.
Δηλαδή, διαφωνεί ο κ. Τσακαλώτος ότι µέρος του υπερπλεονάσµατος έρχεται από τη µείωση του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων κατά 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ; Διαφωνεί ο κ. Τσακαλώτος ότι 700 εκατοµµύρια ευρώ φόροι, οι οποίοι έπρεπε να
επιστραφούν στους πολίτες, δεν επεστράφησαν; Διαφωνεί ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ότι τα ληξιπρόθεσµα προς τον ιδιωτικό τοµέα αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ;
Εάν σε όλα αυτά, βεβαίως, προστεθεί το τσουνάµι της υπερφορολόγησης της µεσαίας τάξης, την οποία εξοντώσατε -ανεβάσατε τον φόρο των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών από
το 26% που τον παραλάβατε στο 29% και τώρα υπόσχεστε ότι
θα τον µειώνετε 1% κάθε χρόνο- το τσουνάµι των κατασχέσεων
επί δικαίων και αδίκων -δύο εκατοµµύρια κατασχέσεις ακόµα και
σε αναξιοπαθούντες επιδοµατίες- και τα χαράτσια που πάνε και
έρχονται, τότε το παζλ συµπληρώνεται.
Η αλήθεια είναι ότι λέτε πως µε το µέρισµα θα ευνοηθούν τριάµισι εκατοµµύρια Έλληνες. Να συµπεράνω ότι θα χάσουν τα υπόλοιπα εξίµισι εκατοµµύρια των Ελλήνων. Η αλήθεια είναι ότι τα
πήρατε σχεδόν από όλους -και πήρατε πολλά- και επιστρέφετε
ψίχουλα στους λιγότερους. Αυτό λένε οι αριθµοί. Και αυτό συνέβη µε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Σήµερα δίνετε το µέρισµα µε την τροπολογία που συζητάµε.
Εµείς συµφωνούµε να δοθεί το µέρισµα, αλλά σας λέµε και θα
σας το λέµε σε όλους τους τόνους ότι θα προτιµούσαµε να είναι
προϊόν ανάπτυξης. Θα προτιµούσαµε να είναι προϊόν µεγέθυνσης της πίτας και αύξησης του πλούτου και όχι υπερφορολόγησης και στάσης πληρωµών. Είναι τόσο απλό.
Ενώ, όµως, σε κάποιους τα δίνετε, από κάποιους τα παίρνετε
χοντρά. Και ποιοι είναι αυτοί, κυρία Υπουργέ; Στερήσατε από τα
στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάµεων επί
τρία χρόνια τα αναδροµικά. Τα παρακρατήσατε. Πλεονάσµατα
είχατε και τα προηγούµενα χρόνια και τα δίνετε τώρα προεκλο-
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γικά.
Δοθείσης της ευκαιρίας, κυρία Υπουργέ, να σας πω ότι πρέπει
να δείτε τι θα γίνει και µε τους χαµηλόβαθµους, στον βαθµό του
λοχία. Γιατί εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα. Αν δεν έρθει
τροπολογία ή εάν δεν το διευκρινίζει η κοινή υπουργική απόφαση, θα υπάρξει ο κίνδυνος οι χαµηλόβαθµοι να εξαναγκάσουν
να επιστρέψουν χρήµατα. Είναι κάποιες λεπτοµέρειες, σοβαρές
για τους χαµηλόβαθµους. Δεν θα πάρουν ούτε ευρώ, αλλά υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουν τουλάχιστον. Γνωρίζω ότι το ξέρετε
το θέµα, ότι έχετε ενηµερωθεί. Έχω καταθέσει ερώτηση στον
Υπουργό Οικονοµικών. Είναι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι και είναι
οι πλέον χαµηλόµισθοι.
Τα πήρατε, όµως, και από τους εργαζόµενους του ιδιωτικού
τοµέα. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας λέει ότι η µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα το 2017 ήταν 3,5%, όταν η µεσοσταθµική µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα όλα τα χρόνια του
µνηµονίου ήταν µόλις 3,1%. Ήταν 3,5% το 2017.
Από ποιον τα πήρατε, δηλαδή; Από τον εργάτη της φάµπρικας,
που δουλεύει βάρδια, από τον εργαζόµενο στην οικοδοµή, από
τον εργαζόµενο στα επαγγέλµατα του επισιτισµού, από τον εργαζόµενο στις πολυεθνικές και στα καταστήµατα.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Εµείς τα πήραµε αυτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Το οικονοµικό περιβάλλον που δηµιουργεί η πολιτική της Κυβέρνησης τα πήρε, κυρία Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω αν είναι ικανοποιηµένη η αριστερή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε υποσχεθεί κατώτατο µισθό 751 ευρώ, να βλέπει
να µειώνονται οι µισθοί του ιδιωτικού τοµέα κατά 3,5% και να έχει
δηµιουργήσει τη νέα γενιά των «τρεις κι εξήντα», των 360 ευρώ.
Δεν ξέρω τι να πω.
Τα πήρατε, όµως, και από τους αγρότες. Τριάντα πέντε χιλιάδες αγρότες δεν είδαν την ενιαία ενίσχυση στους λογαριασµούς
τους, γιατί η Κυβέρνηση αθέτησε τα όσα η ίδια είχε ψηφίσει. Αναφέροµαι στο θέµα µε τους δασικούς χάρτες. Ενώ η ίδια η Κυβέρνηση ψήφισε νόµο και εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις,
σύµφωνα µε τις οποίες, οι αγρότες που έχουν ζήτηµα µε τα δασικά µπορούν µέχρι το 2020 να κάνουν αίτηµα εξαγοράς, χωρίς
να έχουν εξεταστεί οι αντιρρήσεις, έρχεται και κόβει την ενιαία
ενίσχυση από το 2018 και λένε τώρα οι Υπουργοί ότι θα δοθούν
τα Χριστούγεννα αυτές οι ενισχύσεις, δηλαδή µε 45 ηµέρες καθυστέρηση. Να το δούµε.
Όµως ο Έλληνας αγρότης που δεν πήρε την ενιαία ενίσχυση
δεν ήθελε τα χρήµατα αυτά για να πάει διακοπές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Ήθελε τα χρήµατα αυτά για να καλλιεργήσει για
την επόµενη σεζόν. Πολλοί αγρότες δεν καλλιέργησαν, επειδή η
Κυβέρνηση αθέτησε αυτά που εκείνη είχε ψηφίσει.
Τα πήρατε, λοιπόν, από πάρα πολλούς. Πήρατε πάρα πολλά,
τα δίνετε σε λιγότερους και δίνετε πάρα πολύ λίγα. Αυτό είναι το
συµπέρασµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπουκώρο.
Τον λόγο έχει ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από χθες το βράδυ ως σήµερα
µε την κατάθεση τροπολογιών παρακολουθούµε την εικόνα µιας
πανικόβλητης Κυβέρνησης που βλέπει την κατάρρευσή της, όχι
µόνο στις µετρήσεις της κοινής γνώµης, αλλά και στο κοινωνικό
πεδίο. Γι’ αυτό και είδαµε αυτήν τη βροχή τροπολογιών.
Ξεκινώ από το ζήτηµα του κοινωνικού µερίσµατος, µε το οποίο
µοιράζετε εκατοµµύρια ευρώ, όταν έχετε ήδη πάρει απ’ αυτούς
τους ανθρώπους 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µε τα µέτρα που πήρατε. Ουσιαστικά παίρνετε δέκα από τους πολίτες και τους επιστρέφετε ένα. Το κοινωνικό µέρισµα που διανέµετε δεν είναι
προϊόν της αναπτυξιακής διαδικασίας της οικονοµίας, αλλά της
υπερφορολόγησης και της εσωτερικής στάσης πληρωµών.
Δεν έχετε αντιληφθεί ότι η υπερφορολόγηση έχει ήδη εξαντ-
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λήσει τα όριά της. Όταν τα ληξιπρόθεσµα χρέη των πολιτών
προς την εφορία φτάνουν τα 182 δισεκατοµµύρια ευρώ, κεφάλαιο και προσαυξήσεις, όσο δηλαδή το ΑΕΠ της χώρας, δεν είµαστε µια κανονική χώρα. Τα επιδόµατα και η ελεηµοσύνη σ’
αυτούς από τους οποίους έχετε υφαρπάξει τα πολλαπλάσια δεν
πρόκειται να σας σώσουν από την εκλογική συντριβή και έχετε
αυτό το πλεόνασµα γιατί υπάρχουν ακόµα πολίτες που πληρώνουν τους υπερβολικούς αυτούς φόρους. Δεν είναι σαν τον κ.
Τσίπρα που είχε πει ότι δεν θα πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, όπως είχε
πει και ότι θα τον καταργούσε.
Πάµε τώρα στην τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ, έναν φόρο –για
να διορθώσω τον κύριο Πρωθυπουργό- που θεσµοθετήθηκε το
φθινόπωρο του 2011, το ΕΕΤΗΔΕ, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών. Η συγκεκριµένη τροπολογία προβλέπει ότι για το έτος 2019 το ποσό του τελικού φόρου που
καλείται να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης που έχει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 60.000 ευρώ µειώνεται κατά 30%. Μάλιστα, προβλέπεται ότι γι’ αυτούς που έχουν ακίνητη περιουσία
συνολικής αξίας πάνω από 60.000 ευρώ, το ποσό της µείωσης
του φόρου θα περιορίζεται κατά 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ
πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Πρώτον, ότι η έκπτωση δεν ισχύει για
όλους και ιδιαίτερα για την ακίνητη περιουσία της µεσαίας τάξης.
Δεύτερον, ότι η έκπτωση για τους δικαιούχους θα είναι από 40
έως 100 ευρώ τον χρόνο στην καλύτερη περίπτωση. Τρίτον, ότι
ισχύει µόνο για το 2019. Τέταρτον, ότι υπάρχει και η παγίδα της
διάταξης για όσους έχουν ακίνητα µε συνολική αξία άνω των
60.000 ευρώ, για τους οποίους το ποσό της µείωσης από τον
ΕΝΦΙΑ περιορίζεται κατά 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ακίνητης
περιουσίας συνολικής αξίας πάνω από 60.000 ευρώ. Και τα παραδείγµατα που ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι λάθος.
Στο πρώτο σας παράδειγµα, κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε για
µια κατοικία στο Κερατσίνι συνολικής αξίας 60.000 ευρώ, που ο
ιδιοκτήτης της πλήρωσε ΕΝΦΙΑ φέτος 224 ευρώ και θα πληρώσει
του χρόνου, το 2019, 157 ευρώ. Δηλαδή θα έχει όφελος 67 ευρώ
και µείωση του φόρου κατά 30%. Πολύ σωστά.
Στο δεύτερο παράδειγµα, όµως, που αναφέρατε είπατε για
ένα ακίνητο στη Θεσσαλονίκη συνολικής αξίας 76.000 ευρώ, που
ο ιδιοκτήτης του πλήρωσε ΕΝΦΙΑ φέτος 232 ευρώ και θα πληρώσει του χρόνου, το 2019, 162 ευρώ. Θα έχει µείωση του φόρου
κατά 30% και όφελος 70 ευρώ. Αλλά αποφύγατε να αναφερθείτε
στον κόφτη, κύριε Πρωθυπουργέ, δηλαδή στον περιορισµό της
µείωσης του φόρου κατά 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ακίνητης
περιουσίας συνολικής αξίας πάνω από τις 60.000 ευρώ. Δηλαδή
το όφελος θα είναι 59 ευρώ και όχι 70 ευρώ, όπως είπατε, και θα
πληρωθεί φόρος 173 ευρώ και όχι 162 ευρώ. Το ίδιο λάθος κάνετε και στο τρίτο σας παράδειγµα, κύριε Πρωθυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την τροπολογία,
επεκτείνεται και το 2019 η απαλλαγή από τον συµπληρωµατικό
φόρο των εκτός σχεδίου αγροτεµαχίων και οικοπέδων. Κάποιοι
τη θεωρούν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Κάνουν λάθος, γιατί ουσιαστικά για τα εκτός σχεδίου αγροτεµάχια και οικόπεδα ο κύριος ΕΝΦΙΑ ισχύει και θα καταβάλλεται κανονικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λύση είναι µία και είναι η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας: Οριζόντια µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
30% για όλους. Και η µείωση αυτή δεν θα ισχύει µόνο για ένα
έτος, ούτε θα έχει περιοριστική χρονική ισχύ. Αυτό θα το κάνουµε πράξη αµέσως µετά τις εκλογές, τις οποίες δεν µπορείτε
να αποφύγετε.
Έρχοµαι στην τροπολογία για τη µείωση του φορολογικού
συντελεστή στις επιχειρήσεις. Τι λέει αυτή η τροπολογία; Ότι για
τη χρήση του 2019, δηλαδή το 2020 ουσιαστικά, θα µειωθεί ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις κατά µία µονάδα,
από το 29% που ισχύει σήµερα, στο 28%. Και στη συνέχεια, µε
αυτή την τροπολογία, µειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής στο 27% το 2020, στο 26% το 2021 και στο 25% για το
2022 και για τα επόµενα έτη.
Δηλαδή τι µας λέτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Ότι παραλάβατε τον συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων στο
26% το 2015, τον αυξήσατε στο 29% και τώρα οι επιχειρήσεις και
η πραγµατική οικονοµία θα περιµένουν το 2022 για να φορολο-
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γούνται µε τον φορολογικό συντελεστή 26% που φορολογούνταν
το 2014. Μιλάµε για οκτώ χρόνια χαµένα.
Και εδώ η λύση είναι µία και είναι η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας. Εµείς έχουµε δεσµευτεί για τη µείωση του φορολογικού
συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 20% άµεσα και µείωση της
φορολογίας των µερισµάτων από το 15% που ισχύει σήµερα στο
5%, γιατί είναι ο µόνος τρόπος για να αναπτυχθεί η οικονοµία.
Ενώ εσείς ο µόνος τρόπος που ξέρετε και το έχετε αποδείξει,
είναι να επιβάλλετε φόρους. Είστε η Κυβέρνηση που επέβαλε είκοσι εννιά νέους φόρους. Έφερε ένα αχρείαστο και επώδυνο
µνηµόνιο µε µέτρα 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και διέλυσε το τραπεζικό σύστηµα. Είστε η Κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και των πλειστηριασµών.
Η Ελλάδα, όµως, αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που υφίσταται
από τον κ. Τσίπρα και την Κυβέρνησή του, που δεν διστάζει να
εργαλειοποιεί τα εθνικά θέµατα, ζητήµατα όπως το µεταναστευτικό, να ανοίγει µέτωπο µε την Ορθοδοξία και όλα αυτά να τα µετατρέπει σε ένα τεράστιο παζάρι συναλλαγής και ανταλλαγµάτων, από τα οποία ο µεγάλος χαµένος είναι η ίδια η Ελλάδα και
ο ελληνισµός.
Η χώρα χρειάζεται µια άλλη Κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των πολιτών απαιτεί εκλογές, για να µην τεθούν σε κίνδυνο ύψιστα
εθνικά συµφέροντα από αυτή την Κυβέρνηση, αλλά και για να
εφαρµοστεί µια άλλη πολιτική, που θα τερµατίσει τον σηµερινό
παραλογισµό της υπερφορολόγησης. Αυτή θα είναι η κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, µε αυτά που άκουσα από τον κ. Τσίπρα, ο οποίος οµολογώ ότι κάθε φορά καταφέρνει και µε εκπλήσσει έτι περαιτέρω. Παίρνω το βασικό του επιχείρηµα, ότι
αυτές οι εκατό µέρες που διανύσαµε από την 21η Αυγούστου
είναι οι εκατό πρώτες µέρες της διακυβερνήσεώς σας και ότι
πρέπει να κριθείτε µόνο γι’ αυτές τις εκατό µέρες, γιατί όλες οι
προηγούµενες µέρες ήταν µνηµονιακές και, άρα δεν ανήκουν σ’
εσάς. Πολύ ωραία!
Προχωρώ λίγο τον συλλογισµό. Άρα όλες οι κατηγορίες σας
κατά της κυβερνήσεως Σαµαρά - Βενιζέλου εξαφανίζονται, διότι
η Κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου δεν είχε ούτε εκατό µέρες
χωρίς µνηµόνιο.
Άρα υπό την έννοια αυτή ό,τι έχετε πει κατά της προηγούµενης κυβερνήσεως αποτελεί στην ουσία µόνο κατηγορία κατά των
κακών ξένων δανειστών, οι οποίοι επέβαλλαν και σε εσάς µέτρα,
όπως επέβαλλαν και σ’ εµάς.
Όµως εδώ τι λέει ο κ. Τσίπρας; Οι κακοί δανειστές ήταν κακοί
δανειστές επί Τσίπρα και επέβαλλαν µέτρα, αλλά ήταν καλοί δανειστές επί Σαµαρά και δεν επέβαλλαν µέτρα.
Αυτό το λέω µόνο για να καταλάβουµε το µέγεθος του παραλογισµού που κρύβει αυτό το επιχείρηµα, το οποίο θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν πείθει ούτε τα στελέχη της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάµε στο δεύτερο επιχείρηµα: «Είναι δυνατόν, εσείς της Νέας
Δηµοκρατίας, να ψέγετε εµάς για το ότι δεν καταργήσαµε τον
ΕΝΦΙΑ; Πώς τολµάτε;» Και απάντησε πολύ ωραία ο συνάδελφος,
ο κ. Μπουκώρος: «Βρε παιδιά, το ΕΕΤΗΔΕ -γιατί ο ΕΝΦΙΑ είναι
εξέλιξη του ΕΕΤΗΔΕ- το ψήφισε ο κ. Κουρουµπλής, το ψήφισε η
κ. Τζάκρη, το ψήφισε ο κ. Μπόλαρης, το ψήφισε η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Άρα αν θέλει σε κάποιον να κουνήσει το δάχτυλο ο
κ. Τσίπρας πρέπει να πάει στους Υπουργούς και στους Βουλευτές του».
Όµως εγώ θα πάω και ένα βήµα παραπέρα. Είπε και κάτι άλλο
ο κ. Τσίπρας σε σχέση µε τον ΕΝΦΙΑ, που είναι ακόµα πιο αστείο.
Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η πρόταση –λέει- που
έκανε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι αντισυνταγµατική…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Είναι.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …και δεν µπορεί ο Τσίπρας να δεχθεί ότι ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης έκανε κάτι το
αντισυνταγµατικό.
Πάµε, λοιπόν, να θυµηθούµε λίγο, κυρία Βάκη, τον κ. Τσίπρα,
γιατί εδώ ξεχνάµε στην Ελλάδα. Όταν πρωτοµπήκε το ΕΕΤΗΔΕ
–εσείς µπορεί να µην το θυµάστε, εγώ έχω, δυστυχώς, καλή
µνήµη- ο κ. Τσίπρας γύρναγε στα κανάλια και ήταν στην εκποµπή
του φίλου µου, του Γιώργου του Αυτιά, τον οποίον κατηγόρησε
την περασµένη εβδοµάδα –τώρα δεν του αρέσει ο Αυτιάς, ενώ
παλιά του άρεσε- που είπε ότι το ΕΕΤΗΔΕ είναι αντισυνταγµατικός και, µάλιστα, είπε: «Εγώ δεν θα πληρώσω και θα καταθέσω
αυτό που µου αναλογεί στο ΚΕΘΕΑ». Τότε θυµάµαι εγώ είχα κάνει ερώτηση στη Βουλή να δω αν είχε καταθέσει στο ΚΕΘΕΑ
λεφτά. Φυσικά και σ’ αυτό είπε ψέµατα. Ούτε ένα ευρώ δεν είχε
δώσει στο ΚΕΘΕΑ. Είχε πληρώσει προφανώς το ΕΕΤΗΔΕ µια
χαρά. Βγήκε και σε άλλη εκποµπή του Γιώργου Αυτιά και είπε ότι
«το είχα πει ρητορικά, γιατί δεν έχω ακίνητο, άρα δεν υποχρεούµουν να πληρώσω το ΕΕΤΗΔΕ και γι’ αυτό δεν έδωσα τίποτα στο
ΚΕΘΕΑ, όπως µε κατηγορεί ο Γεωργιάδης». Μετά, όµως, βγήκε
το «πόθεν έσχες» του και µια χαρά ακίνητο είχε. Άρα είχε πει και
σ’ αυτό ψέµα. Ψέµα εις τον κύβο είµαστε τώρα. Τρία ψέµατα στη
σειρά έχουµε.
Πάµε, όµως, στο καλύτερο ως προς την αντισυνταγµατικότητα. Όχι µόνο ήταν αντισυνταγµατικοί το ΕΕΤΗΔΕ και µετά και
ο ΕΝΦΙΑ, αλλά έχει τον συνεταίρο, τον Πάνο Καµµένο, οι οποίοι,
αν θυµάστε, κύριε Υπουργέ, -βεβαίως το θυµάστε- είχαν κάνει
συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο µαζί µε τον άλλον Υπουργό σας,
τον Τέρενς Κουίκ, τον συνάδελφό σας και αφού εξηγούσαν ότι ο
ΕΝΦΙΑ είναι αντισυνταγµατικός και παράνοµος, παρείχαν και δωρεάν νοµική υποστήριξη οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σε όποιον Έλληνα δεν ήθελε να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, γιατί οι φοβεροί δικηγόροι του Τέρενς Κουίκ και του Πάνου του Καµµένου θα τους
έσωζαν από τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος ήταν αντισυνταγµατικός.
Όλα αυτά, βεβαίως, ήταν αντισυνταγµατικά µέχρι το 2015,
γιατί ως διά µαγείας από το 2015 και µετά, ιδιαίτερα µετά από
την περίφηµη κωλοτούµπα, που έγινε διεθνής όρος –η µόνη
πραγµατική προσφορά του κ. Τσίπρα στη σύγχρονη ιστορία είναι
ότι παρέδωσε µια ακόµη ελληνική λέξη στο διεθνές λεξιλόγιο,
την κωλοτούµπα- ο ΕΝΦΙΑ έπαψε να είναι αντισυνταγµατικός.
Τότε ως διά µαγείας ο ΕΝΦΙΑ έγινε συνταγµατικός, γιατί, βεβαίως, µόνο ως συνταγµατικός φόρος µπορεί να εισπράττεται
εδώ και τρία χρόνια από την Κυβέρνησή σας και µόνο ως συνταγµατικός φόρος µπορεί να µειούται τώρα, έστω, όπως λέτε,
ψευδώς, όπως θα πω ευθύς αµέσως, κατά 10%. Άρα κοινώς, κοντολογίς, όλη η πρώτη οµιλία του κ. Τσίπρα ήταν ψέµατα. Δεν είχε
µία αλήθεια µέσα.
Πάµε τώρα στο µείζον. Ποιο είναι το µείζον επιχείρηµα του κ.
Τσίπρα; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί τους φτωχούς, ενώ ο Μητσοτάκης τους πλούσιους. Αυτό είναι το βασικό επιχείρηµα: «Εγώ,
κύριοι» -είπε ο κ. Τσίπρας- «µε όλα τα στραβά, µε τις κωλοτούµπες µου, µε όλα µου µάχοµαι για τους φτωχούς, ενώ εσείς, κύριε
Μητσοτάκη, είστε ο άνθρωπος των ελίτ».
Πάµε να δούµε τώρα αν αυτό ισχύει, πρώτα από όλα ως προς
τον ΕΝΦΙΑ. Μειώνει –λέει- κατά 10%, 20% και 30% τον ΕΝΦΙΑ που
είναι µέχρι 60.000 ευρώ, άρα πάει και µειώνει τον ΕΝΦΙΑ στους
φτωχούς. Και ακούστηκε ότι αυτό µπορεί να είναι τώρα 20 ευρώ
και είπαν κάποιοι σωστά ότι τα 20 ευρώ είναι πολύ σηµαντικά για
έναν φτωχό άνθρωπο. Και εγώ θα πω αυτό, ότι είναι και τα 20
ευρώ σηµαντικά για έναν φτωχό άνθρωπο.
Μειώνει, όµως, τον ΕΝΦΙΑ στους φτωχούς; Απάντηση: Όχι,
διότι στο ενδιάµεσο έχει αυξήσει τις αντικειµενικές αξίες στους
φτωχούς. Πλέον ο υπολογισµός του ΕΝΦΙΑ στους φτωχούς γίνεται επί ανωτέρων αντικειµενικών αξιών. Άρα τελικά οι περισσότεροι από αυτούς τους φτωχούς που περιµένουν τη µείωση δεν
θα την δουν.
Είναι το ίδιο που κάνατε την περασµένη εβδοµάδα µε τις
ασφαλιστικές εισφορές. Μειώσατε δήθεν τις ασφαλιστικές εισφορές επ’ αυτών που είχατε αυξήσει για τους ελευθέρους
επαγγελµατίες, αλλά ταυτόχρονα βάλατε στο εισόδηµα τις
ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ, άρα αυξήσατε τον φόρο ισόποσα ή και ακόµα περισσότερο. Συνεπώς, προφανώς, δεν έχετε
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µειώσει τίποτα για τους φτωχούς.
Και πώς θα µπορούσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι
σύµµαχος των φτωχών µία κυβέρνηση η οποία κατήργησε το
ΕΚΑΣ, καταργεί τώρα οικογενειακά επιδόµατα ύψους 335 εκατοµµυρίων ευρώ στον φετινό προϋπολογισµό στη σελίδα 51 και
η οποία αύξησε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας από το 13% στο
24%; Μα, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ποιον βλάπτει περισσότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τους πλουσίους ή τους φτωχούς; Άρα σε καµµία περίπτωση δεν είστε Κυβέρνηση των φτωχών. Είστε η Κυβέρνηση που «έγδαρε» τους φτωχούς σε ό,τι
µπορέσατε και σε ό,τι προλάβατε.
Όσον αφορά τα µεσαία στρώµατα και τις επιχειρήσεις, καταθέτω µόνο για τα Πρακτικά αυτό που ήδη υπάρχει, απλώς για να
το καταλάβει ο κόσµος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ είναι η διάταξη που φέρνετε, που µειώνετε τον συντελεστή προοδευτικά ως το 25% µέχρι το 2022 και εντεύθεν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
πολύ.
Και πίσω είναι η καταργούµενη διάταξη του προηγούµενου
νόµου. Αυτός ο νόµος του 2013 θα ίσχυε εάν δεν φέρνατε τον
σηµερινό νόµο, την 1η Ιανουαρίου 2019. Ποιος νόµος δηλαδή;
Αυτός που έχετε στη δεύτερη σελίδα –να το δει ο κόσµος- δηλαδή στο 26%. Σήµερα δεν ψηφίζετε τη µείωση του 29% σε 28%.
Σήµερα ψηφίζετε την αύξηση του 26% σε 28%. Αυτό κάνατε τεχνικά.
Μη γελάτε καθόλου!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Δεν γελάµε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι τα κείµενα της ελληνικής Βουλής, αυτά που καταθέτει η δική σας Κυβέρνηση.
Κοντολογίς, ήρθε εδώ ο κ. Τσίπρας, είπε ένα σωρό ψέµατα.
Θεωρεί ότι οι Έλληνες πάσχουν από συλλογική αµνησία. Ξέχασε
όσα έλεγε στη ζωή του τα αµέσως προηγούµενα χρόνια και απαίτησε κιόλας να πούµε –τι;- ότι πρέπει να τον κρίνουµε µόνο για
τις εκατό µέρες και µόνο για όσα έχει κάνει από την 21η Αυγούστου και µετά. Πρόκειται περί απίστευτων πραγµάτων.
Και θέλω να κάνω µόνο ένα τελευταίο σχόλιο για τις µαθητικές
καταλήψεις και όλο αυτό το φαινόµενο το οποίο βιώνουµε.
Εγώ, κυρίες και κύριοι -αντιπαρέρχοµαι όσα είπε η Χρυσή
Αυγή, ήταν απαράδεκτα και καταδικαστέα- είµαι κατά των καταλήψεων. Εγώ είµαι κατά των καταλήψεων εν γένει! Η δική µου
άποψη είναι ότι η δουλειά των µαθητών είναι να πηγαίνουν στο
σχολείο, να διαβάζουν, να παίρνουν καλούς βαθµούς και να είναι
έτοιµοι να γίνουν καλύτεροι πολίτες αύριο. Άρα εγώ από θέση
αρχής λέω ότι είµαι κατά των καταλήψεων.
Εδώ, όµως, υπάρχει ένα µικρό προβληµατάκι. Εσείς εδώ και
δεκαετίες µάς έχετε πρήξει για το νεολαιίστικο κίνηµα και πόσο
σηµαντικό πράγµα είναι οι καταλήψεις. Ο κύριος Πρωθυπουργός
έχει διαφηµίσει τον εαυτό του ως πρωταγωνιστή των καταλήψεων σε πάρα πολλές οµιλίες του. Τι έγινε τώρα;
Τώρα πρέπει να κάνουµε µία νέα διάκριση. Είναι οι καλές καταλήψεις που σας αρέσουν, οι καταλήψεις δηλαδή που έχουν
αριστερό –ας πούµε- πρόσηµο και διεθνιστικό και διεκδικητικό
πρόσηµο και σε αυτές τις καλές αριστερές καταλήψεις µπορούν
οι µαθητές να λένε ό,τι θέλουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Υπενθυµίζω, παραδείγµατος χάριν, τον χαµό που είχε γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα, όταν επί εποχής επαράτου Σαµαρά - Βενιζέλου ένας µαθητής σε µία µαθητική παρέλαση, αν θυµάστε, είχε µουντζώσει στην παρέλαση. Και όταν είχε
τεθεί θέµα αν θα έπρεπε να του επιβληθεί ποινή αποβολής από
το σχολείο του γιατί είχε µουντζώσει τους επισήµους, είχατε
σπεύσει όλοι εσείς να προασπιστείτε το δικαίωµα του µαθητού
να µουντζώνει στο πλαίσιο του νεολαιίστικου κινήµατος και της
εκφράσεως των πολιτικών του φρονηµάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα δεν κατάλαβα µε ποιο ηθικό δικαίωµα εσείς κρίνετε τις
τωρινές καταλήψεις. Εσείς έχετε πει στους µαθητές αυτής της
χώρας ότι µπορούν να κάνουν κατάληψη! Εσείς έχετε πει στους
µαθητές αυτής της χώρας ότι µπορούν να κατηγορούν το πολιτικό σύστηµα! Εσείς έχετε πει στους µαθητές αυτής της χώρας
ότι µπορούν να κατηγορούν τους πολιτικούς και να έχουν γνώµη
για όλα τα θέµατα και µάλιστα και µε διεκδικητικό τρόπο!
Θα έρθετε λοιπόν εσείς να κατηγορήσετε αυτούς τους συγκεκριµένους µαθητές, µόνο και µόνο διότι λένε πράγµατα που δεν
σας αρέσουν για τη συµφωνία των Πρεσπών;
Να το ξεκαθαρίσουµε λοιπόν. Εγώ δεν χαρίζω τους µαθητές
στη Χρυσή Αυγή. Ή συµφωνούµε όλοι ότι οι καταλήψεις είναι
κακό πράγµα στο σχολείο –αυτή είναι η προσωπική µου γνώµηγενικά οι καταλήψεις και τέρµα ή θα συµφωνήσουµε ότι εφόσον
οι καταλήψεις είναι εργαλείο διεκδίκησης από τους µαθητές, ναι,
κύριοι, µπορούν να γίνονται και καταλήψεις που δεν θα σας αρέσουν. Όµως το να χωρίζετε τις καταλήψεις στις καλές καταλήψεις, τις αριστερές και τις κακές καταλήψεις που δεν σας αρέσουν, αυτό µε συγχωρείτε πάει πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Βάκη έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Βάκη, µπορώ να
πάρω για ένα λεπτό τον λόγο;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο διότι πιστεύω ότι το Εθνικό
Κοινοβούλιο και η Εθνική Αντιπροσωπεία πρέπει να γνωρίζουν
κάποια πράγµατα που έχουν ένα ειδικό βάρος και µια ιδιαίτερη
σοβαρότητα όσον αφορά τους εργαζόµενους και την προοπτική
που έχουν στη χώρα µας.
Πριν από έναν µήνα βγήκε µια συντριπτική έκθεση της EUROSTAT, η οποία έδειξε δυστυχώς ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία
χώρα στην Ευρώπη στη δυνατότητα αντιµετώπισης της φτώχειας. Χθες, κυρία Υπουργέ, βγήκε µια άλλη δεύτερη συντριπτική
έκθεση, την οποία δεν σχολιάσατε, για την οποία ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί. Είναι µια ντροπιαστική έκθεση.
Η έκθεση αυτή, κύριε Πρόεδρε, έδειξε –και δεν είναι µια τυχαία
έκθεση, είναι έκθεση του ILO, του International Labour Organization, του πιο αξιόπιστου Οργανισµού για την εργασία- ότι η χώρα
µας, η πατρίδα µας, η Ελλάδα είχε τη µεγαλύτερη µείωση µισθών
-µείον 3,5% το 2017- σε όλη την Ευρώπη. Αναντίστοιχα το 2014,
κυρία Υπουργέ, που όλος ο ΣΥΡΙΖΑ διαµαρτυρόταν από την πλατεία Συντάγµατος και υπερασπιζόταν, υποτίθεται, τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων υπήρχε µια πολύ σηµαντική αύξηση, 1,9%,
στους µισθούς των εργαζοµένων.
Λυπάµαι για την εξέλιξη αυτή. Επιβεβαιώνει την εξαπάτηση
του ΣΥΡΙΖΑ και τη χρησιµοποίηση των εργαζοµένων, που για
άλλη µια φορά είναι θύµατα της ανερµάτιστης πολιτικής του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει η κ.
Βάκη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό που ακούστηκε από τον κ. Γεωργιάδη για τις καταλήψεις και το αν είµαστε υπέρ ή κατά.
Το θέµα µας δεν είναι αν είµαστε υπέρ ή κατά των καταλήψεων
και σταµατήστε να µετατοπίζετε το κέντρο βάρους εκεί. Το θέµα
µας είναι ένα και µοναδικό, αν είµαστε υπέρ ή κατά του εκφασισµού του σχολείου, αν είµαστε υπέρ ή κατά του εθνικιστικού και
ρατσιστικού µίσους και δηλητηρίου µέσα στα σχολεία, στους µαθητές µας.
Σας καλώ να πάρετε θέση και να αναλογιστείτε και τις δικές
σας ευθύνες, της παράταξής σας για όλο αυτό το εµπόριο πατριωτισµού και την πατριδοκαπηλία, µε αφορµή τον πολιτικό σας
καιροσκοπισµό για το µακεδονικό όπου έχετε αλλάξει τέσσερις
γραµµές.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο µετά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Δεν µε ενδιαφέρει να µου απαντήσετε. Να
καθίσουµε να αναλογιστούµε τις ευθύνες µας και να πάρετε
θέση όπως όλες οι δυνάµεις του συνταγµατικού τόξου. Δεν πρέπει να επιτρέψουµε να χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου στο
φασισµό, τελεία και παύλα!
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις τροπολογίες και όλα όσα
ακούστηκαν. Ειπώθηκαν διάφορα ειρωνικά σχόλια για αυτές τις
εκατό µέρες που κυβερνάει η Κυβέρνηση και πως πριν ουσιαστικά δεν κυβερνούσε. Τα παρακάµπτω. Μια κουβέντα θα πω.
Ναι, αυτές είναι οι εκατό µέρες µετά την έξοδο της χώρας από
τα µνηµόνια. Είναι οι πρώτες εκατό µέρες της µεταµνηµονιακής
εποχής και η έξοδος από τα µνηµόνια, σας αρέσει δεν σας αρέσει, είναι έργο αυτής της Κυβέρνησης. Σε εσάς ανήκει το επίτευγµα της εισόδου σε αυτή τη βαρβαρότητα, της εισόδου στα
µνηµόνια µιας χώρας καθηµαγµένης, εξουθενωµένης, χρεωκοπηµένης.
Σας ακούω διαρκώς να µας επιρρίπτετε το ότι εισήλθαµε στο
τέταρτο επαχθές µνηµόνιο και την ίδια στιγµή –οποίος παραλογισµός!- να µας εγκαλείτε για παροχολογία, προεκλογικές υποσχέσεις, διορισµούς κ.λπ.. Αυτά τα δύο µαζί -και τέταρτο µνηµόνιο και παροχολογία- δεν γίνονται.
Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι σας καλωσορίζουµε σε ένα ιδιότυπο µνηµόνιο, το οποίο διαψεύδει τις Κασσάνδρες που προµήνυαν και προφήτευαν τα δεινά και που παρέκαµψε και την
«τρόικα εσωτερικού», η οποία επέπληττε κατά καιρούς διάφορους Ευρωπαίους αξιωµατούχους και τον Μοσκοβισί και τη Μέρκελ, ότι ενδίδουν στις πιέσεις αυτής της Κυβέρνησης, να ανασχέσει και να αµβλύνει τη λιτότητα µετά από οκτώ χρόνια βάρβαρων µνηµονίων και µέτρων.
Είναι, λοιπόν, ένα µνηµόνιο συνεργασίας µε την κοινωνία, αποκατάστασης αδικιών, επούλωσης τραυµάτων. Η κοινωνία ακόµα
έχει ανοιχτά θέµατα, έχει πληγές που πρέπει να επουλωθούν.
Έχουµε ακόµα δρόµο να διανύσουµε για να δρέψουµε τους καρπούς της ευηµερίας. Τουλάχιστον, όµως, δύο στοιχεία ελάφρυνσης έχουν περάσει.
Κινδυνολογείτε εδώ και τρία χρόνια για τον κόφτη. Κάθε χρόνο
επικρέµαται η Δαµόκλειος Σπάθη του κόφτη. Όχι µόνο κόφτη δεν
είδαµε, αλλά είναι η τρίτη χρονιά που θα δοθεί το κοινωνικό µέρισµα. Και µάλιστα µιλάτε για κόφτη -και αυτό είναι αξιοσηµείωτο- εσείς που θέλετε να θεµελιώσετε τη συνταγµατοποίησή
του. Είστε εσείς που προτείνετε να ενταχθεί στο Σύνταγµα η υποχρέωση ο προϋπολογισµός να διασφαλίζει απόλυτη δηµοσιονοµική ισορροπία. Τι είναι αυτό; Συνταγµατοποίηση του κόφτη.
Κουνάτε το δάχτυλο, µας εγκαλείτε για τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές. Φέραµε την προηγούµενη εβδοµάδα τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελµατιών, η οποία φτάνει στο 33%. Ποιες είναι οι προτάσεις σας; Ιδιωτική ασφάλιση, κεφαλαιοποιητικό σύστηµα µε την ατοµική µερίδα, το «copy – paste» δηλαδή, η πιστή αντιγραφή του συστήµατος του Πινοσέτ.
Θα ήθελα στον ελάχιστο χρόνο που έχω, επειδή τα στοιχεία
και οι αριθµοί είναι αδιάψευστα, κανείς δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει, να µιλήσω µε κάποια στοιχεία.
Έρχεται ο προϋπολογισµός. Έχει κάποια δηµοσιονοµική επιβάρυνση; Έχει περικοπές σε επίπεδο φορολογίας; Είναι ή δεν
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός µε τις κοινωνικές δαπάνες να
ξεπερνούν τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ στα οικογενειακά επιδόµατα, στα επιδόµατα της αλληλεγγύης, στα επιδόµατα για την
καταπολέµηση της ανεργίας, στη στέγαση, στη διατροφή, στην
πρόσβαση στην ενέργεια;
Είναι ή δεν είναι ο πρώτος προϋπολογισµός, που µετά από
οκτώ χρόνια περιέχει 1 δισεκατοµµύριο φορολογικών ελαφρύνσεων; Οι βασικότερες από αυτές είναι αυτή που ψηφίζουµε σήµερα, η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που ήρθε την προηγούµενη εβδοµάδα, η µείωση του φόρου
στις επιχειρήσεις, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των
νέων, η στήριξη της ειδικής εκπαίδευσης και της φροντίδας των
ηλικιωµένων. Στον προϋπολογισµό εγγράφονται επτάµισι χιλιάδες νέες προσλήψεις σε κρίσιµους τοµείς, στην ειδική εκπαί-
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δευση και στη φροντίδα των ηλικιωµένων. Διότι τι να κάνουµε;
Κάποιοι εξ ηµών θέλουµε πάλι να στήσουµε το κοινωνικό κράτος
που κατεδαφίστηκε.
Σε σχέση µε τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος,
έκλεισε ή δεν έκλεισε το 2018 µε πλεόνασµα 1,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το 2019 θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ;
Θα ήθελα να κλείσω µε δύο θέµατα. Το ένα είναι µια µόνιµη
επωδός, το θέµα των επενδύσεων και ότι καταστρέφουµε τη
χώρα, δεν φέρνουµε επενδύσεις κ.λπ.. Για το 2018 εγκρίθηκαν
από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης χίλια εκατόν εβδοµήντα επενδυτικά σχέδια νεοφυούς επιχειρηµατικότητας. Τα τελευταία δύο χρόνια στον τουρισµό οι άµεσες επενδύσεις ξεπερνούν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στα ευρυζωνικά δίκτυα ξεπερνούν το µισό δισεκατοµµύριο.
Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες επενδύσεις που δεν θέλουµε.
Δεν θέλουµε επενδύσεις µε χαµηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Δεν θέλουµε επενδύσεις που αποµυζούν εθνικό ή φυσικό πλούτο
και δεν διασφαλίζουν τον σεβασµό στα κοινωνικά δικαιώµατα σε
τοπικές κοινωνίες και σε κοινωνικές υποδοµές.
Και όλοι γνωρίζουµε ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις, ποιοι τις
έφερναν στη χώρα µαζί µε την καταστολή και την ποινικοποίηση
των κοινωνικών αγώνων, όπως συνέβη στην περίπτωση των
Σκουριών.
Τελειώνω µε τον κοινωνικό πυλώνα -είναι σηµαντικό- επειδή
ακούστηκαν επίσης ειρωνικά σχόλια για την κοινωνική κινητοποίηση, για τις σηµερινές απεργιακές κινητοποιήσεις µε αιτήµατα
αιχµής την ενίσχυση της εργασίας, την αύξηση των µισθών και
την ισχυροποίηση των εργασιακών δικαιωµάτων.
Δεν είµαστε εµείς αυτοί. Κάποιοι άλλοι, εξ όσων θυµάµαι, ήταν
που εισήγαγαν τον επαίσχυντο υποκατώτατο µισθό στους νέους.
Κάποιοι άλλοι, αν θυµάµαι καλά, είχαν καταργήσει τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας και εν µία νυκτί, µε απόφαση Υπουργικού
Συµβουλίου, είχαν µειώσει τον κατώτατο µισθό.
Στις αρχές του 2019 η Κυβέρνηση αναµένεται να φέρει την αύξηση του κατώτατου µισθού. Το 2019 θα είναι το έτος πιο ισχυρών συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Η µείωση της ανεργίας
είναι γεγονός. Οι νέοι θα στηριχθούν πολυδιάστατα και σε φορολογικό και σε ασφαλιστικό επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι όλα είναι ρόδινα. Είναι µακρύς
ακόµα ο δρόµος. Ωστόσο στη µάχη της καθηµερινότητας του κόσµου της εργασίας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα. Και σε δικαστικές αδικίες και στην υπεράσπιση των πιο αδύναµων δίνει καθηµερινά το
παρόν. Στο δρόµο των διεκδικήσεων, από τη στήριξη των θυµάτων της Μανωλάδος στις δικαστικές αίθουσες, µέχρι τον δικαστικό αγώνα για τη δικαίωση των θυµάτων του ρατσισµού, στη
µάχη για την αποφυλάκιση αυτής της άπορης καθαρίστριας έγινε αυτό σήµερα στον Βόλο- τον αγώνα για την έξοδο των εργολάβων από το δηµόσιο, εµείς βρισκόµασταν και θα συνεχίσουµε να βρισκόµαστε όλα αυτά τα χρόνια στην πρώτη γραµµή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστώ, κυρία
συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Πείτε µου, κύριε συνάδελφε, τι θέλετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ποιο είναι το προσωπικό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αναφέρθηκε σε εµένα
προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κάνατε ένα σχόλιο για
τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τις καταλήψεις ο ΣΥΡΙΖΑ.
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Ενδιαφέρον σχόλιο. Απάντησε η κ. Βάκη ότι δεν έχετε δίκιο, διότι
εδώ πρόκειται για εκφασισµό του σχολείου. Άποψη είναι και
αυτή. Τι θέλετε να πείτε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με ρώτησε εµένα προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αγαπητή κυρία Βάκη, για
να µην έχουµε µεταξύ µας παρεξηγήσεις, η Νέα Δηµοκρατία και
εγώ προσωπικά είµαστε εξαιρετικά κατά του φασισµού στα σχολεία και έχουµε µεγάλη θλίψη, όταν ακούµε µαθητές να καταφέρονται κατά της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και φυσικά, ως
προς αυτό που ακούστηκε για επεισόδια σε αυριανό συλλαλητήριο. Ακόµα χειρότερο!
Ποια είναι η διαφωνία µας, όµως; Εσείς ως φασισµό εννοείτε
µόνο όποιον διαφωνεί µαζί σας.
Όταν άλλες µαθητικές καταλήψεις έλεγαν ότι ήταν χούντα τα
µνηµόνια και χούντα ο Σαµαράς και µούτζωναν τους επισήµους,
τότε όχι µόνο τα υποστηρίζατε, κυρία Βάκη, αλλά µπορεί να ήσασταν και προσωπικά παρούσα στα επεισόδια, όπως πολλοί άλλοι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα ήταν.
Άρα, η µεγάλη µας διαφωνία είναι ότι εµείς από θέση αρχής
καταδικάζουµε τέτοιου είδους συµπεριφορές.
Σας λέω, όµως, ότι εγώ δεν χαρίζω όλα αυτά τα παιδιά στη
Χρυσή Αυγή, όπως πάτε να κάνετε εσείς.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Έλεος!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορεί να είναι και πολλά παιδιά ευαίσθητα για το ζήτηµα της Μακεδονίας και πρέπει
να τους εξηγήσουµε ότι δεν υπερασπίζονται την πατρίδα, όταν
υβρίζουν τη δηµοκρατία. Υπερασπίζονται την πατρίδα, όταν προστατεύουν τη δηµοκρατία. Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Θα σας απαντήσω και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Βάκη, µπορεί
να συνεχιστεί ένας τέτοιος διάλογος; Πείτε µου ειλικρινά πού θα
οδηγήσει.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Μα, πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα πείτε εσείς κάτι,
θα απαντήσει πάλι ο κ. Γεωργιάδης.
Πάρτε τον λόγο για ένα λεπτό, αλλά παρακαλώ, δεν έχει
νόηµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Το µόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι στην
εποχή της µεταµφιεσµένης θεωρίας των δύο άκρων να είµαστε
πάρα πολύ προσεκτικοί και να µη δίνουµε φύλλο συκής στην
ακροδεξιά και στα τάγµατα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Διότι
φύλλο συκής είναι, όταν έχουµε ακούσει -δεν αναφέροµαι σε σας
προσωπικά- ότι η µήτρα της βίας είναι η εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, αλλά κουβέντα για τη Χρυσή Αυγή.
Φύλλο συκής είναι όταν στελέχη σας έχουν πει κατά καιρούς
ότι θα πρέπει, αν αναλάβετε κυβέρνηση, µε θεσµικές ή άλλες παρεµβάσεις να µην επιτραπεί ποτέ πια στην Αριστερά να κυβερνήσει. Φύλλο συκής και για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, που
έχετε ασελγήσει και εσείς στην ιστορική µνήµη αυτής της χώρας.
Φύλλο συκής είναι όταν στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό
δεν άκουσα κουβέντα για τη βεβήλωση του ολοκαυτώµατος, για
τους εµπρησµούς και για τα συνθήµατα που ακούγονταν, όπως
«Στα όπλα, στα όπλα, να πάρουµε τα Σκόπια» και «Μαχαίρι στην
καρδιά του κάθε ΑΝΤΙΦΑ».
Ας είµαστε προσεκτικοί. Ζούµε σε πολύ επικίνδυνους καιρούς.
Μην αφήσουµε το αυγό του φιδιού να σπάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο κ. Δαβάκης έχει τον
λόγο για τη δευτερολογία του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός στην
οµιλία του ανέφερε «Στην παρούσα πολιτική περίοδο, δηλαδή
την περίοδο µετά το πέρας των µνηµονίων», δηλαδή αντιπαρέβαλε τη νεοφιλελεύθερη λογική της Νέας Δηµοκρατίας µε τη φιλολαϊκή προσέγγιση της Κυβέρνησής του. Πιστεύουµε ότι τίποτα
από αυτά τα δύο δεν ισχύει.
Αρχικά, η περίοδος που διανύουµε δεν είναι στην ουσία της
µεταµνηµονιακή, καθώς αυτό δεν έχει καµµία σχέση µ’ αυτό που
βιώνει ο ελληνικός λαός από εδώ και στο εξής. Ούτε πρόκειται
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για σύγκρουση µεταξύ µιας νεοφιλελεύθερης µε µία φιλολαϊκή
προσέγγιση. Στην πραγµατικότητα, από τη µία βρίσκεται η προσέγγιση της Νέας Δηµοκρατίας η οποία θεωρούσε και θεωρεί
ως ιδεολογία, ως πολιτική φιλοσοφία, ότι στόχος της δηµόσιας
πολιτικής είναι η δηµιουργία συνθηκών µέσα στις οποίες η οικονοµία µπορεί να ευηµερήσει και να παράξει πλούτο για τους πολίτες, τα νοικοκυριά, τον λαό µας και από την άλλη είναι η δική
σας αντίληψη που θεωρεί ότι η αποστολή του κράτους είναι να
εξαντλείται στην παροχή επιδοµάτων κυρίως κοντά στις γιορτές
και στην άρση µέτρων υπερφορολόγησης, όταν η ίδια έχει επιβάλει αυτά τα µέτρα.
Θέλω να αναφερθώ κυρίως στις τροπολογίες, τις οποίες παρουσίασε η κυρία Υπουργός και οι οποίες έχουν να κάνουν µε
τους πυροσβέστες. Προέρχοµαι από µία περιοχή που το Πυροσβεστικό Σώµα έχει θρηνήσει νεκρούς –πιστεύω το ίδιο ισχύει
και για όλους τους συναδέλφους των περιοχών της ελληνικής
περιφέρειας- κι έχει µία ειδική σχέση µε το Πυροσβεστικό Σώµα.
Θέλω να εκφράσω τη λύπη µου –όχι τώρα στην παρούσα
Υπουργό, αλλά πολλά χρόνια ή πολύ καιρό πριν- για τη διαχείριση του πυροσβεστικού δυναµικού και τις λύσεις που δίνονται
από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες προς το Πυροσβεστικό
Σώµα, αυτές τις εµβαλωµατικού χαρακτήρα λύσεις, οι οποίες δεν
λύνουν προβλήµατα, ενώ θα έλεγα ότι επιτείνουν τα προβλήµατα
που έχει το Πυροσβεστικό Σώµα. Το Πυροσβεστικό Σώµα είναι
ένα Σώµα αιχµής και µάχης απέναντι στην πύρινη λαίλαπα, αλλά
και γενικότερα στις πληµµύρες και σε ζητήµατα, όπως αυτά στη
Μάνδρα και άλλα πολλά.
Και το λέω αυτό γιατί οι τροπολογίες που έρχονται, για τις
οποίες εµείς δεν εκφράσαµε διαφωνία, έχουν όµως πάλι τον χαρακτήρα –αυτό που λέγαµε παλιά- της εµβαλωµατικής µορφής.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Τα ερωτήµατα, τα οποία παρ’ όλα αυτά
προκύπτουν είναι:
Τι θα γίνει µε την ανανέωση της γνωστής λίστας των πεντακοσίων περίπου επιλαχόντων; Θα ήθελα, εάν ήταν πρόχειρη η κυρία
Υπουργός, να έχει µία απάντηση. Έχει γίνει θρύλος αυτή η λίστα
και πρέπει επιτέλους να απαντηθεί.
Τι θα γίνει περίπου µε τους χίλιους διακόσιους πενήντα περίπου συµβασιούχους πυροσβέστες; Υπάρχει κάποια νέα τροπολογία που θα φέρει µια λύση σε αυτό το θέµα; Τρία χρόνια,
τέσσερα περίπου, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει πάρει ούτε
έναν επιλαχόντα.
Και επίσης, όπως ελέχθη από εσάς, κυρία Υπουργέ, πρέπει να
δείτε το ζήτηµα των πενταετών σχετικά µε το πλήρες ωράριο που
ζητούν. Είµαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν κάποιες απαντήσεις.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο,
σαφές και συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο θα ρυθµίζει τα ζητήµατα του Πυροσβεστικού Σώµατος -όπως και άλλα ζητήµατα,
των άλλων µαχίµων Σωµάτων, των Σωµάτων Ασφαλείας-, διότι
όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίµα αποσπασµατικής διαχείρισης, η
οποία φαίνεται σε τραγική µορφή όταν σκάει η φωτιά, όταν υπάρχει η πληµµύρα, όταν υπάρχουν τα άθλια ελαστικά των πυροσβεστικών οχηµάτων, για τα οποία ξέρετε ότι γυρίζουν οι πυροσβέστες σε ιδιώτες επιχειρηµατίες - ευεργέτες και ζητούν να αντικατασταθούν και όλα αυτά, που συνθέτουν τη γήρανση του στόλου των πυροσβεστικών οχηµάτων. Αυτά τα λίγα για την Πυροσβεστική.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και περιµένω µε ανυποµονησία την απάντηση της κυρίας Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Από τους ειδικούς αγορητές ποιος άλλος θέλει τον λόγο;
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Μπαλλή, έχετε τον λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν µου έκανε εντύπωση βέβαια που στην πλειονότητα των τοποθετήσεων των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης οι αναφορές
ήταν για τις σηµαντικότατες τροπολογίες που κατατέθηκαν σήµερα, τροπολογίες που δείχνουν το διαφορετικό κλίµα που αρ-
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χίζει να δηµιουργείται και κυρίως τη διαφορετική πορεία που δείχνει πλέον η Κυβέρνηση ότι µπορεί να ακολουθήσει µετά την
έξοδο από τα µνηµόνια.
Μου έκανε όµως, εντύπωση ότι η κριτική επί των τροπολογιών
δεν ήταν τόσο επί του περιεχοµένου, αλλά για άλλα θέµατα. Επικρίθηκε η Κυβέρνηση διότι φέρνει τροπολογίες άσχετες προς το
νοµοσχέδιο που συζητούσαµε σήµερα, αλλά επικρίθηκε και η Κυβέρνηση διότι ο Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, βγήκε και τις παρουσίασε αυτές τις τροπολογίες πριν καν τοποθετηθούν οι Βουλευτές, όταν ήταν ένα πάγιο αίτηµα στην Αίθουσα αυτή οι τροπολογίες να παρουσιάζονται εάν είναι δυνατόν όσο γίνεται νωρίτερα, ώστε να έχουν γνώση οι οµιλητές για να τοποθετούνται
επ’ αυτών.
Βέβαια, αντιλαµβάνοµαι ότι κάποιοι από τους συναδέλφους
της Αντιπολίτευσης θα ήθελαν αυτές οι τροπολογίες, τέτοιου είδους τροπολογίες, να έρχονται µέσα στα µαύρα µεσάνυχτα, για
να περνάνε αν είναι δυνατόν µε σβηστά τα φώτα για να µην τις
παίρνει χαµπάρι η κοινωνία. Όµως, άλλοι είχαν συνήθεια αυτήν
την πρακτική, να φέρνουν τροπολογίες µέσα στα µεσάνυχτα, παραµονές αργιών και εορτών, τροπολογίες οι οποίες πολύ σωστά
χαρακτηρίστηκαν και αποκλήθηκαν ως «ντροπολογίες».
Επίσης, ακούστηκε η κριτική προς την Κυβέρνηση ότι έφερε
τροπολογίες και δεν είχε την άποψη των φορέων επί του περιεχοµένου τους. Μα, ακούσαµε την κοινωνία και την επιθυµία της
κοινωνίας εκφράζουµε καταθέτοντας αυτές τις τροπολογίες
τώρα, που έχουµε τη δυνατότητα και µπορούµε να το κάνουµε.
Και µάλιστα, ακούσαµε και την κριτική από πλευράς Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι στην πραγµατικότητα οι τροπολογίες
αφορούν σε µέτρα, τα οποία έχουν σκοπό να πάρουν πίσω µέρος
των βαρών που φέραµε, µε µέτρα που νοµοθετήσαµε όταν ήταν
αχρείαστα µέχρι να γίνουµε εξουσία. Δηλαδή, µας λένε ότι µέχρι
το 2014 δεν υπήρχε ανάγκη λήψης µέτρων και από το 2015 και
µετά, µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάστηκε αυτή η ανάγκη.
Μα, εάν ήταν έτσι, το e-mail Χαρδούβελη το 2014 τι ήταν, πρόσκληση σε τσάι; Δεσµευτική άποψη και πρόταση της τότε Κυβέρνησης για λήψη σκληρότατων µέτρων και ενός νέου µνηµονίου
ήταν στην πραγµατικότητα.
Και βεβαίως, µας παρότρυνε και ο συνάδελφος ο κ. Βορίδης
να µιλάµε µε σεµνότητα και ταπεινότητα. Έτσι, λοιπόν, σεµνά και
ταπεινά θα πούµε ότι τώρα µπορούµε να νοµοθετήσουµε διαφορετικά και το κάνουµε. Νοµοθετούµε διαφορετικά. Κάνουµε κάτι
όχι επειδή υποχρεωνόµαστε να το κάνουµε, αλλά επειδή και θέλουµε και µπορούµε να το κάνουµε µε αυτό το συγκεκριµένο περιεχόµενο των τροπολογιών.
Τέσσερα χρόνια η προσπάθειά µας ήταν να µείνει η χώρα
όρθια, η κοινωνία να έχει τη µικρή, έστω, στήριξη που µπορούσε
να έχει, για να αντέξει, για να επιβιώσει, η οικονοµία να µην καταρρεύσει.
Θέλετε ή όχι, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, η πολιτική µας απέδωσε, η οικονοµία αλλάζει, η χώρα αλλάζει. Η ανεργία στην οποία αναφερθήκατε, από περίπου 28% που την
παραλάβαµε, είναι στο 18,9% σήµερα, θα είναι κοντά στο 18%
τον επόµενο χρόνο. Η αξιοπιστία της χώρας, η αξιοπιστία της ελληνικής οικονοµίας εντός και εκτός Ελλάδας ξανακερδίζεται. Και
πραγµατικά, ναι, έχουµε πεπραγµένα τετραετίας. Σε αυτά τα πεπραγµένα είναι που ποντάρουµε. Αυτά είναι που προβάλλουµε
και θα προβάλουµε. Γι’ αυτά τα πεπραγµένα είµαστε βέβαιοι ότι
θα µας εµπιστευτούν και πάλι οι πολίτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Καρράς έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ελάχιστα, κύριε Πρόεδρε, έχω να προσθέσω. Ευχαριστώ.
Θα πω µόνο ότι επειδή γίνεται η συζήτηση επί των τροπολογιών αυτήν τη στιγµή και δη των τροπολογιών του Υπουργείου
Οικονοµικών, παρουσιάζεται σαν επιτυχία της Κυβέρνησης, κύριε
Πρόεδρε, η διανοµή µέρους του υπερπλεονάσµατος και γεννιόνται ερωτήµατα πλέον. Πώς επετεύχθη αυτό το υπερπλεόνασµα;
Κέρδισε το ελληνικό κράτος κάποιο λαχείο; Κέρδισε το λόττο και
µπορεί σήµερα και διανέµει ή αφαίρεσε πόρους και από την οι-
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κονοµία και από τα νοικοκυριά για να δηµιουργήσει το υπερπλεόνασµα;
Γιατί πρέπει να θυµίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει µνηµονιακή υποχρέωση 3,5% πρωτογενούς πλεονάσµατος, το οποίο
θα οδηγηθεί σε εξυπηρέτηση χρέους. Συνεπώς, αυτό το οποίο
σήµερα µε τυµπανοκρουσίες διανέµετε –ήρθε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και µίλησε και το προέβαλε- έχει ήδη αφαιρεθεί
και από τις οικογένειες και από την εθνική οικονοµία σε πολλαπλάσιο βαθµό.
Εποµένως, ας µην πανηγυρίζουµε επιτυχίες. Ας είµαστε ρεαλιστές. Ας πούµε την αλήθεια στους Έλληνες, στους συµπολίτες
µας, ότι γίνεται επιστροφή ενός µέρους των αφαιρεθέντων. Δεν
θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το
σηµείο, διότι η αντίληψη είναι –και τα νούµερα το λένε- 3,5%
πρωτογενές υπερπλεόνασµα, τουτέστιν περίπου 7 δισεκατοµµύρια επί µειωµένου ΑΕΠ 180 δισεκατοµµυρίων, 0,48% περίπου του
ΑΕΠ το υπερπλεόνασµα πλέον του πρωτογενούς πλεονάσµατος
το δίνουµε σήµερα.
Όµως, γιατί έχει αφαιρεθεί; Θα είχε κυκλοφορήσει πολλαπλασιαστικά, κύριε Πρόεδρε, στην οικονοµία; Δεν είναι αναπτυξιακά
τα µέτρα αυτά, διότι δεν οδηγούν σε παραγωγικές επενδύσεις.
Αν είχαν µείνει, όµως, στο εισόδηµα των νοικοκυριών, θα είχαν
κυκλοφορήσει στην οικονοµία, στην καθηµερινή δαπάνη του καθενός, θα είχαν αποδώσει πολλαπλασιαστικά οφέλη από φόρο
εισοδήµατος, από ΦΠΑ κ.λπ..
Συνεπώς, η Κυβέρνηση και στην οικονοµική πολιτική στο σηµείο αυτό δεν είναι επιτυχηµένη και αυτό ήθελα να σηµειωθεί,
κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Καρρά.
Ο συνάδελφος κ. Σταύρος Τάσσος έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω
κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Ψαριανός έχει τον λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δυο-τρία σχόλια ως µικρή δευτερολογία θα ήθελα να πω. Να
σταµατήσει η εκφώνηση αυτού του παραµυθιού ότι βγήκαµε από
τα µνηµόνια. Από τα µνηµόνια βγήκαν αυτοί που χρηµατοδοτούν
τη χώρα και παύουν να τη χρηµατοδοτούν. Εµείς συνεχίζουµε να
πρέπει να εφαρµόζουµε αυτά που µας λένε απ’ έξω. Οι ελεηµοσύνες που δίνουµε είναι επειδή της έχουµε πατσίσει µε κάτι άλλα
που έχουµε κόψει ή µε κάτι άλλες εντολές που δώσανε και τους
λέµε παρακαλώντας και εκλιπαρώντας και γονατιστοί «Πάρτε το
αυτό πίσω για να δώσουµε κάτι στα πελατάκια µας». Και αυτοί
συµφωνούν, εφόσον ασκούµε µια πολύ βολική για αυτά που ζητούν πολιτική.
Ο Πρωθυπουργός µας είπε σε έντονο ύφος: «Μας λέτε γιατί
δεν καταργούµε τον ΕΝΦΙΑ, όταν κάνουµε τη µείωση αυτή; Δείτε
ποιοι έφεραν τον ΕΝΦΙΑ».
Δεν ρωτήσαµε αυτό. Τον ΕΝΦΙΑ µπορεί να τον έφερε ο Μουσολίνι, µπορεί να τον έφερε η Χούντα, ο Αρταξέρξης. Δεν µας
νοιάζει τώρα ποιος έφερε τον ΕΝΦΙΑ. Μας νοιάζει ποιος είπε ότι
θα τον σβήσει και δεν τον σβήνει. Αυτό είπαµε στον Πρωθυπουργό και στην Κυβέρνηση. Ανέβηκε στην εξουσία η αριστερή
Κυβέρνηση του Πάνου Καµµένου, σβήνοντας τον ΕΝΦΙΑ και καταργώντας τον, επειδή είναι ένας άδικος φόρος, που δεν διορθώνεται, απλώς καταργείται και δεν τον καταργεί. Αυτό είπαµε!
Είπαµε ότι δεν καταργεί τον ΕΝΦΙΑ, όπως υποσχέθηκε. Δεν τον
ρωτήσαµε ποιος τον έφερε. Τον ΕΝΦΙΑ µπορεί να τον έφερε ο
Βεληγκέκας. Δεν µας ενδιαφέρει αυτό.
Επίσης, θέλω να κάνω δύο σχόλια για τη ρητορεία και τη δηµαγωγία περί φασισµού, εκφασισµού ή φασισµού των δύο άκρων
ή των πέντε άκρων και των έξι θαλασσών.
Φασισµός είναι η επιβολή της γνώµης του ισχυρού στο χώρο
που µπορεί να την ασκήσει, σε οποιοδήποτε σχολείο, πανεπιστήµιο, νοσοκοµείο, σε οποιονδήποτε χώρο, σε γήπεδο, σε καφενείο. Φασισµός είναι η µπότα του φωνακλά, αυτού που σπάει,
που καίει και που κάνει καταλήψεις. Όλοι έχουµε περάσει από
αυτές τις φάσεις και φασισµός είναι ακριβώς αυτή η φάση, ανε-
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ξαρτήτως από πού προέρχεται.
Εδώ πρέπει να συµφωνήσουµε ότι εκφασισµός είναι όταν δεν
µπορούµε αυτήν τη συζήτηση που κάνουµε εδώ να την κάνουµε
στο αµφιθέατρο του ΠΑΠΕΙ ή του Δηµοκρίτειου ή του Πανεπιστηµίου της Κρήτης ή της πρώην ΑΣΟΕΕ, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εκεί δεν µπορούµε να κάνουµε αυτή συζήτηση, γιατί υπάρχει ένα είδος εφαρµοσµένου φασισµού, που εκδηλώνεται µε καταλήψεις, µε χορούς. Στη Φιλοσοφική ας πούµε
έχουν κάνει κατάληψη στο γραφείο της Φιλοσοφικής και είναι το
γραφείο τους, για να µπορεί να τους βρίσκει το κοινό, οι Ρουβίκωνες και κάνουν ρεµπέτικα γλέντια. Μπορεί σε ένα άλλο πανεπιστηµιακό ίδρυµα, µια άλλη φασιστικού τύπου οµάδα, να κάνει
γλέντια µε το χορό των πιθήκων και να έχει το ίδιο δίκιο να γλεντήσει ως πιθηκάνθρωπος χορευτής, όπως αυτοί οι φασίζοντες
προοδευτικοί πολίτες, αν είναι πολίτες και αν είναι και φοιτητές,
διότι δεν είναι φοιτητές οι περισσότεροι. Δεν έχει σηµασία ποιο
είναι το αίτηµα της κατάληψης. Μπορεί να είναι δίκαιο ή άδικο.
Σηµασία έχει ο εκφασισµός της δηµοκρατίας, όταν επιβάλλεται
µε αυτούς τους τρόπους.
Και επειδή όλοι τα έχουµε περάσει αυτά –και όχι µόνο Αριστεροί- και έχουµε περάσει όλοι από τα αµφιθέατρα και τα πανεπιστήµια και από τα γυµνάσια και τα λύκεια -µάλιστα µερικοί περάσαµε από τα εξατάξια γυµνάσια, δεν είδαµε λύκειο-, πρέπει να
ξέρουµε και να θυµηθούµε ότι φασισµός είναι να επιβάλεις στον
άλλον τη γνώµη σου, να µην τον αφήνεις να µιλήσει, να µουτζώνεις τους επίσηµους και να σε χειροκροτούν οι προοδευτικοί
σύντροφοι, ενώ αν πάει τώρα και µουτζώσει την κ. Γεροβασίλη
θα πέσουµε να τον φάµε. Και δικαίως θα πέσουµε όλοι να τον
φάµε!
Όµως, οι φίλοι και οι σύντροφοι, πρώην δικοί µου και της κ.
Γεροβασίλη, όταν µούτζωναν τους επισήµους και τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας παλιότερα -πριν από πέντε χρόνια, κάποιοι φασίζοντες-, εµείς κάναµε την «πάπια» και τον «Κινέζο», αν δεν ενθαρρύναµε και δεν στηρίζαµε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες µας
ανέβασαν στην εξουσία και τώρα δεν µας αφήνουν να καταθέσουµε στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Όχι εγώ, που ήµουν και στις
δύο Νοµικές και στο Πολυτεχνείο, τον Φλεβάρη και τον Μάρτη
και το ’73 στις Νοµικές και τον Νοέµβριο του ’73 στο Πολυτεχνείο
δεν µπορώ να καταθέσω στεφάνι, αλλά ούτε οι δύο Νίκοι, που
πέρασαν από µπροστά µου πριν, ο Μανιός και ο Συρµαλένιος, οι
οποίοι ήταν µαζί µου εκεί και δεν µπορούσαν να καταθέσουν στεφάνι. Υπουργοί, Βουλευτές της Κυβέρνησης δεν µπορούσαν να
καταθέσουν στεφάνι στο Πολυτεχνείο που αγωνιστήκαµε! Εντάξει; Κι αυτό το έχουµε εκθρέψει εµείς.
Εσείς, διαρκώς το εκθρέφετε και κρατάτε την εκτροφή του
ζωντανή. Επενδύετε ακόµα σε αυτήν. Ελπίζω κάποια στιγµή να
το σταµατήσουµε αυτό και να αποφασίσουµε ότι υπάρχουν τρόποι να αγωνιστούµε. Το να κλείνουµε όµως, δεκαπέντε άτοµα το
δρόµο ή να κάνουµε καταλήψεις όπου γουστάρουµε για το δίκαιο -για εµάς αίτηµα-, δεν είναι ένας τρόπος δηµοκρατικός.
Αν το κάνουµε εµείς, θα το κάνουν και τα φασισταριά και οι νεοναζί και οι χρυσαυγίτες και οι εξωγήινοι ψυχοπαθείς. Έτσι είναι
αυτά τα πράγµατα, ή θα το κάνουµε όλοι ή κανένας. Θα σεβαστούµε τους νόµους της δηµοκρατίας, αλλιώς ας τη διαλύσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
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
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 4ο Γυµνάσιο Αιγίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παπαχριστόπουλε, θέλετε να πάρετε τον λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε,
σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Σαρίδη, θέλετε
να πάρετε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για να κλείσουµε τη συνεδρίαση.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµη.
Σήµερα έχουµε µια συζήτηση για ένα σηµαντικό, κατά την
άποψή µου, νοµοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µέσα από το οποίο θωρακίζεται η χώρα ή µάλλον αποκτά
ένα ακόµη εργαλείο για τη θωράκισή της απέναντι στα ζητήµατα
της τροµοκρατίας και της µεγάλης εγκληµατικότητας και ιδιαίτερα της διεθνούς δραστηριότητας µεγάλων κυκλωµάτων και
του οργανωµένου εγκλήµατος, για το οποίο έγινε µια πολύ σηµαντική συζήτηση στις επιτροπές και µε τους φορείς. Πραγµατικά, έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος και το τονίζω αυτό, γιατί
δεν γίνεται πολύ συχνά στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Εδώ θέλω να πω ότι οµολογουµένως έγινε ένας πολύ σοβαρός
διάλογος, ίσως και υποδειγµατικός για τον κοινοβουλευτισµό,
χωρίς µικροπολιτικές σκοπιµότητες και σε όλη τη διάρκεια του
διαλόγου και µε ειλικρινές ενδιαφέρον απ’ όλες τις πλευρές για
να αντιµετωπίσουµε τα ιδιαιτέρως σηµαντικά ζητήµατα που
έθεσε αυτός ο νόµος, καθώς και το λεπτό σηµείο της ισορροπίας
µεταξύ ασφάλειας και δηµοκρατίας αντιµετωπίστηκε µε τη δέουσα σοβαρότητα.
Οφείλω να τα πω αυτά και να κλείσω χωρίς να συµπληρώσω
κάτι για το νοµοσχέδιο, µε δεδοµένο ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους υιοθετήθηκαν και τροποποιήθηκε ο νόµος και νοµίζω ότι µας βρίσκει όλους σύµφωνους.
Όµως, κύριε Δαβάκη, θέλω να σας απαντήσω για τους πυροσβέστες ότι ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει το ζήτηµα της διεύρυνσης
του ωραρίου των πενταετών, το οποίο υπολογίσαµε ότι είναι περίπου 8,7 εκατοµµύρια ευρώ. Νοµίζω ότι το αντιµετώπισε θετικά
και το Λογιστήριο. Άρα, είναι κάτι στο οποίο θα προχωρήσουµε
τις επόµενες ηµέρες για να ενταχθούν και οι πενταετείς στο πλήρες ωράριο για όλο τον χρόνο, ούτως ώστε να ενισχύσουµε το
ανθρώπινο δυναµικό. Το ένα βήµα είναι αυτό.
Τα δυο βήµατα των άλλων τροπολογιών και όλα όσα έγιναν
µέχρι στιγµής ως βήµατα, βεβαίως, δεν αντιµετωπίζουν εξ ολοκλήρου το πρόβληµα και το γνωρίζουµε. Ωστόσο θεωρούµε ότι
στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων προχωρούµε σταδιακά, προκειµένου να θωρακίσουµε το Πυροσβεστικό Σώµα. Το
Πυροσβεστικό Σώµα δεν έχει όσους ανθρώπους χρειάζεται.
Αυτό σταδιακά προσπαθούµε να το αποκαταστήσουµε, και σε
ανθρώπινο δυναµικό αλλά και σε υποδοµές, πράγµα το οποίο κάνουµε συνεχώς.
Όµως, µετά την προκλητική τοποθέτηση της Χρυσής Αυγής,
ζήτησα από τους εκπροσώπους του δηµοκρατικού τόξου εντός
του ελληνικού Κοινοβουλίου να αποκρούσουν αυτήν την προσπάθεια, αυτή την παρέµβαση, η οποία είναι ακόµη µια επικίνδυνη
παρέµβαση, µε δεδοµένο ότι προετοιµάζει την προσπάθεια διείσδυσης και αλλοίωσης της αγάπης για την πατρίδα που αισθάνονται οι Έλληνες µαθητές, να ρίξουν δηλητήριο και να το
µετατρέψουν αυτό σε ένα άλλο κίνηµα για ιδιοτελείς λόγους της
Χρυσής Αυγής και τελικά σε εξυπηρέτηση του φασισµού, µε ναζιστικά στοιχεία, και βεβαίως του ναζισµού.
Εδώ πέρα, όµως, παρ’ όλο που κατάλαβαν οι περισσότεροι τι
ρώτησα εκείνη τη στιγµή, τα συγκεκριµένα ερωτήµατα που προέκυπταν απ’ αυτήν την τοποθέτηση ήταν δύο: Το εάν συµφωνεί
κάποιος µε το δήθεν πατριωτικό κάλεσµα της Χρυσής Αυγής στα
σχολεία για κινητοποιήσεις, είτε αυτές είναι καταλήψεις είτε
οποιαδήποτε άλλη κινητοποίηση, που δεν έχει σηµασία ο τρόπος,
σηµασία έχει το µήνυµα, αλλά και το πιο σοβαρό που διατυπώθηκε εδώ µέσα, ότι η δηµοκρατία πούλησε τη Μακεδονία. Αυτά
ήταν τα ερωτήµατα. Οι περισσότεροι τα κατάλαβαν και απάντησαν.
Δεν το κατάλαβε, ως δια µαγείας, η Νέα Δηµοκρατία. Αυτό
πραγµατικά δεν το περίµενα, γιατί νοµίζω ότι ήταν εύκολο. Παρ’
όλο που ακούστηκαν εδώ µέσα τοποθετήσεις και από τον κ. Βορίδη και από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη µε πάθος, µε αγανάκτηση,
µε τη δέουσα δραµατοποίηση των γεγονότων και την απελπισία
που προκαλούν σ’ αυτούς οι τροπολογίες που κατατέθηκαν σήµερα εκ µέρους της Κυβέρνησης -που εµπλουτίστηκαν, βεβαίως,
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µε αριθµητικούς ακροβατισµούς, ψέµατα δηλαδή- τίποτε απ’ όλα
αυτά δεν απαντήθηκε την ώρα εκείνη απέναντι σ’ αυτό το δεδοµένο.
Νοµίζω ότι όλοι είναι ευφυείς. Και ο κ. Γεωργιάδης είναι ευφυής και ο κ. Βορίδης, ο οποίος το απέφυγε εντελώς. Ο κ. Γεωργιάδης, όµως, προτίµησε να γυρίσει την κουβέντα, δηλαδή περί
άλλων να τυρβάσουµε, περί άλλων να απαντήσουµε, εάν είναι
χρήσιµες κάποιες µορφές κινητοποιήσεων, όπως είναι οι καταλήψεις.
Αυτή είναι µία άλλη συζήτηση, για την οποία η Αριστερά έχει
άποψη κατατεθειµένη και γνωστή διαχρονικά, όπως και για το κίνηµα, όπως και για τους τρόπους διεκδίκησης και πώς αυτοί µπορεί να κλιµακωθούν κ.λπ.. Το ερώτηµά µας, όµως, δεν ήταν αυτό.
Το ερώτηµά µας ήταν τα δύο προηγούµενα ερωτήµατα που ανέφερα πριν από λίγο.
Η µεταστροφή, λοιπόν, της κουβέντας, επειδή θεωρώ και τον
κ. Άδωνι ευφυή, εκτιµώ ότι γίνεται συνειδητά, για να αποφύγουν
να καταδικάσουν τον φασισµό. Αυτό θα πρέπει να το δει η Νέα
Δηµοκρατία, διότι δεν εκτιµώ εγώ ότι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας εκφράζονται όλοι απ’ αυτήν την αντίληψη. Όµως,
όπως διατυπώθηκε εδώ και από τον εκπρόσωπο που µίλησε από
το Κοµµουνιστικό Κόµµα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΔΗΜΑΡ
και από το Ποτάµι, όλοι κατάλαβαν και απήντησαν. Είναι ένα ολίσθηµα ιδιαίτερο αυτό το οποίο συνέβη σήµερα και αποκάλυψε
µερικά πράγµατα ακόµα.
Να πω και κάτι άλλο, όµως. Κύριε Ψαριανέ, δεν βλέπουν εµάς
οι χρυσαυγίτες τι κάνουµε και κάνουν και αυτοί τα ίδια. Αυτή και
αν είναι επικίνδυνη εξίσωση. Είναι όπως η γυναίκα που προκαλεί,
για να δικαιολογήσουµε τον βιαστή. Πιστεύω ότι δεν θέλατε να
πείτε αυτό.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Το δικό σας παράδειγµα είναι ατυχές. Δεν έχει καµµία συνάφεια.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Η
Χρυσή Αυγή δεν βλέπει τι κάνουµε εµείς, δεν βλέπει εµάς και
άρα, αυτή κάνει τα ίδια. Τα ίδια κάνει η Χρυσή Αυγή; Αυτή την
εκτίµηση έχετε ή αυτό είναι άλλοθι για τη δράση των φασιστών;
Δεν νοµίζω. Δεν νοµίζω ότι θέλατε να πείτε αυτό. Παρ’ όλα αυτά,
επειδή ακούστηκε, γι’ αυτό το σηµειώνω. Νοµίζω ότι πρέπει να
είµαστε πολύ πιο προσεκτικοί απέναντι σε όλο αυτό, διότι το
αυγό του φιδιού έχει επωαστεί. Αυτό πρέπει να αντιµετωπίσουµε
όλοι µαζί και νοµίζω ότι σ’ αυτόν τον δρόµο κάποιοι δεν θέλουν
να συµπορευθούν, κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί
που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, συµπορεύονται στ’ αλήθεια,
γιατί και καταλαβαίνουν και φλερτάρουν.
Όσον αφορά την κριτική για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν
σήµερα το πρωί, δεν θέλω να απαντήσω σε όλα ένα-ένα, θέλω
να πω, όµως, ότι αυτή είναι µία αντιπολίτευση απολύτως προβλέψιµη, απολύτως ανιαρή, πότε µπαίνει σε παρελθοντολογία και
πότε το διανθίζει µε καταστροφολογία και κινδυνολογία και όλο
αυτό γίνεται ένα µύθευµα.
Εντάξει, νοµίζω ότι δεν εκπλήσσεται κανένας απ’ όλο αυτό και
κάτι άλλες εξισώσεις που γίνονται εδώ µέσα, ότι τάχα µου όποιος
ευνοείται από τα θετικά µέτρα που έρχονται, επειδή τελείωσε το
µνηµόνιο, είναι πελάτης της Κυβέρνησης, αυτό νοµίζω ότι χρήζει
περαιτέρω ερµηνείας απ’ όσους το διατυπώνουν.
Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία, έβαλαν τη χώρα στα
µνηµόνια. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έβγαλε τη χώρα από τα
µνηµόνια. Αυτή είναι η µόνη αλήθεια που αποδεικνύεται µε όλους
τους αντικειµενικούς τρόπους. Όσο για το υποκειµενικό, το ξεπερνώ. Αυτή είναι η µοναδική αλήθεια και δεν είναι δυνατόν να
την στρεβλώσουµε µε όσο και αν αλλάξουµε τα νούµερα, όσα
ψέµατα και αν πούµε, όσα από το παρελθόν αν θυµηθούµε και
όσο και αν καταστροφολογήσουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Ψαριανέ, έχετε
τον λόγο.
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θέλω να αντιδικήσω µε την Υπουργό, ούτε εξ ορισµού και
επί της αρχής διαφωνούµε σε θέµατα λειτουργίας της δηµοκρατίας και δεν έκανα κανέναν συσχετισµό. Είπα ότι εάν οι φίλοι µου
καταλάβουν το γυµνάσιο του Χολαργού για τα δίκαια αιτήµατά
τους, το ίδιο δίκιο έχουν και οι φίλοι της «Original» να καταλάβουν το γυµνάσιο ή το λύκειο της Νέας Φιλαδέλφειας µε το αίτηµα ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, γιατί, αφού η ΑΕΚ
είναι της Κωνσταντινουπόλεως, έχουν κάθε δίκιο να κραυγάσουν
και να καταλάβουν το λύκειο της Νέας Φιλαδέλφειας, ανεβάζοντας δικέφαλους αετούς και κραυγάζοντας ότι η «Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική». Είναι µια βλάβη, ψύχωση, εθνικιστική
υστερία; Ό,τι και να είναι, δεν συγκρίνω. Δεν είναι το αίτηµα, ο
τρόπος είναι η λειτουργία της δηµοκρατίας. Το αίτηµα µπορεί να
είναι και δίκαιο, µπορεί να είναι και άδικο, µπορεί να εξηγείται ή
να µην εξηγείται. Μπορεί να αξίζει να εκδηλωθεί και να µην αξίζει.
Ο τρόπος, είπα, υπονοµεύει τη δηµοκρατία και εάν εµείς οι αριστεροί κάνουµε καταλήψεις για τα δίκαια αιτήµατά µας, το ίδιο
και οι νεοναζί και οι βρωµοφασίστες µπορούν να κάνουν και
αυτοί καταλήψεις για τις άδικες, δικές τους ψυχώσεις. Αυτό είπα,
δεν συγκρίνω τίποτα.
Και ένα τελευταίο. Εφόσον η χώρα έχει βγει από τα µνηµόνια,
να καταργήσουµε τον ΕΝΦΙΑ. Στην τροπολογία που έχετε δώσει
να πούµε και να ψηφίσουµε όλες οι πτέρυγες ότι καταργείται ο
ΕΝΦΙΑ, διότι η χώρα έχει βγει από τα µνηµόνια και η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα ασκεί ανεξάρτητη εθνική πολιτική. Τελεία και
παύλα! Είναι πολύ απλό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, κάτι έχετε παραλείψει, νοµίζω, και θέλετε να
πάρετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Δεν έχω πει ότι γίνονται αποδεκτές οι τροπολογίες. Δεν έχω πει,
δηλαδή, το τυπικό µέρος. Αυτό ήθελα να συµπληρώσω. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί γίνονται δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ωραία.
Σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Τάσσο, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Έχουµε καταθέσει µια σχετική τροπολογία για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Εποµένως, φαντάζοµαι ότι την
ψηφίζετε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Βεβαίως, εάν κατατεθεί, εάν την
κάνει δεκτή η Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Η Υπουργός θα µας πει.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Αφού βγήκαµε από τα µνηµόνια, να
τον καταργήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Το είπαµε αυτό…
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Να
απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κοιτάξτε, ας µην κάνουµε ότι δεν καταλαβαίνουµε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ε, ακριβώς αυτό λέµε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Η
χώρα στέκεται πάλι στα πόδια της και αρχίζει να µπορεί να κάνει
δικές τις επιλογές η Ελληνική Κυβέρνηση. Αυτές, όµως, πρέπει
να συµβαδίζουν µε το Ταµείο και στα πλαίσια των δυνατοτήτων
µας, όπως έχουµε πει επανειληµµένα, µε τα δηµοσιονοµικά περιθώρια που δηµιουργούνται συνεχώς, διευρύνουµε αυτές τις
πολιτικές. Αυτό µπορούσε να κάνει σήµερα η Κυβέρνηση και το
κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη, αυτήν την πρόταση την οποία κατέθεσε σήµερα ο Υπουργός Οικονοµικών στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Εποµένως, το ότι βγήκαµε από το µνηµόνιο δεν σηµαίνει ότι
γέµισαν τα ταµεία, όπως αντιλαµβάνεστε. Έτσι;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Διότι στη χώρα, η οποία χρεωκόπησε από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα
Δηµοκρατία κ.λπ. και την παραλάβαµε µείον, σήµερα για πρώτη
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φορά είµαστε σε θέση να δίνουµε θετικά µέτρα υπέρ των ανθρώπων που δεινοπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Και να καταργήσουµε τον ΕΝΦΙΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη: «Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία επιβατών - προσαρµογή της νοµοθεσίας στην
Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, δεκαοκτώ άρθρα, επτά τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα θα πρέπει να «κυλίσετε» την οθόνη αφής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης αφής εµφανίζεται κάθε
φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία επιβατών - προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681
και άλλες διατάξεις.
Ηµ/νία: 28/11/2018
Επί της Αρχής ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΑΙ

Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Άρθρο 1 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Άρθρο 2 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Άρθρο 3 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Άρθρο 5 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

OXI
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Άρθρο 6 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΠΡΝ

Άρθρο 7 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΠΡΝ

Άρθρο 8 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΠΡΝ

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:

Άρθρο 4 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:
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ΝΑΙ

Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Άρθρο 10 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Άρθρο 11 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
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Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΠΡΝ

Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Άρθρο 12 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ

Άρθρο 18 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ

Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ

Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Άρθρο 13 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΠΡΝ

Άρθρο 14 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 1808/1 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΠΡΝ

Υπουργική Τροπολογία 1809/2 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΠΡΝ
OXI
OXI
OXI
ΝΑΙ

Άρθρο 15 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 1810/3 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΠΡΝ

ΠΡΝ

Άρθρο 16 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΠΡΝ

ΠΡΝ

Υπουργική Τροπολογία 1811/4 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Άρθρο 17 ως έχει ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ

Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ

ΠΡΝ
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 1812/5 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΠΡΝ

Υπουργική Τροπολογία 1813/6 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΝΑΙ

ΠΡΝ

Ακροτελεύτιο άρθρο (ως έχει)
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ

Επί του Συνόλου ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
ΠΡΝ

Υπουργική Τροπολογία 1814/7 ως έχει
ΔΕΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ:
ΝΑΙ
Ν.Δ:
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Ν.Δ:
ΔΗ.ΣΥ:
Χ.Α:
Κ.Κ.Ε:
ΑΝ.ΕΛ:
ΠΟΤΑΜΙ:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΡΝ
OXI
ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:

ΠΡΝ

ΝΑΙ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Υποχρεώσεις
αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία επιβατών - προσαρµογή
της νοµοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία επιβατών - προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ)
2016/681 και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά µε τη χρήση
των δεδοµένων που περιέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη
τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων (EE L 119).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρα 1 και 2 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στη διαβίβαση
από τους αεροµεταφορείς των δεδοµένων που περιέχονται στα
ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR-passenger name record) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες
προσγειώνονται σε, ή απογειώνονται από, ελληνικό έδαφος,
καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδοµένων αυτών, µε τα
υπόλοιπα κράτη-µέλη. Η επεξεργασία των δεδοµένων PNR που
συλλέγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, γίνεται µόνο για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης
τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 8.
Άρθρο 3
Ορισµοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) «αεροµεταφορέας»: επιχείρηση αεροµεταφορών µε ισχύουσα άδεια εκµετάλλευσης ή ισοδύναµο της τελευταίας που επιτρέπει την αεροπορική µεταφορά επιβατών,
β) «Αεροπορική Αρχή»: η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του άρθρου 1 του ν. 4427/2016,
γ) «αποπροσωποποίηση µέσω κάλυψης των δεδοµένων»: η
διαδικασία µε την οποία ορισµένα στοιχεία των δεδοµένων, τα
οποία θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στην άµεση ταυτοποίηση
του υποκειµένου, καθίστανται µη ορατά στους χρήστες,
δ) «επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των µετεπιβιβαζοµένων (transfer) και διερχοµένων (transit) προσώπων
µιας πτήσης, που µεταφέρεται ή πρόκειται να µεταφερθεί µε αεροσκάφος µε τη συγκατάθεση του αεροµεταφορέα, η οποία εκφράζεται µε την καταχώριση του επιβάτη στον κατάλογο
επιβατών. Στην έννοια του επιβάτη δεν περιλαµβάνονται τα µέλη
του πληρώµατος της πτήσης που εκτελεί το αεροσκάφος,
ε) «Oνοµαστικό Αρχείο Επιβάτη» ή «Passenger Name Record»
(PNR): ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαµβάνει τις απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων πληροφορίες από τους αεροµεταφορείς που πραγµατοποιούν την κράτηση ή συµµετέχουν στη µεταφορά για κάθε
ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτοµο ή για
λογαριασµό του, ανεξάρτητα από το αν ο φάκελος περιλαµβάνεται σε συστήµατα κράτησης ή συστήµατα ελέγχου αναχωρή-

σεων που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο επιβατών, πριν επιβιβασθούν στο αεροπλάνο ή ισοδύναµα συστήµατα µε τις ίδιες
λειτουργίες,
στ) «µέθοδος προώθησης» («push method»): η µέθοδος µε την
οποία οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν δεδοµένα PNR του άρθρου 5 στη βάση δεδοµένων της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών,
ζ) «πτήση εκτός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή µη τακτική πτήση
εκτελούµενη από αεροµεταφορέα που αναχωρεί από τρίτη χώρα
και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους-µέλους ή
αναχωρεί από το έδαφος κράτους-µέλους και προβλέπεται να
προσγειωθεί σε τρίτη χώρα, συµπεριλαµβανοµένων, σε αµφότερες τις περιπτώσεις πτήσεων µε τυχόν ενδιάµεσες στάσεις στο
έδαφος κρατών-µελών ή τρίτων χωρών,
η) «πτήση εντός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή µη τακτική πτήση
εκτελούµενη από αεροµεταφορέα, η οποία αναχωρεί από το έδαφος κράτους-µέλους και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος ενός ή περισσοτέρων από τα λοιπά κράτη-µέλη, χωρίς
ενδιάµεσες στάσεις στο έδαφος τρίτης χώρας,
θ) «σοβαρά εγκλήµατα»: οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, οι οποίες τιµωρούνται, σύµφωνα µε το ελληνικό
δίκαιο ή το δίκαιο κράτους-µέλους, µε στερητική της ελευθερίας
ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφάλειας διάρκειας
τουλάχιστον τριών (3) ετών,
ι) «συστήµατα κράτησης»: το εσωτερικό σύστηµα του αεροµεταφορέα, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδοµένα PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων,
ια) «τροµοκρατικά εγκλήµατα»: οι αξιόποινες πράξεις, όπως
αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 187Α ΠΚ (άρθρα 1
έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ),
ιβ) «δεδοµένα API» (Advance Passenger Information): τα στοιχεία επιβατών που συλλέγονται από τους αεροµεταφορείς και
διαβιβάζονται στις αρµόδιες εθνικές αρχές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο π.δ. 53/2008 (Α’ 84),
ιγ) «περίοδος»: το χρονικό διάστηµα είτε µεταξύ της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου και του τελευταίου Σαββάτου του
Οκτωβρίου (θερινή περίοδος) είτε µεταξύ της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου και του τελευταίου Σαββάτου του Μαρτίου
(χειµερινή περίοδος) κάθε έτους,
ιδ) «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών»: η Υπηρεσία του άρθρου 6.
Άρθρο 4
Σοβαρά εγκλήµατα
(Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας)
Ως σοβαρά εγκλήµατα κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ του
άρθρου 3, νοούνται οι εξής αξιόποινες πράξεις, οι οποίες τιµωρούνται, σύµφωνα είτε µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους,
όταν τη χορήγηση δεδοµένων αιτείται η ελληνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ή οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 9, είτε µε το δίκαιο του κράτους-µέλους που αιτείται τη χορήγηση δεδοµένων
PNR, µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφάλειας, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
β) εµπορία ανθρώπων και σωµατεµπορία,
γ) προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής ανηλίκων, πορνογραφία ή πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων,
δ) παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
ε) παράνοµη εµπορία και διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και
εκρηκτικών,
στ) δωροληψία ή δωροδοκία πολιτικών αξιωµατούχων, υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών,
ζ) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου και των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
θ) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα, συµπεριλαµβανοµένου
του ευρώ,
ι) ηλεκτρονικό έγκληµα και έγκληµα στον κυβερνοχώρο,
ια) εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένου του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων ζωικών ειδών και
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του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
ιβ) διευκόλυνση της παράνοµης εισόδου και διαµονής στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών ή εξόδου από αυτή ή
της παράνοµης µεταφοράς τους,
ιγ) ανθρωποκτονία µε πρόθεση και βαριά σωµατική βλάβη,
ιδ) παράνοµο εµπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών,
ιε) απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση και περιαγωγή σε οµηρία,
ιστ) οργανωµένη και ένοπλη ληστεία,
ιζ) παράνοµη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαµβανοµένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,
ιη) παράνοµη αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων,
ιθ) πλαστογραφία δηµόσιων εγγράφων και διακίνηση πλαστών
δηµόσιων εγγράφων,
κ) λαθρεµπόριο ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,
κα) λαθρεµπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,
κβ) βιασµός,
κγ) εγκλήµατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου,
κδ) αεροπειρατεία και πειρατεία,
κε) δολιοφθορά,
κστ) εµπορία κλεµµένων οχηµάτων,
κζ) βιοµηχανική κατασκοπεία.
Άρθρο 5
Δεδοµένα PNR
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας)
Τα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR), στο µέτρο που έχουν
συλλεχθεί από τους αεροµεταφορείς, περιλαµβάνουν τα εξής
δεδοµένα:
α) κωδικό ανεύρεσης φακέλου PNR,
β) ηµεροµηνία κράτησης/έκδοσης εισιτηρίου,
γ) προβλεπόµενη/ες ηµεροµηνία/ες ταξιδιού,
δ) ονόµατα,
ε) διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (αριθµός τηλεφώνου,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),
στ) όλα τα στοιχεία πληρωµής, στα οποία περιλαµβάνεται και
η διεύθυνση χρέωσης,
ζ) πλήρες δροµολόγιο για το συγκεκριµένο φάκελο PNR,
η) πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα τακτικού επιβάτη,
θ) ταξιδιωτικό πρακτορείο / ταξιδιωτικός πράκτορας,
ι) ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, συµπεριλαµβανοµένων
των επιβεβαιώσεων κράτησης, του ελέγχου εισιτηρίων, πληροφοριών σχετικά µε τη µη εµφάνιση του επιβάτη ή µε την αγορά
εισιτηρίου την τελευταία στιγµή, χωρίς κράτηση,
ια) διαχωρισµένες/κατανεµηµένες πληροφορίες PNR,
ιβ) γενικές πληροφορίες που περιλαµβάνουν όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, όπως όνοµα και φύλο του ανηλίκου, ηλικία,
γλώσσα ή γλώσσες που οµιλεί, ονοµατεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεµόνα κατά την αναχώρηση και σχέση µε τον ανήλικο, ονοµατεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεµόνα κατά
την άφιξη και σχέση µε τον ανήλικο, καθώς και τις διαθέσιµες
πληροφορίες για τον πράκτορα αναχώρησης και άφιξης,
ιγ) πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση των εισιτηρίων, που
περιλαµβάνουν τον αριθµό εισιτηρίου, την ηµεροµηνία έκδοσης,
τα εισιτήρια απλής µετάβασης και τα πεδία αυτόµατης αναγραφής ναύλου (Automated Ticket Fare Quote),
ιδ) αριθµό θέσης και άλλες πληροφορίες για τη θέση,
ιε) πληροφορίες για τη χρήση κοινού κωδικού,
ιστ) όλες τις πληροφορίες για τις αποσκευές,
ιζ) αριθµό και άλλα ονόµατα ταξιδιωτών του φακέλου PNR,
ιη) τυχόν εκ των προτέρων συλλεχθέντα δεδοµένα για τους
επιβάτες (δεδοµένα API), µεταξύ άλλων, είδος εγγράφου, αριθµός εγγράφου, χώρα έκδοσης, ηµεροµηνία λήξεως ισχύος του
εγγράφου ταυτότητας, ιθαγένεια, επώνυµο, όνοµα, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, αεροπορική εταιρεία, αριθµός πτήσης, ηµεροµηνία αναχώρησης, ηµεροµηνία άφιξης, αερολιµένας αναχώ-
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ρησης, αερολιµένας άφιξης, ώρα αναχώρησης και ώρα άφιξης,
ιθ) ιστορικό όλων των µεταβολών των δεδοµένων PNR, που
απαριθµούνται στις περιπτώσεις α’ έως ιη’.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 6
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών
(Άρθρα 4 και 20 της Οδηγίας)
1. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της
Ελληνικής Αστυνοµίας συνιστάται Τµήµα µε τον τίτλο «Μονάδα
Στοιχείων Επιβατών» (ΜΣΕ), µε σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση,
διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων.
Η αρµοδιότητα της ΜΣΕ εκτείνεται σε όλη τη χώρα. Το Τµήµα
του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται ως η εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ).
2. Η ΜΣΕ είναι αρµόδια για:
α) τη συλλογή δεδοµένων PNR από τους αεροµεταφορείς, την
αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβασή τους ή του αποτελέσµατος της επεξεργασίας τους στις αρµόδιες αρχές του άρθρου 9, καθώς και για τη διαβίβαση σε αυτές, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8, των πληροφοριών
που λαµβάνονται από τις αντίστοιχες ΜΣΕ των άλλων κρατώνµελών,
β) την ανταλλαγή τόσο των δεδοµένων PNR όσο και του αποτελέσµατος της επεξεργασίας τους µε τις ΜΣΕ άλλων κρατώνµελών και µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol),
σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 αντίστοιχα.
3. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέχει κάθε χρόνο
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τα δεδοµένα
PNR, τα οποία δεν περιλαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα
εξής:
α) το συνολικό αριθµό επιβατών για τους οποίους συλλέχθηκαν και ανταλλάχθηκαν δεδοµένα PNR,
β) τον αριθµό των επιβατών που ταυτοποιήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
4. Η ΜΣΕ στελεχώνεται από αστυνοµικό προσωπικό. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να αποσπάται στη ΜΣΕ
προσωπικό των αρµόδιων αρχών της παραγράφου 1 του άρθρου
9, µε εξαίρεση τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Στο προσωπικό που αποσπάται στη ΜΣΕ εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο
της παρ. 7 του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281), όπως εφαρµόζεται και για το αστυνοµικό προσωπικό της. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη και, αν το διάταγµα ρυθµίζει και θέµατα
προσωπικού άλλων Υπουργείων και µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και καθορίζονται
τα µέσα λειτουργίας της ΜΣΕ, καθώς και τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού της και ρυθµίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με το προεδρικό διάταγµα του προηγούµενου εδαφίου και για τα θέµατα που ορίζονται στο εδάφιο
αυτό µπορεί να τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις (καθώς
και οι διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν τη ΜΣΕ).
5. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της ΜΣΕ.
Άρθρο 7
Υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων στη ΜΣΕ
(Άρθρα 5 και 6 παρ. 7 της Οδηγίας)
1. Η ΜΣΕ ορίζει µέλος του προσωπικού της µε αποκλειστική
απασχόληση, ως υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδοµένων PNR και την υλοποίηση των
σχετικών διασφαλίσεων. Η επιλογή του υπεύθυνου προστασίας
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δεδοµένων γίνεται µε κριτήριο τα επαγγελµατικά του προσόντα
και, ιδίως, τις ειδικές του γνώσεις στον τοµέα της προστασίας
δεδοµένων.
2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων απολαύει πλήρους
ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπλέον,
έχει πρόσβαση σε όλα δεδοµένα που επεξεργάζεται η ΜΣΕ και
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, επιλαµβάνεται όλων των ζητηµάτων, τα οποία σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
3. Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν δικαίωµα επικοινωνίας
µε τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, ως ενιαίο σηµείο επαφής για τη ΜΣΕ, σχετικά µε όλα τα ζητήµατα που συνδέονται µε
την επεξεργασία των οικείων δεδοµένων PNR, σύµφωνα µε την
ελληνική νοµοθεσία.
4. Η ΜΣΕ ενηµερώνει, αµέσως, την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το όνοµα, την ιδιότητα και τα
στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδοµένων και
για κάθε τροποποίηση σχετικά µε τα στοιχεία αυτά.
5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων ενεργεί ως σηµείο επικοινωνίας µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συνεργάζεται µε αυτή για κάθε θέµα που σχετίζεται
µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Αν ο υπεύθυνος
προστασίας δεδοµένων θεωρεί ότι η επεξεργασία οποιωνδήποτε
δεδοµένων δεν ήταν νόµιµη, µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην
Αρχή της Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Άρθρο 8
Επεξεργασία των δεδοµένων PNR
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Η ΜΣΕ συλλέγει τα δεδοµένα PNR, που διαβιβάζονται από
τους αεροµεταφορείς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10. Αν τα
δεδοµένα που διαβιβάσθηκαν από τους αεροµεταφορείς περιλαµβάνουν και άλλα δεδοµένα, πλην εκείνων του άρθρου 5, η
ΜΣΕ τα διαγράφει αµέσως και µόνιµα µετά την παραλαβή τους.
2. Η ΜΣΕ επεξεργάζεται τα δεδοµένα PNR µόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) αξιολόγηση των επιβατών, πριν από την προγραµµατιζόµενη άφιξή τους στη Χώρα ή την αναχώρηση από αυτήν, προκειµένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που πρέπει να εξεταστούν
λεπτοµερέστερα από τις αρµόδιες αρχές του άρθρου 9 και, εφόσον απαιτείται, από την Ευρωπόλ, σύµφωνα µε το άρθρο 12,
επειδή ενδέχεται να εµπλέκονται σε τροµοκρατικό ή σοβαρό έγκληµα,
β) απάντηση, κατά περίπτωση, σε µία δεόντως αιτιολογηµένη
αίτηση που βασίζεται σε επαρκείς λόγους και απευθύνεται στη
ΜΣΕ από τις αρµόδιες αρχές, για τη χορήγηση και την επεξεργασία δεδοµένων PNR, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, προς το
σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκληµάτων και γνωστοποίηση
στις αρµόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, στην Ευρωπόλ των αποτελεσµάτων αυτής της επεξεργασίας
γ) ανάλυση των δεδοµένων PNR µε σκοπό την επικαιροποίηση
ή τη δηµιουργία νέων κριτηρίων που θα χρησιµοποιούνται στις
αξιολογήσεις που διενεργούνται, σύµφωνα µε την περίπτωση β’
της παραγράφου 3, µε σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου,
δυνάµενου να εµπλέκεται σε τροµοκρατικό ή σοβαρό έγκληµα.
3. Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της περίπτωσης α’της
παραγράφου 2, η ΜΣΕ µπορεί:
α) να αντιπαραβάλει τα δεδοµένα PNR µε βάσεις δεδοµένων,
σχετικές µε τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών πράξεων και σοβαρών εγκληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων δεδοµένων για πρόσωπα ή αντικείµενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, το ενωσιακό δίκαιο και την ελληνική νοµοθεσία που ισχύει για τέτοιες
βάσεις δεδοµένων, ή
β) να επεξεργαστεί τα δεδοµένα PNR, σύµφωνα µε προκαθορισµένα κριτήρια.
4. Κάθε αξιολόγηση των επιβατών, πριν από την προγραµµατισµένη άφιξή τους στη Χώρα ή την αναχώρηση από αυτήν, σύµ-

φωνα µε τα προκαθορισµένα κριτήρια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3, πραγµατοποιείται χωρίς διακρίσεις. Τα προκαθορισµένα κριτήρια είναι στοχοθετηµένα, αναλογικά και ειδικά. Τα
εν λόγω κριτήρια καθορίζονται από τη ΜΣΕ, σε συνεργασία µε
την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και
επανεξετάζονται, τακτικά, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές
του άρθρου 9 και την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Τα κριτήρια δεν βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κατάσταση της υγείας, στη σεξουαλική ζωή ή στο
σεξουαλικό προσανατολισµό ενός ατόµου.
5. Κάθε θετικό αποτέλεσµα, που προκύπτει από αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων PNR, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2, ελέγχεται µεµονωµένα
µε µη αυτοµατοποιηµένα µέσα για να εξακριβωθεί αν είναι απαραίτητη η παρέµβαση της αρµόδιας αρχής του άρθρου 9.
6. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδοµένα PNR των προσώπων που
έχουν ταυτοποιηθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2, ή τα αποτελέσµατα επεξεργασίας των δεδοµένων
αυτών, για περαιτέρω εξέταση στις αρµόδιες αρχές του άρθρου
9. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδοµένα αυτά µόνο κατά περίπτωση και
όταν έχει γίνει αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων
PNR, έπειτα από µεµονωµένη επανεξέταση µε µη αυτοµατοποιηµένα µέσα.
7. Η διατήρηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων
PNR από τη ΜΣΕ πραγµατοποιείται αποκλειστικά σε ασφαλή
χώρο της ΜΣΕ.
8. Οι συνέπειες των προβλεποµένων στην περίπτωση α’ της
παραγράφου 2 αξιολογήσεων των επιβατών δεν θίγουν το δικαίωµα εισόδου στην ελληνική επικράτεια προσώπων που απολαύουν του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο π.δ. 106/2007 (Α’ 135), µε το οποίο µεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/38/ΕΚ. Οι συνέπειες των αξιολογήσεων σε σχέση µε πτήσεις εντός της ΕΕ µεταξύ Ελλάδας και
άλλων κρατών-µελών, στα οποία εφαρµόζεται ο Κανονισµός (ΕΕ)
399/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ
L 77) πρέπει να συνάδουν µε τον εν λόγω Κανονισµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PNR
Άρθρο 9
Αρµόδιες αρχές
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Ως αρµόδιες αρχές, για να ζητούν ή να λαµβάνουν δεδοµένα PNR ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων
αυτών από τη ΜΣΕ, προκειµένου να εξετάζουν περαιτέρω τις
πληροφορίες αυτές ή να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών ή
σοβαρών εγκληµάτων, ορίζονται οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές, οι αρχές της περίπτωσης α’ του άρθρου 2 του
π.δ.135/2013 (απόφαση πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ), η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες.
2. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κοινοποιεί τον κατάλογο των αρχών της παραγράφου 1 και κάθε τροποποίησή του
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Τα δεδοµένα PNR και τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας
των δεδοµένων αυτών, που λαµβάνονται από τη ΜΣΕ, µπορεί να
υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από τις αρµόδιες αρχές της
παραγράφου 1 µόνο για τους συγκεκριµένους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης τροµοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκληµάτων.
4. Οι αρχές της παραγράφου 1 δεν λαµβάνουν ποτέ απόφαση
που έχει δυσµενείς νοµικές συνέπειες για συγκεκριµένο πρόσωπο ή το θίγει σηµαντικά µε µόνο κριτήριο το αποτέλεσµα της
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων PNR. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη τέτοιας απόφασης δεν λαµβάνεται υπόψη
η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, οι θρη-
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σκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, η κατάσταση της υγείας και η σεξουαλική ζωή
ή ο σεξουαλικός προσανατολισµός του ατόµου.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των αεροµεταφορέων όσον αφορά
τις διαβιβάσεις δεδοµένων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Οι αεροµεταφορείς που πραγµατοποιούν πτήσεις που
προσγειώνονται στη χώρα ή απογειώνονται από αυτήν, υποχρεούνται να διαβιβάζουν µε τη µέθοδο της «προώθησης» τα δεδοµένα PNR του άρθρου 5, τα οποία έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά
τη συνήθη πορεία των εργασιών τους, στη βάση δεδοµένων της
ΜΣΕ. Όταν η πτήση εκτελείται µε κοινό κωδικό µεταξύ ενός ή περισσοτέρων αεροµεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδοµένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον
αεροµεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν µία πτήση εκτός
της ΕΕ περιλαµβάνει µία ή περισσότερες ενδιάµεσες στάσεις
στα αεροδρόµια διαφορετικών κρατών-µελών, οι αεροµεταφορείς της παραγράφου 1 διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR όλων των
επιβατών στις ΜΣΕ όλων των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών. Το
αυτό ισχύει και όταν µια πτήση εντός της ΕΕ περιλαµβάνει µία ή
περισσότερες ενδιάµεσες στάσεις στα αεροδρόµια διαφορετικών µελών, αλλά µόνον όσον αφορά κράτη-µέλη τα οποία συλλέγουν δεδοµένα PNR από πτήσεις εντός της ΕΕ.
2. Αν οι αεροµεταφορείς έχουν συλλέξει εκ των προτέρων δεδοµένα για τους επιβάτες (API) που απαριθµούνται στην περίπτωση ιη’ του άρθρου 5, αλλά δεν διατηρούν τα δεδοµένα αυτά
µε τα ίδια τεχνικά µέσα όπως για τα άλλα δεδοµένα PNR, διαβιβάζουν και τα δεδοµένα αυτά στην ΜΣΕ µε τη µέθοδο της «προώθησης». Σε περίπτωση διαβίβασης τέτοιων δεδοµένων, όλες οι
διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και για τα δεδοµένα API.
3. Οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR µε ηλεκτρονικά µέσα, χρησιµοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα µετάδοσης και τους υποστηριζόµενους µορφότυπους δεδοµένων του
άρθρου 18, ως εξής:
α) σε χρονικό διάστηµα µεταξύ 48 έως 24 ωρών, πριν από τον
προγραµµατισµένο χρόνο αναχώρησης της πτήσης,
β) αµέσως µετά το κλείσιµο της πτήσης, δηλαδή αφού επιβιβαστούν οι επιβάτες στο αεροσκάφος που ετοιµάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση ή αποβίβαση
επιβατών. Στην περίπτωση αυτή, οι αεροµεταφορείς µπορούν να
περιορίζονται στην επικαιροποίηση των δεδοµένων που διαβιβάστηκαν κατά την περίπτωση α’.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής βλάβης, ή όταν πρόκειται για αεροµεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις εντός ή εκτός ΕΕ µε
συγκεκριµένο και δηµοσιευµένο πρόγραµµα και δεν διαθέτουν
την αναγκαία υποδοµή για να υποστηρίξουν τους µορφότυπους
δεδοµένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης του άρθρου 18, οι
ανωτέρω διαβιβάσεις πραγµατοποιούνται µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο που εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο
ασφάλειας των δεδοµένων.
5. Όταν η πρόσβαση σε δεδοµένα PNR είναι αναγκαία για να
αντιµετωπιστεί συγκεκριµένη και πραγµατική απειλή σχετιζόµενη
µε τροµοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήµατα του άρθρου 4,
οι αεροµεταφορείς υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα δεδοµένα
PNR και σε άλλες χρονικές στιγµές, µετά από σχετικό αίτηµα της
ΜΣΕ.
Άρθρο 11
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών-µελών
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Η ΜΣΕ, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8, διαβιβάζει όλα τα συναφή και αναγκαία δεδοµένα PNR
ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους, στις ΜΣΕ των άλλων
κρατών-µελών, µόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8. Η ΜΣΕ,
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όταν λαµβάνει πληροφορίες για πρόσωπα ταυτοποιηµένα από
ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους, τα διαβιβάζει στις Αρµόδιες Αρχές
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1.
2. α. Η ΜΣΕ µπορεί, αν χρειασθεί, να ζητήσει από ΜΣΕ άλλου
κράτους-µέλους να της γνωστοποιήσει δεδοµένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδοµένων της και αυτών που δεν έχουν ακόµα
αποπροσωποποιηθεί µέσω κάλυψης στοιχείων των δεδοµένων
δυνάµει του άρθρου 14, καθώς επίσης, αν χρειάζεται, το αποτέλεσµα επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, εάν έχει ήδη γίνει
σύµφωνα µε το άρθρο 8. Μια τέτοια αίτηση γνωστοποίησης αιτιολογείται δεόντως από τη ΜΣΕ και µπορεί να θεµελιώνεται σε
οποιοδήποτε µεµονωµένο στοιχείο δεδοµένων ή σε συνδυασµό
τέτοιων στοιχείων, ανάλογα µε αυτό που η ΜΣΕ κρίνει απαραίτητο σε µια συγκεκριµένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τροµοκρατικών ή σοβαρών εγκληµάτων.
β. Αν αρµόδια ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους ζητεί από τη ΜΣΕ
τη γνωστοποίηση δεδοµένων της περίπτωσης α’, η ΜΣΕ παρέχει
τις ζητούµενες πληροφορίες το συντοµότερο δυνατόν, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α’.
γ. Αν τα ζητούµενα δεδοµένα έχουν αποπροσωποποιηθεί µέσω
κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 14, η ΜΣΕ γνωστοποιεί τα πλήρη
δεδοµένα µόνον εφόσον εκτιµάται εύλογα ότι είναι αναγκαίο για
το σκοπό του άρθρου 2 και µόνον εφόσον εξουσιοδοτηθεί από
Αρµόδια Αρχή όπως αναφέρεται στο άρθρο 14.
3. Οι Αρµόδιες Αρχές του άρθρο 9 µπορεί να ζητήσουν απευθείας από τη ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους να τους γνωστοποιήσει δεδοµένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδοµένων της,
µόνον όταν απαιτείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και υπό
τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2. Οι αιτήσεις των αρµόδιων αρχών είναι αιτιολογηµένες. Αντίγραφο της
αιτήσεως αποστέλλεται πάντοτε στη ΜΣΕ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι Αρµόδιες Αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
µέσω της ΜΣΕ.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η πρόσβαση σε δεδοµένα
PNR είναι αναγκαία για να αντιµετωπιστεί συγκεκριµένη και
πραγµατική απειλή που έχει σχέση µε τροµοκρατικά ή σοβαρά
εγκλήµατα, η ΜΣΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τη ΜΣΕ
άλλου κράτους-µέλους δεδοµένα PNR σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10. Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου η ΜΣΕ ζητεί από τον αεροµεταφορέα δεδοµένα της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 και τα χορηγεί στη ΜΣΕ άλλου
κράτους-µέλους που τα έχει ζητήσει.
5. Η ανταλλαγή πληροφοριών από τη ΜΣΕ και τις Αρµόδιες
Αρχές, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται αµελλητί, µε τη
χρήση των υφιστάµενων διαύλων συνεργασίας µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών των κρατών-µελών και σε γλώσσα που χρησιµοποιείται για τον επιλεγόµενο δίαυλο. Στις περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται µέσω του σηµείου επαφής που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από τη ΜΣΕ. Τα
στοιχεία του σηµείου επαφής και οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτά
γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 12
Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Europol) σε δεδοµένα PNR
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol), εντός των
ορίων των αρµοδιοτήτων της και για την εκτέλεση των καθηκόντων της, µπορεί να ζητήσει δεδοµένα PNR ή το αποτέλεσµα της
επεξεργασίας αυτών από τη ΜΣΕ. Η ανταλλαγή πληροφοριών
διεξάγεται µέσω του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας SIENA και
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 794/2016 (ΕΕ L 135 της
24.5.2016). Η γλώσσα, που χρησιµοποιείται στην αίτηση και κατά
την ανταλλαγή πληροφοριών, είναι εκείνη που χρησιµοποιείται
για τον δίαυλο SIENA.
2. Η ως άνω ανταλλαγή πληροφοριών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη ΜΣΕ, µέσω της
Εθνικής Μονάδας Europol, όταν η διαβίβαση είναι απολύτως
απαραίτητη για την υποστήριξη και την ενίσχυση της δράσης των
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κρατών-µελών για την πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση µιας
συγκεκριµένης τροµοκρατικής πράξης ή ενός σοβαρού εγκλήµατος, εφόσον εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Europol, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 794/2016. Η αίτηση
πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους η Europol θεωρεί ότι η διαβίβαση δεδοµένων PNR ή των αποτελεσµάτων της
επεξεργασίας δεδοµένων PNR συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση της σχετικής αξιόποινης πράξης.
Άρθρο 13
Διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτες χώρες
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Οι Αρµόδιες Αρχές του άρθρου 9 αιτούνται, σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 8 διαδικασία, µόνο για συγκεκριµένη περίπτωση δεδοµένα PNR και το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων
αυτών, που έχουν αποθηκευτεί από τη ΜΣΕ, σύµφωνα µε το
άρθρο 14, προκειµένου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να τα
διαβιβάσουν σε τρίτη χώρα και εφόσον:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της απόφασηςπλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 350 της
30.12.2008) ή των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων που ισχύουν
για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,
β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του άρθρου
2,
γ) η τρίτη χώρα συµφωνεί να διαβιβάσει δεδοµένα σε άλλη
τρίτη χώρα, µόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για
τους σκοπούς του άρθρου 2 και µόνο µε τη ρητή έγκριση της
αποστέλλουσας Αρχής,
δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.
2. Οι διαβιβάσεις δεδοµένων PNR, χωρίς προηγούµενη έγκριση του κράτους-µέλους από το οποίο ελήφθησαν, επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων [στην παρ. 2 του άρθρου
13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ], σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνον εφόσον:
α) η διαβίβαση των δεδοµένων είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης και πραγµατικής απειλής, που συνδέεται
µε τροµοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήµατα, εντός ενός κράτους-µέλους ή τρίτης χώρας, και
β) η προηγούµενη έγκριση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί εγκαίρως.
Το αρµόδιο για την παροχή της έγκρισης κράτος-µέλος ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση και η διαβίβαση καταγράφεται
δεόντως και µπορεί να υποβληθεί σε έλεγχο εκ των υστέρων.
3. Τα δεδοµένα PNR διαβιβάζονται στις Αρµόδιες Αρχές των
τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου
και µόνον όταν διασφαλίζεται ότι ο σκοπός της χρήσης τους από
τους παραλήπτες συνάδει µε τους όρους και τις εγγυήσεις των
διατάξεων αυτών.
4. Η Αρµόδια Αρχή, που διαβιβάζει δεδοµένα PNR, σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο ενηµερώνει κάθε φορά τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων της ΜΣΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 14
Περίοδος διατήρησης και αποπροσωποποίηση των δεδοµένων
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Η ΜΣΕ διατηρεί τα δεδοµένα PNR, που διαβιβάζουν οι αεροµεταφορείς, σε βάση δεδοµένων που λειτουργεί σε αυτή για
περίοδο πέντε (5) ετών µετά τη διαβίβασή τους.
2. Έξι (6) µήνες µετά τη διαβίβαση της παραγράφου 1, τα δεδοµένα PNR αποπροσωποποιούνται µε την κάλυψη των παρακάτω στοιχείων, που µπορούν να χρησιµεύσουν για την άµεση
ταυτοποίηση, του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται:

α) το όνοµα (ή τα ονόµατα), συµπεριλαµβανοµένων των ονοµάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον φάκελο PNR,
καθώς και του αριθµού επιβατών που συνταξιδεύουν, οι οποίοι
περιλαµβάνονται στον φάκελο PNR,
β) η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας,
γ) όλα τα στοιχεία πληρωµής, στα οποία συµπεριλαµβάνεται
η διεύθυνση χρέωσης, εφόσον περιλαµβάνουν πληροφορίες που
µπορεί να χρησιµεύσουν για την άµεση ταυτοποίηση του επιβάτη
στον οποίον αναφέρονται τα δεδοµένα PNR, ή άλλων προσώπων,
δ) πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα τακτικού επιβάτη,
ε) γενικές παρατηρήσεις στο µέτρο που περιλαµβάνουν πληροφορίες που µπορεί να χρησιµεύσουν για την άµεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδοµένα PNR,
στ) οποιαδήποτε δεδοµένα API που έχουν συλλεχθεί.
3. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 2, η άρση της αποπροσωποποίησης, µέσω αποκάλυψης του
συνόλου των δεδοµένων PNR, εγκρίνεται µόνον εφόσον εκτιµάται εύλογα ότι είναι αναγκαία για τους σκοπούς της περίπτωσης
β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, έχει ενηµερωθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων και έχει εγκριθεί από την κατά περίπτωση αρµόδια Δικαστική ή Εισαγγελική Αρχή.
4. Τα δεδοµένα PNR διαγράφονται µόνιµα µετά την πάροδο
του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 1. Εξαιρούνται τα
δεδοµένα PNR συγκεκριµένης υπόθεσης, τα οποία έχουν διαβιβαστεί και χρησιµοποιούνται από Αρµόδια Αρχή στο πλαίσιο
έρευνας για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τροµοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκληµάτων και τα οποία διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που καθορίζουν τις αρµοδιότητές της ή διέπουν τη λειτουργία της.
5. Το αποτέλεσµα της επεξεργασίας, που προβλέπεται στην
περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, διατηρείται από
τη ΜΣΕ µόνο για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο, ώστε
να ενηµερωθούν για την ύπαρξη θετικού αποτελέσµατος τόσο οι
αρµόδιες αρχές όσο και οι ΜΣΕ των άλλων κρατών-µελών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11. Αν µετά τη µεµονωµένη επανεξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 8 µε µη αυτοµατοποιηµένα µέσα, το αποτέλεσµα µιας
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας αποδειχθεί αρνητικό, αυτό
µπορεί να αποθηκευτεί για όσο χρονικό διάστηµα δεν έχουν
ακόµη διαγραφεί τα σχετικά δεδοµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέλλον ανακριβή
αποτελέσµατα από αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία.
Άρθρο 15
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Ο επιβάτης του οποίου τα δεδοµένα PNR υπόκεινται σε επεξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχει
ως υποκείµενο αυτών, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εξής δικαιώµατα:
α) πρόσβασης,
β) διόρθωσης,
γ) διαγραφής και περιορισµού, και
δ) αποζηµίωσης και δικαστικής προστασίας, για κάθε παραβίαση των διατάξεων που διέπουν την προστασία των προσωπικών του δεδοµένων.
2. Η ΜΣΕ εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται ο απόρρητος χαρακτήρας της επεξεργασίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας σε σχέση µε τους κινδύνους που παρουσιάζουν η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την εφαρµογή
άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και βαρύνουν τους αεροµεταφορείς κατά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις υποχρεώσεις τους να λαµβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε να προστατεύονται η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η επεξεργασία δεδοµένων PNR που αποκαλύπτουν τη φυ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

λετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισµό ενός ατόµου απαγορεύεται. Αν παραληφθούν από τη ΜΣΕ δεδοµένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αµέσως.
5. Η ΜΣΕ διατηρεί τεκµηρίωση όλων των συστηµάτων και διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη της, η οποία
περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας της ΜΣΕ και του προσωπικού της, που έχουν επιφορτιστεί µε την επεξεργασία των
δεδοµένων PNR και τα διαφορετικά επίπεδα άδειας πρόσβασης,
β) τα αιτήµατα των Αρµόδιων Αρχών και των ΜΣΕ άλλων κρατών-µελών,
γ) όλες τις αιτήσεις και τις διαβιβάσεις δεδοµένων PNR προς
τρίτη χώρα.
Η ΜΣΕ καθιστά όλη την τεκµηρίωση διαθέσιµη, κατόπιν αιτήµατος, στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
6. Η ΜΣΕ τηρεί για πέντε (5) έτη αρχεία καταγραφής τουλάχιστον για τις ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας: συλλογή, αναζήτηση δεδοµένων PNR, άρση της αποπροσωποποίησης, κοινοποίηση και διαγραφή. Ειδικότερα, τα αρχεία καταγραφής της
αναζήτησης πληροφοριών και της άρσης της αποπροσωποποίησης περιλαµβάνουν: το σκοπό, την ηµεροµηνία και την ώρα των
εν λόγω πράξεων και, εφόσον είναι δυνατό, την ταυτότητα του
προσώπου που αναζήτησε πληροφορίες ή κοινοποίησε τα δεδοµένα αυτά, καθώς και την ταυτότητα των αποδεκτών των εν λόγω
δεδοµένων. Τα αρχεία καταγραφής χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξακρίβωσης, αυτοελέγχου και κατοχύρωσης
της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδοµένων, ή για σκοπούς ελέγχου. Κατόπιν αιτήµατος, η ΜΣΕ παρέχει πρόσβαση στα
συγκεκριµένα αρχεία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7. Όταν µια παραβίαση προσωπικών δεδοµένων ενδέχεται να
ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την προστασία των δεδοµένων αυτών,
ή να θίξει την ιδιωτικότητα του υποκειµένου τους, η ΜΣΕ γνωστοποιεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, την παραβίαση στο
υποκείµενο των δεδοµένων και στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Άρθρο 16
Κυρώσεις
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Αν ο αεροµεταφορέας δεν διαβιβάζει τα δεδοµένα PNR στη
ΜΣΕ ή δεν τα διαβιβάζει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 10 και 18, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιµένα, ύστερα από εισήγηση της ΜΣΕ, επιβάλλεται στον αεροµεταφορέα χρηµατικό πρόστιµο ύψους πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά πτήση. Για κάθε νέα παράβαση, µέσα
στην ίδια περίοδο, µπορεί µε όµοια απόφαση να επιβληθεί το
πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου στο διπλάσιο, καθώς και
απαγόρευση απογείωσης του αεροσκάφους µέχρι την πληρωµή
του προστίµου ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας. Η απαγόρευση εκτελείται από την κοινοποίηση της απόφασης στον κυβερνήτη ή στον εκµεταλλευόµενο το αεροσκάφος ή
σε νόµιµο αντιπρόσωπό του.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από εισήγηση της Αεροπορικής Αρχής, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το
πρόστιµο της παραγράφου 1. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής
το ύψος του ανώτατου ορίου του προστίµου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1, µέσα στην ίδια περίοδο, µπορεί,
ύστερα από σχετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιµένα ή της αρµόδιας διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας της Αεροπορικής Αρχής, να επιβάλλονται, µε
απόφαση του Διοικητή της Αεροπορικής Αρχής, οικονοµικές ή
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άλλης µορφής κυρώσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία.
4. Αν η διαβίβαση των δεδοµένων PNR δεν καθίσταται τεχνικά
δυνατή λόγω βλάβης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος των
αεροµεταφορέων. Η απόδειξη της συγκεκριµένης αδυναµίας
διαβίβασης των δεδοµένων PNR βαρύνει τον αεροµεταφορέα.
5. Οι αεροµεταφορείς που θίγονται µπορούν να ασκήσουν την
προσφυγή του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
( ν. 2690/1999, Α’ 45) και, σε περίπτωση απόρριψής της, να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια. Η προθεσµία και η άσκηση
της διοικητικής προσφυγής και των ενδίκων µέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα περί εισπράξεως
δηµοσίων εσόδων και τις σχετικές διαδικασίες της Αεροπορικής
Αρχής.
Άρθρο 17
Εποπτική Αρχή
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
είναι υπεύθυνη για την παροχή συµβουλών και την παρακολούθηση ή την εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου για κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που προβλέπεται σε αυτόν και µεριµνά για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε σχέση µε την επεξεργασία αυτή.
2. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
α) χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από κάθε υποκείµενο δεδοµένων, ερευνά την υπόθεση και ενηµερώνει τα υποκείµενα των δεδοµένων για την πρόοδο και την έκβαση της
καταγγελίας µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
β) ελέγχει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας των δεδοµένων και
διεξάγει έρευνες, επιθεωρήσεις και ελέγχους, είτε αυτεπαγγέλτως είτε βάσει καταγγελίας, σύµφωνα µε την περίπτωση α’.
3. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
συµβουλεύει, ύστερα από αίτηµα, το υποκείµενο των δεδοµένων
σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόµενοι
µορφότυποι δεδοµένων
[Άρθρο 16 της Οδηγίας και άρθρο 1 και Παράρτηµα
της υπ’ αριθµ. 2017/759 Εκτελεστικής Απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 113 της 29.4.2017)]
1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδοµένων PNR από αεροµεταφορείς
στη ΜΣΕ για τους σκοπούς του παρόντος νόµου γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά
τα µέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης της επεξεργασίας
που πρέπει να διενεργηθεί. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, τα
δεδοµένα PNR µπορεί να διαβιβασθούν µε οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο µέσο, εφόσον διατηρείται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας
και υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε την ενωσιακή νοµοθεσία
για την προστασία των δεδοµένων.
2. Όταν οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν στη ΜΣΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, δεδοµένα PNR χρησιµοποιούν έναν από τους µορφότυπους δεδοµένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης που απαριθµούνται στα σηµεία 1 και 2 του
Παραρτήµατος της παραγράφου 5. Αντίθετα, αν διαβιβάζουν στη
ΜΣΕ, χωριστά από τα δεδοµένα PNR για την ίδια πτήση, δεδοµένα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10, χρησιµοποιούν το µορφότυπο του σηµείου 3 του Παραρτήµατος της παραγράφου 5.
3. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
2 , οι αεροµεταφορείς, που δεν εκτελούν πτήσεις εντός και εκτός
ΕΕ, σύµφωνα µε συγκεκριµένο και δηµοσιευµένο πρόγραµµα,
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και δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδοµή για να υποστηρίξουν
τους µορφότυπους δεδοµένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης
του παραρτήµατος της παραγράφου 5 διαβιβάζουν τα δεδοµένα
PNR µε ηλεκτρονικά µέσα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις,
όσον αφορά στα µέτρα τεχνικής ασφάλειας και τα οποία καθορίζονται µε διµερή συµφωνία του αεροµεταφορέα και της ΜΣΕ.
4. Τα πρωτόκολλα της παραγράφου 2 είναι κοινά για όλες τις
διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδοµένων
PNR κατά τη διαβίβαση. Τα δεδοµένα PNR διαβιβάζονται µε υποστηριζόµενο µορφότυπο δεδοµένων, ώστε να εξασφαλίζεται η

δυνατότητα ανάγνωσης των δεδοµένων από όλους τους ενδιαφεροµένους. Όλοι οι αεροµεταφορείς είναι υποχρεωµένοι να
επιλέγουν και να γνωστοποιούν στη ΜΣΕ το κοινό πρωτόκολλο
και τον µορφότυπο δεδοµένων που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους από τους προβλεπόµενους στα
σηµεία 1 και 2 του Παραρτήµατος της παραγράφου 5. Η ΜΣΕ
λαµβάνει τα απαραίτητα τεχνικά µέτρα για να την υποστήριξη
των ανωτέρω κοινών πρωτοκόλλων και µορφοτύπων δεδοµένων.
5. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου το Παράρτηµα που ακολουθεί:

Άρθρο 19

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 11Α του ν. 3649/2008 (Α’ 39)

Στο άρθρο 83 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:
«3. Η Υγειονοµική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος στεγάζεται στις δοµές του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας
και παρέχει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους του Νοσοκοµείου (πλην των ιπτάµενων). Οι υπηρετούντες στην Υγειονοµική
Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος µπορεί να µετακινούνται
µε διαταγή του Αρχηγού Π.Σ. στις ανά την επικράτεια υγειονοµικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Εφεξής στο 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας µπορεί να
υπηρετεί το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονοµικού, ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθµό και
θέση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο µετατάσσεται στην
κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονοµικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1339/1983 (Α’ 35) και
τοποθετείται στην Υγειονοµική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος, εφόσον δεν έχει αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας,
ασκείται για την απόκτηση τίτλου σε ιατρική ειδικότητα, η οποία
καθορίζεται από τον Αρχηγό Π.Σ., µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Διευθυντή της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Π.Σ.»

Στο άρθρο 11Α του ν. 3649/2008 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διορισµού ή
πρόσληψης του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π., ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει παράβολο ύψους τριών (3) ευρώ µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής και παράβολο ύψους είκοσι (20)
ευρώ µε την υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσµάτων του οικείου διαγωνισµού. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται σ’ αυτόν που το κατέβαλε. Τα ποσά των παραβόλων
αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και µπορεί να
αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµικών.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση του π.δ. 1/2017 (Α’ 2)
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.
1/2017 η φράση «, Αυτοτελή Γραφεία και Γραµµατείες,» αντικαθίσταται ως εξής «και Αυτοτελή Γραφεία,».
2. Το άρθρο 2 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «και των Γραφείων του Νοµικού
Συµβούλου και του Εισαγγελέα» αντικαθίστανται ως εξής «του
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Τµήµατος Ελεγκτικού και του Γραφείου Εισαγγελέα».
β) Στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «Ξένες Υπηρεσίες Πληροφοριών» προστίθενται τα εξής «, καθώς και για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου».
γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών.
Είναι αρµόδια για τη συλλογή πληροφοριών από και µε ηλεκτρονικά µέσα, την αξιολόγηση και πιστοποίηση διαβαθµισµένων
συσκευών (κρυπτοσυσκευών) και αλγορίθµων, καθώς και την
υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάµεων (Ε.Δ.) και των Υπηρεσιών
του Δηµοσίου Τοµέα σε θέµατα κρυπτασφάλειας.»
δ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση
των συστηµάτων πληροφορικής και των δικτύων επικοινωνιών
της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Μονάδων και
άλλων συνεργαζόµενών φορέων.»
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 καταργείται.
β) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι Προϊστάµενοι των Κλιµακίων των Περιφερειακών Μονάδων εξοµοιώνονται µε Προϊσταµένους Αυτοτελών Γραφείων».
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 1/2017 µετά τη φράση
«Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης» προστίθεται
η φράση «Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισµό ή Σπουδών στον
Ευρωπαϊκό Πολιτισµό».
5. Το άρθρο 44 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Τριµελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή που είναι αρµόδιος για θέµατα προσωπικού, µε αναπληρωτή τον έτερο Υποδιοικητή, ένα (1) µέλος
του Α.Σ.Ε.Π. µε αναπληρωτή µέλος του Α.Σ.Ε.Π., προτεινόµενα
από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της
Ε.Υ.Π., µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης και Υποδοµών της Ε.Υ.Π..»
β) Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Καταρτίζει το πρόγραµµα ψυχοτεχνικών δοκιµασιών και
καλεί να συµµετέχουν σε αυτές από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις των Πινάκων Κατάταξης της περίπτωσης η’ αριθµός υποψηφίων ίσος µε τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων για κάθε
Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα. Υποψήφιοι που κρίνονται ακατάλληλοι κατά την ψυχοτεχνική δοκιµασία ή δεν παρουσιάζονται,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξέτασης, αποκλείονται από το διαγωνισµό και καλούνται οι αµέσως επόµενοι στον πίνακα κατάταξης µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των διοριστέων.»
γ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις: «που κρίθηκαν κατάλληλοι
από την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή».
δ) Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Καταρτίζει τους πίνακες διοριστέων και επιλαχόντων ανά
Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, βάσει των Πινάκων Κατάταξης
και της κρίσης περί καταλληλότητας των υποψηφίων από τις
προβλεπόµενες Επιτροπές της παραγράφου 3. Οι πίνακες υπογράφονται από τα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού και υποβάλλονται µε µέριµνα του Προέδρου της µαζί
µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στη Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π.»
ε) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μία ή περισσότερες Τριµελείς Ειδικές Επιστηµονικές Επιτροπές προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων, οι οποίες αποτελούνται από αξιωµατικούς
Υγειονοµικού των Ενόπλων Δυνάµεων (Ε.Δ.) ή των Σωµάτων
Ασφαλείας ειδικότητας ψυχιάτρου ή ψυχολόγου, µε ισάριθµους
αναπληρωτές, κατόπιν πρότασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Υγειονοµικού του ΓΕΕΘΑ ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονοµικού του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ., αντιστοίχως. Πρόεδρος ορίζεται
ο αρχαιότερος αξιωµατικός.»
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Άρθρο 22
1. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του τετάρτου εδαφίου της
παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α’ 61) και του πίνακα
επιτυχόντων-επιλαχόντων Δοκίµων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 76746 οικ. Φ300.2/
11.12.2015 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (Γ’ 1308) παρατείνεται από
τη λήξη τους και µέχρι τις 31.12.2019.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσες και επιτακτικές
υπηρεσιακές ανάγκες, µπορούν να προσλαµβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώµα, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, υποψήφιοι από τους πίνακες επιτυχόντων της παραγράφου 1 κατά τη σειρά επιτυχίας τους και εφόσον έχουν, κατά το
χρόνο πρόσληψής τους, τα προσόντα που προβλέπονται από την
οικεία προκήρυξη, εκτός της ηλικίας, την οποία απαιτείται να
έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.
3. Εάν κατά το χρόνο πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώµα δεν
υφίστανται κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας µε
τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις, οι ως άνω επιτυχόντες διορίζονται σε ισάριθµες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας που συνιστώνται µε την απόφαση της παραγράφου 2.
4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα θέµατα εκπαίδευσης και κατάταξης των προσώπων
που προσλαµβάνονται µε τη διαδικασία του παρόντος και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια και σχετικό θέµα.
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων
της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι
υπόχρεοι των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται µε συντελεστή
είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018, ο οποίος µειώνεται σταδιακά σε είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2019, σε
είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού
έτους 2020, σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα εισοδήµατα του
φορολογικού έτους 2021 και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2022 και εποµένων.
β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 4261/2014 φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι
εννέα τοις εκατό (29%).»
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/
2013 (Α’287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 στη συνολική αξία
του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωµάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού.»
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται
νέα παράγραφος 2Α, ως εξής:
«2Α. Ειδικά για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο
κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ανέρχεται µέχρι του ποσού των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προκύπτει από την
εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%). Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, για το
υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της µείωσης κατά τριάντα τοις
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εκατό (30%) µειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια
(1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν µπορεί να υπερβεί τα
εκατό (100) ευρώ.»
Άρθρο 25
Ειδικές ρυθµίσεις τρόπου δόµησης
για την αποκατάσταση και ανάπλαση
της πυρόπληκτης περιοχής
των Δήµων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερµίου
Για την ανάπλαση των περιοχών των Δήµων Μαραθώνος και
Ραφήνας - Πικερµίου της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν
οριοθετηθεί µε την υπ’ αριθµ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325 (Β’ 3255)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, την αντιµετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής και τη διαµόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µε κριτήριο την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και για την εναρµόνιση της άµεσης αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων µε τις αρχές κατάρτισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της περιοχής, καθορίζονται
οι ακόλουθοι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί δόµησης
και αποκατάστασης:
1. Αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών δόµησης, εκτός από τις εργασίες κατεδάφισης, µε δυνατότητα παράτασης της αναστολής έως την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της περιοχής, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε
κτήρια ή κατασκευές που βρίσκονται εντός απόστασης από τον
υφιστάµενο άξονα των οδών ως εξής:
αα) Για τις οδούς: Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δηµοκρατίας, Μικράς Ασίας, σε απόσταση οκτώµιση (8,5)
µέτρων από τον υφιστάµενο άξονα της οδού.
ββ) Για τις οδούς: Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυµη οδός
νοητής επέκτασης του δυτικού τµήµατος της οδού Αχιλλέως έως
την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς
Ακτής, σε απόσταση οκτώ (8) µέτρων από τον υφιστάµενο άξονα
της οδού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός εξήντα
(60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται
οι άξονες των ανωτέρω οδών σε σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΕΓΣΑ ‘87.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να τροποποιούνται
οι ανωτέρω αποστάσεις, να προστίθενται τµήµατα οδών, να αίρεται η αναστολή ή να παρατείνεται η διάρκειά της, σύµφωνα µε
τα δεδοµένα της κυκλοφοριακής µελέτης, όπως θα προκύψει
κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, συνολικά για όλες τις οδούς ή κατά περίπτωση.
β) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε
ακίνητα εκτός σχεδίου, ως εξής:
αα) Για κάθε αδόµητο γήπεδο.
ββ) Για κάθε προσθήκη επιφάνειας, πέραν της υφισταµένης
την 23η Ιουλίου 2018, που προσµετράται στο συντελεστή δόµησης.
Ως «υφιστάµενη», ορίζεται η επιφάνεια που είτε έχει καταγραφεί στα Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµορρόπου Κτηρίου, όταν πρόκειται για κατεδαφιστέα ακίνητα, είτε αποτυπώνεται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο ή σε διοικητικές πράξεις που
αφορούν το ακίνητο, όπως οικοδοµικές άδειες ή στα σχέδια υπαγωγής του κτηρίου σε νοµοθεσία αυθαιρέτων ή σε πρόσφατες
αεροφωτογραφίες που το περιλαµβάνουν.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να παρατείνεται ή
να αίρεται η διάρκεια της αναστολής, συνολικά ή κατά περίπτωση.
γ) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναστέλλεται κάθε εργασία ανακατασκευής κτηρίου και κάθε εργασία επισκευής ή ανακατασκευής µάνδρας, φράκτη ή περίφραξης
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που βρίσκεται στην περιοχή που ορίζεται ανατολικά της οδού
Ποσειδώνος από τη συµβολή της µε την οδό Μικράς Ασίας έως
τη συµβολή της µε την οδό Δηµοκρατίας και, στη συνέχεια, ανατολικά της οδού Δηµοκρατίας από τη συµβολή της µε την οδό
Ποσειδώνος έως τη διασταύρωσή της µε την οδό Παύλου Μελά
και προς την κατεύθυνση του αιγιαλού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να παρατείνεται ή να αίρεται η διάρκεια της
αναστολής, συνολικά ή κατά περίπτωση.
δ) Έως την υλοποίηση των προβλεποµένων από τη µελέτη
οριοθέτησης, αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών και
απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών δόµησης στα ακίνητα που
βρίσκονται εντός ζώνης είκοσι (20) µέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραµµής του ρέµατος Παππά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται εντός εξήντα
(60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, εγκρίνεται ο καθορισµός της βαθιάς γραµµής του ρέµατος Παππά, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, δύναται να αίρεται κατά περίπτωση η ανωτέρω αναστολή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
οριστικής µελέτης οριοθέτησης.
Από την αναστολή της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η
έκδοση οικοδοµικών αδειών επισκευής πληγέντων κτηρίων µε
βλάβες τοπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ./
5364/Δ/Β11/4.12.2015 (Β’ 2774) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς του από 8.2.1979 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 130).
2. Για τα πληγέντα κτήρια που βρίσκονται, κατά σύνολο ή
τµήµα τους, σε χώρο ακινήτου που εµπίπτει στην περιοχή αναστολής της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και για τα οποία
έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµορρόπου
Κτηρίου ή έχουν κριθεί µη κατοικήσιµα, εφόσον κατεδαφιστούν
στο σύνολό τους πριν από τον καθορισµό της οικοδοµικής και
ρυµοτοµικής γραµµής, χορηγείται στεγαστική συνδροµή για όλη
την επιφάνεια του κτηρίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και
5 του άρθρου Μόνου της κ.υ.α. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/8706/Α325/2018 (Β’
3255). Μετά τον καθορισµό της οικοδοµικής και ρυµοτοµικής
γραµµής και προκειµένου για την εφαρµογή τους, χορηγείται η
στεγαστική συνδροµή επισκευής για το µη ρυµοτοµούµενο
τµήµα του κτηρίου, ενώ το εµβαδόν της έκτασης του ακινήτου
που ρυµοτοµείται αφαιρείται από τη συνολική οφειλόµενη εισφορά του ακινήτου σε γη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καταβάλλεται το ποσό της χορηγούµενης στεγαστικής συνδροµής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, που
συντάσσεται για κάθε ακίνητο, ύστερα από µελέτη ιδιώτη µηχανικού, µε την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
3. Για τα πληγέντα κτήρια, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµορρόπου Κτηρίου είτε έχουν
κριθεί ως µη κατοικήσιµα και κωλύουν την εφαρµογή των προβλεποµένων της οριστικής οριοθέτησης του ρέµατος Παππά ή
βρίσκονται σε εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, χορηγείται έκτακτο κοινωνικό επίδοµα στέγασης µετά την κατεδάφισή τους, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον αποτελούν κύρια και µοναδική κατοικία των ιδιοκτητών και έχουν κατασκευαστεί προ της
28.7.2011.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται το ποσό του έκτακτου κοινωνικού επιδόµατος στέγασης
και η διαδικασία χορήγησής του, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, που συντάσσεται για κάθε ακίνητο,
ύστερα από µελέτη ιδιώτη µηχανικού, µε την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, συνοδευόµενης από έκθεση δικηγόρου
για τον έλεγχο τίτλου ιδιοκτησίας και βεβαίωσης µεταγραφής
του στο οικείο υποθηκοφυλάκειο.
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4. Η στεγαστική συνδροµή των προηγούµενων παραγράφων
χορηγείται για την υφιστάµενη επιφάνεια, όπως αυτή ορίζεται
στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
του παρόντος.
5. Για την εκτέλεση έργων διαµόρφωσης του οδικού δικτύου
και τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων της περιοχής της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1, όπως θα καθοριστούν µε το Ειδικό
Χωρικό Σχέδιο, εφαρµόζονται τα εξής:
α) Για την κήρυξη των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’17). Τυχόν καταβαλλόµενα ποσά των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνυπολογίζονται στην αναλογούσα αποζηµίωση του κτηρίου λόγω
απαλλοτρίωσης.
β) Για τη διαδικασία εκτίµησης των στρατηγικών επιπτώσεων
του Σχεδίου και την περιβαλλοντική του έγκριση, καθώς και κατά
τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων ή δραστηριοτήτων, οι προθεσµίες που είναι άνω των πέντε (5) ηµερών και
έως είκοσι (20) ηµέρες µειώνονται κατά πέντε (5) ηµέρες και οι
προθεσµίες που είναι άνω των είκοσι (20) ηµερών µειώνονται
κατά δέκα (10) ηµέρες.
γ) Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου της παρούσας παραγράφου, αρκεί η κήρυξη των
αναγκαίων απαλλοτριώσεων και η υπαγωγή τους στη διαδικασία
του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.
δ) Διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος προσβάλλονται µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικράτειας εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών.
Η αίτηση συζητείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)
µηνών από την άσκησή της και η απόφαση εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη συζήτηση. Αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης χορηγείται µόνον
εφόσον αποδεικνύεται ότι, από τη χορήγησή της δεν θίγεται το
υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον της θωράκισης της περιοχής από
την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινοµένων.
Η παρούσα παράγραφος, καθώς και η παράγραφος 3 εφαρµόζονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε
την κ.υ.α. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/8706/Α325/2018 (Β’ 3255).
Άρθρο 26
Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος
1. Κατά το έτος 2018 καταβάλλεται ποσό επτακοσίων δέκα
εκατοµµυρίων (710.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος προς
στήριξη των οικονοµικά αδύναµων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
2. Το κοινωνικό µέρισµα, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν
δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά
ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόµενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν
οι δηµοσιονοµικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της. Με την
ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµονής ή άλλα για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσµατος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος
υπολογισµού και το ακριβές ποσό του διανεµόµενου Κοινωνικού
Μερίσµατος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές
τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος
και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς
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και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
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12. O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

14. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Διαφάνειας, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή, στις 15 Ιουνίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Βουλευτή και Υπουργό Ψηφιακής πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενηµέρωσης, κ. Νικόλαο Παππά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 17.32’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, β) νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και
ψήφιση επί των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2016», β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού
έτους 2016».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

