ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’
Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8415, 8498, 8588
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Σούκουλη - Βιλιάλη,
Α. Νοτοπούλου και Χ. Αθανασίου, σελ. 8421
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το Γυµνάσιο Ψυχικού, το 91ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 38ο
Γυµνάσιο Αθήνας, το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δηµητρίου, το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας, το 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου και το
Γυµνάσιο Παραµυθιάς Θεσπρωτίας, σελ. 8422, 8424, 8429, 8432,
8444, 8501, 8509, 8511, 8519, 8523, 8559
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8417, 8418, 8419, 8420, 8423,
8424, 8425, 8427, 8428, 8429, 8433, 8434, 8438, 8439, 8444, 8476,
8499, 8500, 8501, 8502, 8504, 8506, 8508, 8509, 8510, 8511, 8513,
8514, 8517, 8521, 8528, 8530, 8532, 8534, 8539, 8545, 8550, 8555,
8559
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8513, 8517, 8534
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2020, σελ. 8415
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.»», σελ. 8415
ii. µε θέµα: «Λειτουργική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση του
ΕΦΚΑ Κέρκυρας», σελ. 8417
iii. µε θέµα: «Παύση λειτουργίας του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης», σελ. 8419
iv. µε θέµα: «Εξωιδρυµατικό επίδοµα και κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης», σελ. 8421
v. µε θέµα: «Αντιµετώπιση των προβληµάτων του Σικιαρίδιου
Ιδρύµατος», σελ. 8422
β) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης:
i. µε θέµα: «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης «θάβει» την υπόθεση του
Ολοκαυτώµατος του Δοµένικου», σελ. 8424
ii. µε θέµα: «Εξέλιξη των δικαστικών ερευνών για τη δανειοδότηση των πολιτικών κοµµάτων», σελ. 8425
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. µε θέµα: «Σε απόγνωση οι ελαιοπαραγωγοί Μεσσηνίας και όλης
της χώρας, λόγω της διαρκώς µειούµενης τιµής του ελαιόλαδου»,
σελ. 8428
ii. µε θέµα: «Ποια πρακτικά µέτρα έχουν ληφθεί και ποια θα ληφθούν, για να αντιστραφεί η κατάσταση και να παύσει η εγκατάλειψη του Κρατικού Ιδρύµατος Βυτίνας», σελ. 8430
δ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μόνιµες δοµές τα
Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και παιδιών/ατόµων µε
αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) των Δήµων µε σταθερή χρηµατοδότηση
και µόνιµες θέσεις εργασίας», σελ. 8432
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ψήφιση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»,
σελ. 8434 - 8476
2. Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ επί των άρθρων 16, 33
και 50 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σελ. 8434 - 8437
3. Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 33
και 50 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σελ. 8439 - 8475

4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας, σελ.
8439 – 8443, 8444 - 8453
5. Συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σελ. 8499 - 8501
6. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή
Βουλευτών», σελ. 8501 - 8588
7. Ενστάσεις Αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: i. εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής ii. εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σελ. 8501
8. Συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας, σελ.
8502 - 8509
9. Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας, σελ. 8509
10. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής: Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση των επιµέρους συµβάσεων
δωρεάς από 6-9-2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος
«Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα
της Υγείας που κυρώθηκε µε το ν. 4564/2018 (Α’ 170)», σελ. 8551
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,

σελ. 8554 - 8563

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 8574 - 8588
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8504 - 8519
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 8534 - 8547
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 8415 - 8430
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 8547 - 8554
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8563 - 8574
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 8519 - 8534
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 8430 - 8504
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 8574, 8581, 8584, 8588
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8506, 8508, 8509, 8510, 8511,
8513, 8514, 8517
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8513, 8514
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 8500, 8501, 8534, 8539, 8545
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 8418, 8419, 8420, 8423, 8424,
8425, 8427, 8428, 8429
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 8509
ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ε. ,
σελ. 8501, 8514, 8517, 8521
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 8521
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8423, 8513, 8514
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 8438
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 8550
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8566, 8571, 8573
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 8508, 8513, 8514, 8521
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 8500, 8501, 8502, 8506
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 8438, 8501
ΜΠΙΑΓΚΗΣ Δ. ,
σελ. 8417, 8521
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ . ,
σελ. 8501
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 8521, 8528, 8530, 8532
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 8438, 8439, 8499
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8562

ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,

σελ. 8433, 8434, 8438, 8439, 8444,
8476, 8500, 8501, 8502, 8504
σελ. 8513
σελ. 8521
σελ. 8555, 8559, 8561
σελ. 8438, 8501, 8502, 8506, 8561
σελ. 8500
σελ. 8438
σελ. 8428

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ,
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. , σελ. 8504
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 8428, 8532
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 8438, 8439
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 8502
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8513
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8517
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8534
ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ε. ,
σελ. 8517
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ,
σελ. 8513

Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ.8421, 8422
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8429, 8430, 8431, 8432
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8416, 8418, 8419
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ,
σελ. 8428, 8429, 8430
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
σελ. 8418, 8419, 8420
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8422, 8423, 8432, 8433
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 8430, 8431, 8432
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 8424, 8425
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 8432, 8433
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 8420, 8421, 8422, 8423
ΜΠΙΑΓΚΗΣ Δ. ,
σελ. 8417, 8418
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 8415, 8416
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 8424, 8425, 8426, 8427, 8428
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 8425, 8426, 8427, 8428
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων:
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8500
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 8499
ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ε. ,
σελ. 8501
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 8499
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 8499, 8500
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 8500
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 8499
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 8499, 8500
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 8523
ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
σελ. 8566
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 8553
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ι. ,
σελ. 8539
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 8548
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Α. ,
σελ. 8573, 8578
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 8541, 8543
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8514, 8515, 8516
ΒΕΤΤΑ Κ. ,
σελ. 8584
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 8544
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 8571
ΒΡΥΖΙΔΟΥ Π. ,
σελ. 8553
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ Γ. ,
σελ. 8559, 8560, 8561, 8562
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 8581
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 8554
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 8563
ΓΚΙΟΛΑΣ Ι. ,
σελ. 8585
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8528, 8550
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ. , σελ. 8537
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8535, 8539
ΖΕΜΠΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8545
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 8549, 8570, 8573, 8575
ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. ,
σελ. 8581

ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
σελ. 8532
ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. ,
σελ. 8547
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ Κ. ,
σελ. 8572, 8573
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 8573
ΚΕΛΕΤΣΗΣ Σ. ,
σελ. 8576
ΚΕΦΑΛΑ Μ. ,
σελ. 8540
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Γ. ,
σελ. 8582
ΚΩΤΣΟΣ Γ. ,
σελ. 8530
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8516, 8538, 8539
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 8517, 8528, 8565
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 8525, 8528, 8534, 8578
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 8543, 8549, 8550, 8551, 8552
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. ,
σελ. 8564, 8565
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 8568
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 8575
ΜΑΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ,
σελ. 8545
ΜΑΝΤΑΣ Π. ,
σελ. 8580
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Κ. ,
σελ. 8546
ΜΑΡΚΟΥ Κ. ,
σελ. 8551, 8552
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 8534
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Ι. ,
σελ. 8571, 8587
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8522
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
σελ. 8579, 8580
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8563
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8561, 8562, 8563
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 8537
ΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 8583
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8567, 8568
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Ι. ,
σελ. 8574
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 8539, 8567
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
σελ. 8572
ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ Μ. , σελ. 8577
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 8511, 8522, 8528, 8534, 8560,
8562, 8563, 8580
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 8519, 8559
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 8550, 8561
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ. ,
σελ. 8555
ΤΣΙΓΚΡΗΣ Ά. ,
σελ. 8565
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 8556
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 8510, 8511
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 8513, 8531, 8532
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 8536
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ,
σελ. 8541
ΧΕΙΜΑΡΑΣ Θ. ,
σελ. 8586
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 8533, 8534
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Ρ. ,
σελ. 8551
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Μ. ,
σελ. 8570
ΣΤ. Επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας:
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8506
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
σελ. 8503, 8504
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 8502, 8509
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 8508
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 8502, 8506, 8508, 8509
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8504, 8505
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8505, 8507
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 8505, 8508, 8509
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 8504, 8506, 8508, 8509
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 8504, 8505, 8509, 8510
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 8506
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Σ. ,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
ΦΙΛΗΣ Ν. ,

σελ. 8508
σελ. 8515
σελ. 8428
σελ. 8562
σελ. 8539
σελ. 8499, 8500

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’
Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 23 Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του A’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 22-1-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΓ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
22 Ιανουαρίου 2020)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 24
Ιανουαρίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 395/20-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: «Άµεση ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του δρόµου Χάνια - Οξύλιθου - Παραλίας Κύµης της Εύβοιας».
2. Η µε αριθµό 392/20-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Στο κόκκινο κλινικές του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου - Κλείνει το Παιδοχειρουργικό Τµήµα».
3. Η µε αριθµό 399/21-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου
Μαρίνου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Απρόσκοπτη
συνέχιση της λειτουργίας της “ΛΑΡΚΟ”, διασφάλιση όλων των
θέσεων εργασίας, των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των
απαραίτητων µέτρων υγιεινής και ασφάλειάς τους».
4. Η µε αριθµό 389/17-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης και
Βουλευτή Λάρισας κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό
Μετανάστευσης και Ασύλου, µε θέµα: «Λειτουργία παράνοµων
ΜΚΟ στην Ελλάδα».
5. Η µε αριθµό 403/21-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αντιµετώπιση αιθαλοµίχλης
µέσα από το «πρασίνισµα» του επιδόµατος θέρµανσης».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού Βουλής)
1. Η µε αριθµό 396/20-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ρεθύµνου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα

Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καθυστερήσεις
στην πορεία ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης».
2. Η µε αριθµό 401/21-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Πρωτοφανείς
καθυστερήσεις στις πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούν την
υπόθεση Ζακ Κωστόπουλου».
3. Η µε αριθµό 410/21-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιά του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ορισµός Γενικού Διευθυντή Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος».
4. Η µε αριθµό 402/21-1-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Άµεση καταγγελία των συµβάσεων εξορύξεων υδρογονανθράκων µετά τις
διαπιστώσεις της Επιτροπής “Φύση 2000”».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2369/4-12-2019 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να καταβληθούν άµεσα τα δεδουλευµένα στους εργαζόµενους της ανακύκλωσης και να επαναλειτουργήσει το Κέντρο Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου Κρήτης».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι θα συζητηθούν όλες
οι προγραµµατισµένες επίκαιρες ερωτήσεις που έχουµε για σήµερα.
Θα ξεκινήσουµε τη συζήτηση µε την τρίτη µε αριθµό 398/211-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λεωνίδα
Στολτίδη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.”».
Κύριε Στολτίδη, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι της επιχείρησης «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» στη Νάουσα Ηµαθίας εδώ
και µεγάλο χρονικό διάστηµα αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην
πληρωµή των δεδουλευµένων τους. Οι καθυστερήσεις στη µι-
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σθοδοσία αποτελούν δεδοµένο τον τελευταίο ενάµιση χρόνο.
Αυτό το διάστηµα οι διακόσιοι πέντε εργαζόµενοι στην επιχείρηση παραµένουν απλήρωτοι εδώ και δυόµισι µήνες. Μαζί µε το
σωµατείο τους, οι εργαζόµενοι έχουν πραγµατοποιήσει αρκετές
παρεµβάσεις, ώστε να ξεκινήσει η αποπληρωµή, καθώς και η τακτική απόδοση των µισθών τους. Μάλιστα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε και διεκδίκησε τη σταθερή πληρωµή κάθε 22
και 7 του µήνα, όπως αυτό προβλέπεται και στον εσωτερικό κανονισµό της επιχείρησης, καθώς επίσης και την απόδοση του συνόλου του δώρου Χριστουγέννων και όχι τµηµατικά.
Οι εργαζόµενοι, εξαιτίας αυτής της κατάστασης, αδυνατούν
πλέον να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της καθηµερινής
ζωής, στις ανάγκες των ίδιων και των παιδιών τους.
Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα, ερωτάστε, κύριε Υπουργέ:
Ποια άµεσα µέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την καταβολή των
δεδουλευµένων, την τακτική πληρωµή, τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων και των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων
στην επιχείρηση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
Α.Ε.»;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον κύριο συνάδελφο για την ευκαιρία που µου
δίνει να απαντήσω σ’ ένα θέµα που πραγµατικά αφορά κάποιους
εργαζόµενους και µε αυτά που θα παραθέσω επιβεβαιώνεται η
καθυστέρηση καταβολής µισθών, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται και ο σταθερός, καθαρός και αποφασιστικός χαρακτήρας της
κορυφαίας αποστολής του Υπουργείου Εργασίας, που είναι η
διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων και η τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας.
Κύριε συνάδελφε, έρχοµαι τώρα στην ουσία του θέµατος που
µας αφορά, για το οποίο µε ρωτάτε. Πράγµατι, υπήρξε θέµα µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της επιχείρησης «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.»,
αλλά το Υπουργείο Εργασίας επιλήφθηκε αµέσως και αποτελεσµατικά για τη διαφορά της συµφιλίωσης.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργατικών Σχέσεων Ηµαθίας, στις 15-3-2019 και στις 10-92019 πραγµατοποιήθηκαν δύο έλεγχοι στη συγκεκριµένη
επιχείρηση για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών.
Ο πρώτος έλεγχος αφορούσε δεδουλευµένες αποδοχές των
µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019, ενώ ο δεύτερος τις
δεδουλευµένες αποδοχές των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου
2019.
Με αφορµή τους εν λόγω ελέγχους η επιχείρηση κατέβαλε τις
προηγούµενες οφειλές, ωστόσο εξακολούθησε να καθυστερεί
την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στο προσωπικό
της. Για τον λόγο αυτό, στις 10-10-2019 και στις 13-11-2019
πραγµατοποιήθηκαν δύο εργατικές διαφορές µε τους εκπροσώπους του Επιχειρησιακού Σωµατείου Εργαζοµένων στην «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» και µε τον διευθυντή
της επιχείρησης, ο οποίος δεν δεσµεύτηκε για την ηµεροµηνία
εξόφλησης της οφειλής.
Ακολούθως, το ΤΕΕΣ Ηµαθίας, το τοπικό της Επιθεώρησης Εργασίας, υπέβαλε προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας µηνυτήρια αναφορά για τη µη καταβολή στους εργαζόµενους των
δεδουλευµένων αποδοχών των µηνών Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2019.
Στις 2-12-2019 η τοπική µας υπηρεσία απέστειλε έγγραφο
στην επιχείρηση, µε το οποίο της ζητά να προσκοµίσει τα µηνιαία
εκκαθαριστικά σηµειώµατα της µισθοδοσίας µηνός Νοεµβρίου
2019 και τα αντίστοιχα καταθετήρια τραπεζών.
Στις 5-12-2019 η επιχείρηση προσκόµισε στο ΤΕΕΣ Ηµαθίας
τα ζητηθέντα στοιχεία, από τα οποία προέκυψε οφειλή στους εργαζόµενους, ύψους 166.158,05 ευρώ.
Ακολούθως, στις 10-12-2019 η υπηρεσία µας υπέβαλε µηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βεροίας για
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τη µη καταβολή στους εργαζοµένους των δεδουλευµένων αποδοχών του µηνός Νοεµβρίου 2019.
Έχει και παρακάτω, αλλά διακόπτω τώρα, λόγω ολοκλήρωσης
του χρόνου, κύριε Πρόεδρε, και θα απαντήσω στη δευτερολογία
µου για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Υπουργείου Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Τον λόγο έχει
ο κ. Στολτίδης.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτές οι ενέργειες έγιναν. Ωστόσο, φαίνεται
ότι δεν σταµατούν το θράσος µιας επιχείρησης, η οποία βρίσκεται συνεχώς σε επενδυτική δραστηριότητα και εξαγώγιµο προϊόν
και κερδοφορία, να υλοποιήσει είτε τις δεσµεύσεις της απέναντι
στην Επιθεώρηση Εργασίας είτε τις υποχρεώσεις της απέναντι
στη µισθοδοσία των εργαζοµένων.
Πρέπει να αναφερθούµε, όµως, γιατί αυτές οι παρεµβάσεις
από τη µεριά του κρατικού µηχανισµού προφανώς δεν συγκινούν
πολύ την εργοδοσία, γιατί τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση
έκανε και οµαδικές απολύσεις. Αξιοποίησε δηλαδή όλους τους
νόµους, και των προηγούµενων κυβερνήσεων, όλους τους αντεργατικούς νόµους και τους έθεσε στην υπηρεσία της κερδοφορίας της. Απέλυσε πρωτοπόρους εργάτες. Απασχόλησε
υπενοικιαζόµενους. Οι µισοί περίπου πλέον είναι µε ατοµικές
συµβάσεις. Εφάρµοσε τη µερική απασχόληση για εννιά µήνες,
ενώ είπε για δυο µήνες. Μείωσε στο 16% τα µεροκάµατα και, ενώ
είπε για έναν χρόνο, το µονιµοποίησε. Και βέβαια δεκάδες εργαζόµενοι δεν άντεξαν την εντατικοποίηση και αποχώρησαν από τη
δουλειά.
Επιδιώκει ταυτόχρονα την υλοποίηση της απόφασης του Συνδέσµου Βορείου Ελλάδος, των εργοδοτών, για ειδικές ζώνες,
κάτι στο οποίο βοήθησε η τελευταία σας παρέµβαση ως Κυβέρνησης µε το αναπτυξιακό πολυνοµοσχέδιο, για να αποφύγει την
εφαρµογή, µιας που υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις που χρειάζεται
το σύνολο των εργοδοτών. Αρνούνται την υπογραφή συλλογικής
σύµβασης εργασίας, µε το επιχείρηµα ότι δεν υπάρχει το 51%
του µητρώου των εργοδοτών, ενώ η Κυβέρνησή σας προκλητικά
ζητάει το 51% του συνόλου των εργαζοµένων, βέβαια µε παρέµβαση και της προηγούµενης κυβέρνησης µε τον αντίστοιχο νόµο.
Χτυπάτε τον µέσο µισθό, δίνετε όλα τα όπλα που χρειάζεται οποιαδήποτε εργοδοσία να τον συντρίψει, να τον κατεβάσει στα κατώτατα όρια και βέβαια στο πλευρό σας σε αυτή τη διαδικασία
έχετε και την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, η οποία χτυπάει ταυτόχρονα
τα θεµέλια των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Πρόσφατα ξέρουµε ότι κυβερνητικά στελέχη έκαναν και παρέµβαση για να
ανοίξει η χρηµατοδότηση της επιχείρησης για τον επενδυτικό
της σχεδιασµό, άσχετα που τροφοδοτείται ουσιαστικά µε χρηµατοδότηση από το 1980 και µετά µε τα ΜΟΠ.
Επιπλέον, βέβαια, πρέπει να αναφερθούµε οπωσδήποτε και
στα δώρα που πήραν όλες οι εργοδοσίες, µε τη µείωση του
φόρου στα µερίσµατα και τις ασφαλιστικές εισφορές που έρχονται. Δεν αρκεί φαίνεται και είναι, κατά τη γνώµη µας, προκλητική
η αδιαφορία όσον αφορά όχι µόνο στα συµφέροντα των εργαζοµένων, αλλά στην ίδια τους τη δυνατότητα επιβίωσης, των οικογενειών τους και των ίδιων.
Εµείς λέµε ότι έναν δρόµο έχουν οι εργαζόµενοι, γιατί αυτό το
κράτος είναι στα χέρια των επιχειρηµατικών οµίλων, και ο αγώνας τους πρέπει να είναι µαζικός, αποφασιστικός. Έχουν τη δύναµη και µε την τοπική κοινωνία και µε το δευτεροβάθµιο όργανο
στην περιοχή, το οποίο είναι σε ταξικό προσανατολισµό και είναι
στο πλευρό τους, και βέβαια πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα
και µε τέτοια προοπτική, ούτως ώστε να αφαιρέσουν αυτό το
κράτος από τα χέρια των επιχειρηµατικών οµίλων και να το περάσουν στα δικά τους χέρια, για να λυθούν συνολικά τα προβλήµατά τους, οριστικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, µε προκαλείτε τώρα, καλοπροαίρετα πάντα, να µετατραπεί µια κουβέντα για κάποιους εργαζοµένους, που πράγ-
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µατι δικαιούνται τους µισθούς τους, σε µια πολιτική συζήτηση,
ιδεολογική συζήτηση, για το πώς διαµορφώνονται οι αµοιβές και
αν πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις.
Αν, ο µη γένοιτο, αγαπητέ συνάδελφε, επικρατούσε αυτό το
οποίο λέτε, να κρατικοποιηθούν όλες οι επιχειρήσεις, να µην
υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, θα µιλούσαµε για απόλυτο όλεθρο, για εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, ούτε µε επιδόµατα
ανεργίας, η απόλυτη φτώχεια. Διότι αυτή τη στιγµή, αν υπάρχει
κάτι το οποίο διαµορφώνει το πλαίσιο αµοιβών, µισθών, διαµορφώνει καλές συνθήκες εργασίας ή προσπαθεί να διαµορφώσει,
αυτός είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσα από την οποία δηµιουργείται ο πλούτος. Είµαστε τελείως διαφορετικά στην προσέγγιση των πραγµάτων. Η δική σας προσέγγιση λέει να µην υπάρχει
ιδιωτική πρωτοβουλία. Το έχω ξαναρωτήσει, θα το ξαναρωτάω
όσο θα θέτετε τέτοια ζητήµατα, να µου υποδείξετε ένα µέρος
στον κόσµο που το δικό σας πολιτικό αφήγηµα να έχει εφαρµογή. Πουθενά. Κάποτε, πριν από δεκαετίες, που πήγε να εφαρµοστεί, κατέρρευσε και είδαµε και τα αποτελέσµατα.
Όµως εγώ επανέρχοµαι στο θέµα. Στις 19-12-2019, λοιπόν,
πραγµατοποιήθηκε κάτι που επιβεβαιώνει τη δραστηριότητα και
αυτό που πρέπει να κάνει το Υπουργείο Εργασίας, σύσκεψη συµφιλίωσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
βάσει του άρθρου 3 του ν.3996/2011 και του άρθρου 13 του
ν.1876/1990, παρουσία της συµφιλιώτριας υπαλλήλου εκ µέρους
του Υπουργείου Εργασίας και κατόπιν αιτήµατος του σωµατείου
εργαζοµένων στην «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
Α.Ε.» και της διοίκησης της εταιρείας. Βλέπετε, λοιπόν, ότι
ακούµε τη φωνή των εργαζοµένων. Ήρθαν οι εργαζόµενοι, ζήτησαν αυτό που µπορεί να κάνει το Υπουργείο Εργασίας, τη συµφιλιωτική διαδικασία, και το κάναµε αµέσως στο Υπουργείο,
έχοντας πάντα ως µέριµνα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
αλλά και των εργασιακών δικαιωµάτων, την τήρηση, δηλαδή, της
εργατικής νοµοθεσίας.
Διερεύνησε προσωπικά τα αιτήµατα των εργαζοµένων, ενώ
παράλληλα εξέτασε πολύ προσεκτικά τα επιχειρήµατα που επικαλέστηκε και η πλευρά της επιχείρησης, προκειµένου να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν στην αδυναµία πληρωµής
των υποχρεώσεών της απέναντι στους εργαζόµενους. Μάλιστα,
εκπρόσωπος της επιχείρησης απεδέχθη την ύπαρξη καθυστέρησης των δεδουλευµένων, που ανέρχονταν περίπου σε δυόµισι
µήνες, όπως κι εσείς πολύ σωστά είπατε, και στη συνέχεια δεσµεύτηκε ότι µε την καταβολή ενός επικείµενου συγκεκριµένου
σχεδίου από τις τράπεζες κεφαλαίου κίνησης θα δοθεί άµεση
προτεραιότητα στην εξόφληση των εργαζοµένων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο, ως συµφιλιωτική πλευρά, συνέστησε στην επιχείρηση να εξοφλήσει άµεσα τις καθυστερούµενες αποδοχές και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την
έγκαιρη µισθοδοσία των εργαζοµένων εφεξής. Σηµείωσε δε ότι,
αν δεν είναι δυνατή η άµεση εξόφληση, θα πρέπει να υπάρξει το
συντοµότερο δυνατόν ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ηµεροµηνία αποπληρωµής τους.
Στη συνέχεια το Υπουργείο Εργασίας, ως συµφιλιωτική
πλευρά, ενηµερώθηκε µε ηλεκτρονικό µήνυµα 11-1-2020 από το
σωµατείο των εργαζοµένων της εταιρείας ότι η εταιρεία προχώρησε στις 31-12-2019, όπως ακριβώς είχε δεσµευτεί στη συνάντηση µε το Υπουργείο Εργασίας, στην τριµερή δηλαδή, στην
καταβολή και εξόφληση των δεδουλευµένων υπολοίπων µηνός
Σεπτεµβρίου, καθώς και ολόκληρου του µηνός Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων της επιχείρησης ευχαρίστησε το Υπουργείο, δηµόσια µάλιστα, για τις ενέργειές του
και τη διαµεσολάβησή του, µε στόχο την επίλυση της διαφοράς.
Τέλος, στις 13-1-2020 το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων Ηµαθίας απέστειλε νέο δελτίο ελέγχου στην επιχείρηση, µε το οποίο ζήτησε να προσκοµισθούν τα µηνιαία εκκαθαριστικά σηµειώµατα της µισθοδοσίας µηνών Δεκεµβρίου 2019,
τα υπόλοιπα του δώρου Χριστουγέννων 2019, που αφορά το διάστηµα 21-12-2019 έως 31-12-2019, αφού στις 18-12-2019 είχε καταβληθεί µέρος του δώρου από 1-5-2019 έως 21-12-2019, καθώς
και τα αντίστοιχα καταθετήρια τραπεζών. Επιπλέον, στις 15-12020, η υπηρεσία µας υπέβαλε νέα µηνυτήρια αναφορά προς την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Βεροίας για τη µη καταβολή στους ερ-
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γαζόµενους των δεδουλευµένων αποδοχών του µηνός Δεκεµβρίου 2019 και του υπόλοιπου δώρου Χριστουγέννων 2019.
Βλέπετε, λοιπόν, κύριε συνάδελφε -και ευχαριστώ και πάλι για
την ερώτηση-, ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι παρόν στην περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωµάτων και στην τήρηση της
εργατικής νοµοθεσίας. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας
είναι σε εγρήγορση. Όπου εντοπίζουν και όπου λαµβάνουν
γνώση για τέτοιες αθέµιτες συµπεριφορές, επιλαµβάνονται µε
βάση τη νοµοθεσία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε τώρα
στην τρίτη µε αριθµό 391/20-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Κέρκυρας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Μπιάγκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ΕΦΚΑ Κέρκυρας».
Κύριε Μπιάγκη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα για την
παρουσία σας και την ανταπόκριση στο ερώτηµά µου µε την παρουσία σας σήµερα εδώ. Η ερώτησή µου αφορά τη λειτουργία
του ΕΦΚΑ στον νοµό στον οποίο εκλέγοµαι, τον Νοµό Κέρκυρας.
Η λειτουργία του ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει δυστυχώς τη διαχειριστική του ανεπάρκεια, µετατρέποντας ταυτόχρονα όλους τους πολίτες, ασφαλισµένους συνταξιούχους και
εργαζοµένους, σε πειραµατόζωα. Για την Κέρκυρα, σε έναν νοµό
µε εκατόν δέκα χιλιάδες κατοίκους, δεν θα θέλαµε τίποτα περισσότερο, κύριε Υπουργέ, από τη δηµιουργία µιας υπηρεσίας µε
ενισχυµένο προσωπικό, που να µπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του πληθυσµού και των επιχειρήσεων, αλλά επίσης
και την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αυστηρότερου οργανογράµµατος παροχών και υπηρεσιών, προκειµένου να εξυπηρετούνται
οι πολίτες αλλά και οι εργαζόµενοι.
Δυστυχώς, όµως, αντί αυτού κυριαρχεί µία απαράδεκτη κατάσταση. Με την ενοποίηση των ταµείων και την εφαρµογή του
ΕΦΚΑ και το σχετικό κατατεθέν οργανόγραµµα, το οποίο σηµειωτέον µέχρι πρότινος δεν έχει εφαρµοστεί στο σύνολό του, ένας
νοµός µε µεγάλη οικονοµική δραστηριότητα και τεράστιο ασφαλιστικό µέγεθος αποτελεί τη µόνη έδρα περιφέρειας που εξαιρέθηκε από Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) µε
την υπαγωγή της στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και παράλληλα υποβιβάστηκε από Περιφερειακή
Υπηρεσία Συντονισµού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) σε Τοπική Διεύθυνση ΕΦΚΑ, εξισώνοντας τον Νοµό της Κέρκυρας µε την Ηγουµενίτσα, την Άρτα και άλλες κωµοπόλεις. Αυτό στέλνει στα
Ιωάννινα για πληρωµή τον κάθε Κερκυραίο, τον κάθε νησιώτη,
που επιθυµεί να πληρώσει τον ΕΦΚΑ του σε µετρητά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παράλληλα, µε τον ν.4387/2016, κύριε Υπουργέ, από 1-1-2017
στον ΕΦΚΑ έχει µεταφερθεί και υπάγεται και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το ΚΕΑΟ, µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, µε την ίδια οργανωτική δοµή και προσωπικό.
Το ΚΕΑΟ εποπτεύεται από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και εδώ η Κέρκυρα αποτελεί πρωτοτυπία, καθώς υπάγεται στην Περιφερειακή
Διεύθυνση ΚΕΑΟ Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας,
ενώ δεν προβλέπεται ούτε καν η λειτουργία αποκεντρωµένου
τµήµατος ΚΕΑΟ στην πόλη, όπως ισχύει για την Κοζάνη, για τον
Βόλο, για την Καρδίτσα, για την Καλαµάτα, πόσω µάλλον όταν
αποδεδειγµένα το 60% - 70% της δραστηριότητας του ΚΕΑΟ στα
Ιωάννινα αφορά την οικονοµική δραστηριότητα στην Κέρκυρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπιάγκη, δεν
µπορώ να σας δώσω κι άλλον χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Τελειώνω µε τις ερωτήσεις, κύριε
Πρόεδρε.
Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας
ρωτώ: Ποιο είναι το πλάνο από πλευράς Υπουργείου για τη διάρθρωση και λειτουργία του ΕΦΚΑ; Είναι διατεθειµένο το Υπουργείο να προχωρήσει σε αναπροσαρµογή του υπάρχοντος
σχεδιασµού για την ενίσχυση της δοµής στην Κέρκυρα µε το
απαραίτητο προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδοµές;
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον αξιότιµο συνάδελφο κ. Μπιάγκη για την
ευαισθησία που έχει για την περιοχή του να αναδείξει ένα ζήτηµα
το οποίο αφορά τον τοπικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
όπως υφίσταται µέχρι σήµερα. Και επίσης να τον ευχαριστήσω
για την αναγνώριση ότι η Κυβέρνηση είναι παρούσα, κάτι το
οποίο ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε. Είχαµε πάρα πολλά χρόνια να δούµε σε κάθε επίκαιρη ερώτηση, η Κυβέρνηση -όχι µόνο
εγώ, κύριε συνάδελφε, όλη η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης- να είναι παρούσα στις συγκεκριµένες ηµέρες, για να απαντάει σε επίκαιρες ερωτήσεις.
Κάνουµε το αυτονόητο, δηλαδή την υποχρέωσή µας, που προβλέπεται από την κοινοβουλευτική διαδικασία, κάτι το οποίο το
είχαµε στερηθεί δυστυχώς επί τεσσεράµισι χρόνια. Δεν βλέπαµε
Υπουργούς να έρχονται να απαντάνε σε επίκαιρες ερωτήσεις,
δυστυχώς. Τώρα αποκαταστάθηκε η κοινοβουλευτική διαδικασία, η ορθή, δηλαδή να ερχόµαστε, τιµώντας τον κοινοβουλευτικό µας ρόλο και την κοινοβουλευτική διαδικασία, να κάνουµε
αυτό που έπρεπε να γίνεται.
Πάω, λοιπόν, στην ουσία της απάντησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Είστε λίγο υπερβολικός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Μη θίγεστε, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν απών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Από τη χώρα δεν ήµουν απών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γιαννούλη,
τώρα τι δουλειά έχετε εσείς µε την ερώτηση του κ. Μπιάγκη;
Όταν συζητηθεί η ερώτησή σας, πείτε ό,τι θέλετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μα, δεν αναφέρεται στην ερώτηση.
Τεσσεράµισι χρόνια δεν λειτουργούσε η Βουλή και λειτουργεί
τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σπάνια βλέπατε, πρέπει να το πούµε τώρα. Αφού
µου ανοίγετε κουβέντα, θα την ανοίξουµε τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήρεµα, πάµε παρακάτω. Πρωί πρωί έτοιµοι, µε λυµένο το ζωνάρι για καβγά, είστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Πρέπει, λοιπόν, να πούµε ότι εδώ, σε αυτά τα
έδρανα, δεν υπήρχαν Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ να απαντούν.
Λείπατε, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής κι εµείς από κάτω ως Αντιπολίτευση στερούµασταν αυτή τη δυνατότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ,
µπείτε στην απάντηση προς τον κ. Μπιάγκη. Μην πέφτετε στην
παγίδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεν είναι παγίδα. Εγώ µε τον κ. Μπιάγκη συνοµιλώ,
που του δίνω δίκαιο, διότι αναγνώρισε -προς τιµήν του- εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής αυτή τη στέρηση που είχε και το
Κίνηµα Αλλαγής κι εµείς ως Νέα Δηµοκρατία, τεσσεράµισι χρόνια, να βλέπουµε τους Υπουργούς εδώ να απαντούν.
Πάω, λοιπόν, στην απάντηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Από τη χώρα δεν λείπαµε. Επειδή
είστε στον κόσµο σας εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γιαννούλη, την
τρίτη φορά θα σας ανακαλέσω στην τάξη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα σας διαβάσω, κύριε Μπιάγκη, το τι η υπηρεσία
µού αναφέρει για την Κέρκυρα. Και θα σας πω στη δευτερολογία
µου, στον λίγο χρόνο που έχω γιατί εξαντλήθηκε ο χρόνος, τι
σκεφτόµαστε να κάνουµε.
Ο ΕΦΚΑ λειτουργεί από 1-1-2017 µε βάση το µεταβατικό οργανόγραµµα, όπως αυτό ορίζεται µε τον ν.4387/2016 και τον
ν.4445/2016. Το τελικό οργανόγραµµα, όπως προβλέπεται σύµ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φωνα µε το π.δ.8/2019, που ρυθµίζει, δηλαδή, την οργανωτική
λειτουργία του ΕΦΚΑ, θα ολοκληρωθεί σταδιακά, άρθρο 87 του
π.δ.8/2019. Αυτό ανατρέπεται, όµως, µε βάση τα νέα στοιχεία
που θα σας δώσω.
Έως σήµερα έχουν συσταθεί τα περισσότερα Περιφερειακά
Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης, τα ονοµαζόµενα ΠΕΚΑ όπως λέτε,
και όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισµού και Υποστήριξης, τα ονοµαζόµενα ΠΥΣΥ. Ειδικότερα στην Κέρκυρα λειτουργούν: Το Γ’ Τµήµα Ελέγχων Ασφάλισης του ΠΕΚΑ Ηπείρου και
Κέρκυρας, στην Κέρκυρα, το τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Κέρκυρας, το Περιφερειακό Τµήµα µη Μισθωτών Κέρκυρας, το
Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα, µε την έναρξη λειτουργίας της τοπικής Διεύθυνσης µε έδρα την Κέρκυρα, που προβλέπεται µε το άρθρο 34 του π.δ. 8/2019 µε την ακόλουθη
οργανωτική δοµή: Πρώτον, Τµήµα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών, Τµήµα Μητρώου Ασφαλιστικού Βίου, Τµήµα Ασφάλισης Εισφορών, Τµήµα Συντάξεων και Τµήµα Παροχών. Όλοι οι
πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα -που αµφισβητείται- της εξυπηρέτησης σε ένα σηµείο, ανεξαρτήτως από ποιον πρώην φορέα
κοινωνικής ασφάλισης προέρχονται.
Σε ό,τι αφορά την εξαίρεση της Κέρκυρας από τα ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του π.δ. 8/2019 προβλέπεται η σύσταση
δέκα ΠΕΚΑ σε όλη την επικράτεια. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των
ΠΕΚΑ αφορούν στην πραγµατοποίηση ουσιαστικών επιτόπιων
τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων για την εφαρµογή της
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και στον καταλογισµό των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος ασφαλισµένων εργοδοτών και επιχειρήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Η Κέρκυρα δεν έχει εξαιρεθεί µε τον υφιστάµενο νόµο, καθώς
προβλέπεται η λειτουργία του Γ’ Τµήµατος Ελέγχων Ασφάλισης
του ΠΕΚΑ Ηπείρου και Κέρκυρας στην πόλη της Κέρκυρας.
Και θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου πιο αναλυτικά για το
µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Μπιάγκη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε κάθε σεβασµό
στην άποψή σας, θεωρώ ότι όλα τα στοιχεία που σας έδωσα ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, κάτι το οποίο κι εσείς επαληθεύσατε. Ο προβληµατισµός ο δικός µου αν θέλετε, που
προσπαθώ να µεταφέρω, δεν είναι τίποτε άλλο από τον προβληµατισµό των ίδιων των κατοίκων του νοµού µου, για το ότι κάποια
στιγµή οι αποφάσεις από το κεντρικό κράτος πρέπει να παίρνονται βάσει κάποιας λογικής, είτε -αν θέλετε- πληθυσµιακών είτε
οικονοµικών κριτηρίων, βάσει πάντα κάποιας λογικής, η οποία θα
µπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήµατα και στις αγωνίες
των πολιτών.
Σας έφερα µία σειρά από προβλήµατα, σε σχέση µε αυτά που
προβλέπονται στο οργανόγραµµα του ΕΦΚΑ, για να σας αποδείξω ότι όλες οι καινούργιες υπηρεσίες αποφασίστηκαν να µετοικήσουν εκτός του Νοµού της Κέρκυρας, στα Ιωάννινα, χωρίς
να υπάρχει κάποια λογική που να στηρίζει αυτό το πράγµα. Και
ειδικότερα σας είπα ότι θα φτάσουν στο σηµείο οι Κερκυραίοι
συµπολίτες µου να θέλουν να κάνουν καταβολές από κάποιες
υποχρεώσεις που έχουν σε επίπεδο οφειλών και θα πρέπει να
πάνε να κάνουν τις καταβολές αυτές στα Ιωάννινα. Υπάρχει µία
πλήρης -αν θέλετε- αποψίλωση υπηρεσιών της Κέρκυρας, είναι
κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων
και δεν µιλάω για την κυβέρνηση ούτε τη σηµερινή ούτε τη χθεσινή.
Απευθύνοµαι σε σας, όµως, θεωρώντας και λέγοντας ότι είναι
µία καινούργια λογική που θέλετε να διοικήσετε αυτή την πατρίδα, αυτόν τον τόπο και σας λέω ότι τα δεδοµένα τα οποία
εµείς σαν Κέρκυρα, εγώ, ουσιαστικά, έρχοµαι σήµερα να σας µεταφέρω εδώ είναι ποια; Είναι αν η Κυβέρνησή σας είναι αποφασισµένη να διοικήσει και να στήσει τον οργανισµό κατά τέτοιον
τρόπο, είτε µε πληθυσµιακά κριτήρια θέλετε, µε οικονοµικά κρι-
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τήρια θέλετε, µε επιχειρηµατικά κριτήρια θέλετε, πάντα όµως µε
κάποια κριτήρια και όχι µε κάποιες υποκειµενικές κρίσεις κάποιων Υπουργών ή κάποιων γραµµατέων ή οποιωνδήποτε άλλων
κρατικών λειτουργών.
Η αγωνία, λοιπόν, η δικιά µου µέσα από αυτή την ερώτηση, και
αυτό αν θέλετε κρατήστε και µόνο, είναι η εξής: Εάν στο µέλλον,
τουλάχιστον, θα υπάρχει µία τέτοια υπηρεσία στην Κέρκυρα, που
δεν θα έχει τα σηµερινά στοιχεία και τις σηµερινές -αν θέλετευπολειτουργίες και η οποία θα µπορεί να ανταποκριθεί στα θέλω
των πολιτών της, στα θέλω των επιχειρηµατιών της Κέρκυρας.
Αυτό είναι το ζητούµενο το µεγάλο, δίνοντας απόλυτα τον σεβασµό που αντιστοιχεί στον Κερκυραίο πολίτη, στον Κερκυραίο φορολογούµενο. Δεν µιλάω τοπικιστικά. Σας λέω όλες οι κρίσεις
σας και όλες οι επιλογές σας να γίνουν είτε µε πληθυσµιακά είτε
µε οικονοµικά είτε µε επιχειρηµατικά κριτήρια.
Δεν µπορούµε αφ’ ενός να µιλάµε για την Κέρκυρα, την Κέρκυρα του πολιτισµού, την Κέρκυρα του τουρισµού, την Κέρκυρα
της ανάπτυξης και αφ’ ετέρου να αποψιλώνουµε το σύνολο του
νησιού από όλες τις υπηρεσίες. Έχει αποψιλωθεί το σύνολο των
υπηρεσιών της Κέρκυρας -και στη συγκεκριµένη ερώτηση βέβαια
εδώ αναφερόµαστε για τον ΕΦΚΑ- από όλες τις υπηρεσίες.
Το ταξίδι Κέρκυρα - Ηγουµενίτσα έχει καταντήσει, κύριε
Υπουργέ, να είναι Κολιάτσου - Πατήσια, είναι κάτι το οποίο έχει
ξεφύγει από κάθε λογική και αφορά, αν θέλετε, και τα θέµατα
υγείας, αλλά εδώ δεν θα συζητήσουµε γι’ αυτό. Αφορά αν θέλετε
την ευαισθησία σας και µόνο -και δεν έχω κανέναν λόγο να το
αµφισβητήσω- την ευαισθησία µε την οποία θέλετε να σχεδιάσετε και να φτιάξετε την Ελλάδα του αύριο.
Σε αυτή την Ελλάδα του αύριο, λοιπόν, την Κέρκυρα πρέπει
ουσιαστικά να την αντιµετωπίσετε µε κάποια κριτήρια. Βάλτε
όποια εσείς επιθυµείτε µέσα από την Κυβέρνησή σας και µέσα
από το Υπουργείο σας, φτάνει να υπάρχουν κριτήρια. Σας έφερα
συγκεκριµένο οργανισµό του ΕΦΚΑ, κύριε Υπουργέ, τον ΚΕΑΟ,
ο οποίος λειτουργεί στα Ιωάννινα και το 70% της δραστηριότητάς του έχει να κάνει µε την οικονοµική δραστηριότητα της Κέρκυρας. Αυτή, λοιπόν, την υπηρεσία θέλησαν σωστά οι
προηγούµενοι κρατούντες να τη βάλουν στα Ιωάννινα. Δεν έχει
να κάνει, σας το ξαναλέω, µε τοπικιστικά θέµατα. Έχει να κάνει
καθαρά και µόνο µε το πώς θα εξυπηρετείται καλύτερα ο επιχειρηµατίας και ο πολίτης της Κέρκυρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μπιάγκη, είναι διάχυτη όχι µόνο η αγωνία σας, αλλά και
η ευαισθησία και η αγάπη για τον τόπο σας και καλά κάνετε, γιατί
αυτός είναι ο ρόλος σας ως Βουλευτής της Κέρκυρας εκ µέρους
του Κινήµατος Αλλαγής. Θέλω να σας πω ότι και εµείς οι Υπουργοί και όλοι µας έχουµε µία γεωγραφική αναφορά, µια περιοχή
στην οποία εκλεγόµαστε. Κανείς δεν είπε ποτέ ότι όλα τα πράγµατα είναι τέλεια. Σήµερα καλούµαι να τοποθετηθώ απέναντί σας
σε µια οργανωτική κατάσταση του ασφαλιστικού φορέα που λέγεται ΕΦΚΑ, έτσι όπως διαµορφώθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση. Δεν θέλω, όµως, να ισοπεδώσω τα πάντα ούτε θέλω
να ακυρώσω προσπάθειες ή καλές πρωτοβουλίες που υπήρξαν,
ανεξάρτητα αν αυτές απέτυχαν στον τελικό τους στόχο. Διότι,
πράγµατι, ο ΕΦΚΑ στήθηκε µε τον ν.4367/16. Δυστυχώς, ενώ η
προσπάθεια ήταν να γίνει µια οργανωτική ανασυγκρότηση και
ενοποίηση των δυνάµεων των προηγούµενων ασφαλιστικών ταµείων, δεν έγινε µε τον ορθό τρόπο. Έγινε µε πρόχειρο, γρήγορο, βιαστικό τρόπο και πολλά αποτελέσµατα στην οργανωτική
λειτουργία του ΕΦΚΑ φαίνονται διά µέσου της χαοτικής κατάστασης που υπάρχει και το αλαλούµ, το οποίο δεν είναι µόνο
στην Κέρκυρα, αλλά είναι διάχυτο παντού.
Δεύτερον, όσον αφορά το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Εισφορών, θέλω να σας πω ότι αυτή η υπηρεσία προσφέρει τα
µέγιστα. Συστήθηκε το 2013 κάτω από κραυγές και αντιδράσεις
και µέσα από τη Βουλή. Αυτό το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών διασφαλίζει περίπου 1,5 µε 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία µέσα από τη λειτουργία
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του, διότι πριν από τη δηµιουργία του ΚΕΑΟ, το οποίο πολλοί
έλεγαν από το να το κάψουν µέχρι υπόσχονταν να το καταργήσουν την επόµενη µέρα, οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία
γινόντουσαν κατά το δοκούν. Πλήρωνε όποιος ήθελε, ό,τι ήθελε
και όταν ήθελε. Οργανώσαµε το 2013 - 2014 για πρώτη φορά διά
µέσου του ΚΕΑΟ, των άριστων υπαλλήλων, οι οποίοι κάνουν µε
αυταπάρνηση το καθήκον τους, τον τρόπο είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών και αυτό ενίσχυσε τονωτικά τα ταµεία µας.
Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, θέλω να σας ενηµερώσω ότι είµαστε
στην παραµονή της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, µιας µεγάλης ασφαλιστικής µεταρρύθµισης και τοµής. Ανάµεσα στα ζητήµατα που αφορούν το ίδιο το ασφαλιστικό
σύστηµα, κάνουµε και µια δοµική, διαρθρωτική αλλαγή σε όλο
το σύστηµα το οποίο αφορά την οργάνωση πλέον του παλιού
ΕΦΚΑ, που µετατρέπεται σε e-ΕΦΚΑ. Από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δηµιουργούµε τον e-ΕΦΚΑ, τον ψηφιακό,
ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο στόχος και η προσπάθεια, κύριε Μπιάγκη, είναι να ψηφιοποιήσουµε όλο το σύστηµα και, σε ένα βάθος από την ψήφιση
του νόµου διετίας ή κάτι ακόµα, για όλες τις συναλλαγές για τις
οποίες σήµερα παραπονιέστε να µην υπάρχει ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας φυσικών προσώπων, αλλά να γίνονται ψηφιακά και ηλεκτρονικά, όπως είναι και η ψηφιακή σύνταξη που
αποτελεί τη µεγάλη παθογένεια δεκαετιών στη χώρα µας.
Στη βάση αυτή, αλλάζουµε και το π.δ.8/2019, διότι ο νέος eΕΦΚΑ ενσωµατώνει µέσα και τους τελευταίους δύο εναποµείναντες ασφαλιστικούς φορείς, τον φορέα απονοµής εφάπαξ και τον
φορέα επικουρικού. Προσέξτε, γίνεται διοικητική και οργανωτική
ενοποίηση, διότι κάποιοι πάνε να το στρεβλώσουν. Αυτή, λοιπόν,
η οµπρέλα του νέου e-ΕΦΚΑ θα µπει µε τεράστιες οικονοµίες κλίµακος, ανθρώπινο δυναµικό από τις άλλες υπηρεσίες θα ενδυναµώσει τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και όλο αυτό θα είναι ένα νέο
οργανόγραµµα -το οποίο είναι ήδη µέσα στον νόµο που θα φέρουµε στη Βουλή-, το οποίο εύχοµαι και ελπίζω να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες και στις καλές προθέσεις που έχουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελειώσαµε µε τον κ.
Βρούτση. Τώρα κανονικά ήταν να συζητηθούν δύο ερωτήσεις
στις οποίες θα απαντούσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας,
ο οποίος είναι παρών. Λόγω εκτάκτου σύσκεψης που υπάρχει
στο Υπουργείο του κ. Βρούτση, θα κάνουµε µία αλλαγή, γιατί
πρέπει να είναι στη σύσκεψη και η κ. Μιχαηλίδου. Ζητώ συγγνώµη από τους δύο συναδέλφους που έχουν ερωτήσεις προς
τον κ. Τσιάρα. Ο κ. Γιαννούλης ευτυχώς είναι εδώ, άρα µπορεί
να γίνει. Αν τυχόν οι άλλοι δύο συνάδελφοι που έχουν ερώτηση
προς την κυρία Υπουργό δεν είναι εδώ, επειδή ειδοποιήθηκαν τελευταία στιγµή, θα επανέλθουµε στον κ. Τσιάρα.
Εποµένως προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 409/21-1-2020
επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Χρήστου Γιαννούλη, µε θέµα: «Παύση λειτουργίας του ξενώνα
προσωρινής φιλοξενίας παιδιών και εφήβων σε κίνδυνο “ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης».
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, οφείλω να οµολογήσω ότι ο απερχόµενος Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, κατάφερε να µας φτιάξει τη διάθεση, γιατί
σηµείωσα δύο από τα πιο νέα και πραγµατικά ενδιαφέροντα
ανέκδοτα της πολιτικής επικαιρότητας. Είπε ότι «ακούµε τη φωνή
των εργαζοµένων στο Υπουργείο Εργασίας και διακρινόµαστε
για τις καλές προθέσεις». Οµολογώ ότι είχαµε να ακούσουµε
καιρό τέτοιο ανέκδοτο, όταν λέει ότι ακούνε τη φωνή των εργαζοµένων µε χιλιάδες απολύσεις, µε τις υπερωρίες πλέον να µην
αποτελούν σχεδόν καν παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας και
άλλα που συµβαίνουν στη για «πρώτη φορά Νέα Δηµοκρατία»
του κ. Μητσοτάκη.
Στο θέµα µας τώρα. Κυρία Μιχαηλίδη, χθες η ελληνική κοινωνία αναγνώρισε ως σηµαντικό βήµα την εκλογή µιας γυναίκας
στο ανώτατο πολιτειακό αξίωµα, στη θέση Προέδρου της Δηµοκρατίας. Ξέρετε, µια από τις ιδιότητες που δεν έχει εξισωθεί υπέρ
της γυναίκας είναι και η ιδιότητα της φροντίδας, της µητρότητας,
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της προστασίας, της ευαισθησίας για ό,τι πιο σηµαντικό υπάρχει
σε αυτόν τον πλανήτη, το παιδί. Στην περίπτωση του κέντρου κακοποιηµένων παιδιών «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» αυτό είναι το θέµα
µας. Είναι το θέµα ότι κινδυνεύει να κλείσει η µοναδική δοµή στη
βόρεια Ελλάδα υποδοχής και φιλοξενίας παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση. Είναι η µοναδική δοµή η οποία έχει ενταχθεί
και σε ένα πρότυπο δίκτυο για την υποδοχή παιδιών, εφήβων σε
κίνδυνο, µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες πανελλαδικά.
Και όλα αυτά γιατί, κυρία Μιχαηλίδου; Για να σας προλάβω θα πω περισσότερα στη δευτερολογία µου-, ναι, υπήρξαν και
αστοχίες από την προηγούµενη κυβέρνηση. Για να σας προλάβω, γιατί το πιο σηµαντικό είναι να λυθεί το ζήτηµα και όχι να
αναπτύξουµε µια πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη στιγµή χρειάζονται 90.000 έως 100.000 για να κλείσουν οι τρύπες της προηγούµενης χρήσης του 2019 και να µπει σε ράγες ο
προϋπολογισµός το 2020, έτσι ώστε παιδιά, αγόρια µέχρι δώδεκα ετών και κορίτσια έως δεκαοκτώ χρόνων, που έχουν υποστεί ό,τι πιο βάρβαρο υπάρχει στην ανθρωπότητα, την παιδική
κακοποίηση, να µπορούν να είναι ενταγµένα σε δοµή που δεν τα
φιλοξενεί για να τα κοιµίσει ή να τα ταΐσει, αλλά για να τα επαναφέρει από έναν κόσµο που τσακίζει ψυχές και σώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή η επαναφορά δεν γίνεται µόνο µε την υπαγωγή σε ένα
από τα πολλά ιδρύµατα που φροντίζουν µόνο για την επιβίωση.
Εδώ µιλάµε και για την αποκατάσταση της ψυχής και της ζωής
κάποιων παιδιών. Από τα τριακόσια παιδιά που έχουν δεχτεί τις
υπηρεσίες της «ΑΡΣΙΣ» πάρα πολλά επανασυνδέθηκαν µε τις οικογένειές τους και ξεπέρασαν κάτι που, αν δεν το ζήσει κάποιος
στον χώρο της «ΑΡΣΙΣ», στο Ωραιόκαστρο, δεν θα το καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπείτε στο ερώτηµα
και συµπληρώνετε στη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Θέλω να σας παρακαλέσω, πριν
πάµε στη δευτερολογία, να ξεπεράσουµε πιθανές αστοχίες του
παρελθόντος και να δούµε άµεσα τι θα γίνει στο µέλλον. Είναι
και δική σας δέσµευση, την οποία είχατε δώσει όταν επισκεφτήκατε το ίδρυµα. Συζητάµε για χρήµατα, αλλά στην ουσία συζητάµε για ζωές παιδιών που κακοποιήθηκαν και εκεί δεν πρέπει να
είµαστε στο πολιτικό υπόδειγµα του κ. Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μιχαηλίδου,
έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να δηλώσω τη χαρά µας για την υποστήριξη και την άποψη
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χθες, όπως πολύ σωστά είπατε,
και την υπερψήφιση της προτάσεώς µας για την κ. Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου για Προέδρο της Δηµοκρατίας.
Στο συγκεκριµένο ζήτηµα και στην ερώτησή σας, ο ξενώνας
φιλοξενίας µέσα στο Ωραιόκαστρο της «ΑΡΣΙΣ» είναι ένα ζήτηµα
το οποίο έχει απασχολήσει τόσο το δικό µου το γραφείο στο
Υπουργείο όσο και όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Πριν εισέλθω στην ουσία της ερώτησής σας, θα ήθελα ενώπιον
της Εθνικής Αντιπροσωπείας να δώσω ένα σύντοµο ιστορικό για
τη λειτουργία του ξενώνα κακοποιηµένων παιδιών της «ΑΡΣΙΣ».
Η συγκεκριµένη, λοιπόν, δοµή προσωρινής φιλοξενίας λειτουργεί από το 2007. Από το 2007 µέχρι το 2017 η δοµή αυτή ξεκίνησε µε έναν προϋπολογισµό της τάξεως των 110.000 ευρώ και
έφτασε στις 175.000 ευρώ. Από το 2007 µέχρι το 2017 η δοµή
αυτή, πλην των ετών 2009 και 2011, λειτουργούσε µε προγραµµατικές συµβάσεις. Από το 2017 στο 2019 -που το 2017, όπως
σωστά εσείς είπατε και µε προλάβατε, ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
η οποία αποφάσισε την παύση των προγραµµατικών συµβάσεων
για τη δοµή αυτή- η δοµή αυτή, για δικούς της λόγους, όντας
ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ σαν νοµική βάση, αποφάσισε από 175.000 ευρώ
που ήταν το ετήσιο κόστος λειτουργίας της, βάσει της προγραµµατικής, να πάει το 2018 στις 200.000 και εφόσον η προηγούµενη
διοίκηση -η δική σας- της είχε πει ότι θα µειωθεί η χρηµατοδότηση και θα παύσει η προγραµµατική, η «ΑΡΣΙΣ» αποφάσισε να
αυξήσει τον προϋπολογισµό από τις 175.000 ευρώ στις 200.000
ευρώ και φέτος στις 265.000 ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τα παραπάνω, οι επιστολές που µας
απευθύνθηκαν για τις χρηµατοδοτικές δυσχέρειες της δοµής
αυτής µάς προβληµάτισαν από την πρώτη στιγµή. Γι’ αυτό και
εγώ -όπως µάλλον γνωρίζετε- επισκέφτηκα τη συγκεκριµένη
δοµή πριν από τα Χριστούγεννα.
Το Υπουργείο τι κάνει; Εποπτεύει, λειτουργεί και χρηµατοδοτεί
όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Για τα ιδιωτικού δικαίου, επικουρικά, εκεί που οι χρηµατοδοτικοί τους πόροι δεν
επαρκούν, έρχεται και αποφασίζει, είτε µέσω περιφέρειας είτε
άµεσα, και δίνει πόρους.
Μέσω της περιφέρειας, λοιπόν, έχουν εγκριθεί γύρω στις
31.000 ευρώ. Υπερδιπλασιάσαµε το ποσό αυτό. Εισηγηθήκαµε
στην περιφέρεια από 31.000 ευρώ να γίνουν 81.785 ευρώ για την
ακρίβεια και, πέραν αυτού, δώσαµε και άλλα χρήµατα µέσω του
λαχείου.
Στη συνάντηση που κάναµε µε την «ΑΡΣΙΣ» πριν από δέκα ηµέρες, µου γνωστοποιήθηκε από εκπροσώπους της ίδιας της
δοµής ότι είχαν ενηµερωθεί από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία πως η χρηµατοδοτική στήριξη του ξενώνα θα έβαινε µειούµενη. Από την πλευρά µας, λοιπόν, ζητήσαµε οικονοµικά
στοιχεία, τα οποία ήρθαν στο Υπουργείο µόλις προχθές. Είχαµε
βάλει deadline στις 20 του µηνός.
Κατά συνέπεια δεν έχει γίνει πλήρης επεξεργασία αυτών των
στοιχείων και δεν είναι εφικτή σήµερα µια υπεύθυνη και ακριβής
απάντηση για τις ενέργειές µας, στις οποίες θα προβούµε µε µοναδικό κριτήριο το βέλτιστο συµφέρον σίγουρα των φιλοξενούµενων παιδιών.
Στο σηµείο αυτό -και θα κλείσω εδώ- θέλω να επισηµάνω πως
στο ευρύτερο πολεοδοµικό πλαίσιο της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει µόνο η δοµή της «ΑΡΣΙΣ» για κακοποιηµένα παιδιά. Υπάρχει το
«ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ», υπάρχουν τα «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS»,
υπάρχει το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» στο Φίλυρο και υπάρχει
και η «ΜΕΛΙΣΣΑ». Οπότε δεν είναι η µόνη δοµή και στη δευτερολογία µου θα ήθελα να αναπτύξω τι σκεφτόµαστε να κάνουµε για
αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ειλικρινά µε λύπη µου θα αναγκαστώ να σας διορθώσω. Για κακοποιηµένα παιδιά µέσα στο δίκτυο
προστασίας που υπάρχει και η µέριµνα της εισαγγελίας ανηλίκων
Θεσσαλονίκης του Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι µόνο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ». Όσον αφορά αυτά που περιγράψατε, το «ΠΑΠΑΦΕΙΟ» είναι εκκλησιαστικό ορφανοτροφείο, η «ΜΕΛΙΣΣΑ» είναι
ένα ίδρυµα που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για νεαρά
κορίτσια, αλλά όχι για κακοποιηµένα παιδιά. Δυστυχώς -και αυτό
το πιστοποιεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης- η µοναδική δοµή
για κακοποιηµένα παιδιά, αγόρια ηλικίας µέχρι δώδεκα ετών και
κοριτσιών ως δεκαοκτώ ετών είναι η «ΑΡΣΙΣ».
Από εκεί και πέρα παραδεχτήκατε -και το δέχοµαι- ότι υπήρξαν
και κάποιες αστοχίες σε σχέση µε το παρελθόν. Δεν συζητάµε
τώρα την τεχνική ή την τεχνοκρατική διαχείριση του ζητήµατος.
Συζητάµε ότι είµαστε ενώπιον ενός πολιτικού διλήµµατος, εάν
θα στηρίξει η ελληνική πολιτεία χρηµατοδοτικά την επιβίωση µιας
πραγµατικά συγκλονιστικά απαραίτητης δοµής για την ανθρωπιά
και την κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα. Αυτό τι σηµαίνει;
Χρηµατοδοτικά εργαλεία έχετε. Εάν είναι παρελκυστική -και
επιτρέψτε µου να το πω- η αναζήτηση οικονοµικών δεδοµένων,
να θυµάστε ότι πρόκειται για µια οργάνωση, την οργάνωση
«ΑΡΣΙΣ», µε επτακόσια άτοµα περίπου προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, µε παράλληλες δοµές, που είναι υπόδειγµα λειτουργίας,
διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης. Το να ζητήσει κάποιος τώρα
έναν οικονοµικό απολογισµό σε έναν φορέα που δεν ζήτα την
100% χρηµατοδότησή του από την ελληνική πολιτεία, δεν το καταλαβαίνω. Ζητάει ένα µέρος, γιατί καλύπτει µε άλλες πρωτοβουλίες το σύνολο των δαπανών. Το έχουν αποδείξει, κυρία
Μιχαηλίδου. Όποιος σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους
το έχει δει και το καταλαβαίνει και από τη λειτουργία του ιδρύµατος. Άρα θα επιµείνω στην πρακτική διάσταση που έχει και
πρόταση, γιατί από εκεί θα φανεί η ευαισθησία και η πληρότητα
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του καθενός µας να κατέχει δηµόσιο αξίωµα.
Είναι αδήριτη ανάγκη η χρηµατοδότηση και µέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που διέπεται από µια ιδιαίτερη ευχέρεια να ξοδεύει ή να δαπανά χρήµατα για έργα βιτρίνας ή για
πρωτοβουλίες βιτρίνας. Μαζί µε την περιφέρεια και το Υπουργείο
Εργασίας µπορεί να χρηµατοδοτήσει αυτό το κενό των 90 έως
100 χιλιάδων ευρώ, αλλά πολύ περισσότερο να προγραµµατίσει
το 2020 και το 2021, έτσι ώστε να αποφευχθεί το λουκέτο. Αυτός
είναι ο κίνδυνος, κυρία Μιχαηλίδου. Δεν είναι να αποδώσουµε ευθύνες, ποιος έκανε κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Και για να αποφύγουµε αυτόν τον κίνδυνο, έχετε και τα εργαλεία, έχετε και τη
δυνατότητα να το κάνετε και εσείς και η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, αρκεί να το θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μιχαηλίδου,
έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Γιαννούλη.
Έχετε δίκιο, το θέµα είναι να το θέλουµε και να το θέλουµε
όλοι µαζί. Εφόσον δεν το ήθελαν αυτοί που ήταν πριν από εµάς,
καλούµαστε να δούµε αν µπορούµε να υλοποιήσουµε το κενό
αυτό εµείς.
Η θέση σας ήταν ανακριβής. Οι δοµές τις οποίες ανέφερα και
τις επαναλάβατε και εσείς είναι σε θέση να δεχτούν κακοποιηµένα παιδιά. Και οι τέσσερις εξ αυτών.
Ως προς την «ΑΡΣΙΣ», είναι µία µια ΑΜΚΕ η οποία επιτελεί πολύ
ουσιαστικό σκοπό και πολύ καλό και σωστό έργο.
Θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι ο ετήσιος προϋπολογισµός της
«ΑΡΣΙΣ» είναι 23 εκατοµµύρια ευρώ, οπότε ζητά κατ’ αποκλειστικότητα από το Υπουργείο τις 265.000 ευρώ, για να λειτουργήσει
µόνο µε έξοδα του Υπουργείου τον ξενώνα αυτόν. Ρωτήσαµε
τους ίδιους αν από τα 23 εκατοµµύρια ευρώ του προϋπολογισµού της δεν µπορούν να βρουν κάποιον πόρο για τον ξενώνα
αυτό. Είπαν πως όχι, διευθετούµε το ζήτηµα.
Το ερώτηµα, όµως, είναι αν το Υπουργείο οφείλει να καλύπτει
προνοµιακά τις χρηµατοδοτικές ανάγκες ενός συγκεκριµένου
ιδιωτικού φορέα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, αν όχι την υποχρέωση, αναζήτησης κεφαλαίων και πέραν της κρατικής χρηµατοδότησης. Και λέµε, τα έχει πάει πολύ καλά, βρίσκοντας 23
εκατοµµύρια ευρώ στα 265 που ζητάει φέτος. Τίθεται, δηλαδή,
το ερώτηµα της ισότιµης αντιµετώπισης όλων των προνοιακών
φορέων του πεδίου, ως προς την πρόσβασή τους στο δηµόσιο
χρήµα.
Σε κάθε περίπτωση µετά την εξέταση των στοιχείων που απέστειλε σε εµάς η «ΑΡΣΙΣ» πριν από δύο µέρες, θα διερευνηθεί η
καλύτερη δυνατή λύση για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον ξενώνα, γιατί κανείς µας -ούτε εσείς, που αδρανήσατε, ούτε εµείς
τώρα- δεν θέλουµε αυτό που είπατε, δεν θέλουµε το λουκέτο.
Προφανώς και δεν θέλουµε να κλείσει µια δοµή παιδικής προστασίας και αυτό δεν δύναται να προβάλλεται ως µονόδροµος,
ιδίως όταν αυτή λειτουργεί µε ευθύνη µιας ΜΚΟ, µιας ΑΜΚΕ
στην ουσία, µε υψηλό ετήσιο προϋπολογισµό.
Θα διερευνηθεί συνεπώς από εµάς η δυνατότητα κάλυψης µέρους των δαπανών, αυτών των 265, έναντι των 200, που ζητούσε
φέτος, αλλά και ποιοι άλλοι συναφείς φορείς µπορούν να λειτουργήσουν τη δοµή, σε περίπτωση που οι εν εξελίξει προσπάθειες δεν αποδώσουν. Αυτό, άλλωστε, δεν θα συνιστά απόρροια
ενός δηµοσιονοµικού καταναγκασµού, αλλά συναρτάται από την
ίδια τη νοµική υπόσταση των µη κυβερνητικών οργανώσεων ή
σωµατείων, για τα οποία η κρατική χρηµατοδότηση έρχεται µόνο
επικουρικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 404/21-01-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Εξωιδρυµατικό επίδοµα και κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, το ζήτηµα είναι χρόνιο, καθώς ήδη από το
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τέλος του Δεκέµβρη του 2016 ο κ. Μπαρδάκης, που είναι ένας
ενεργός πολίτης και έχει δηµιουργήσει µια οµάδα αυτοοργάνωσης των ΑΜΕΑ για τη διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωµάτων
τους στο διαδίκτυο, έχει καταθέσει ερωτήµατα σε όλους τους
αρµόδιους φορείς, αλλά τελικά και στον Συνήγορο του Πολίτη.
Η απάντηση ήρθε µετά από πάρα πολλά χρόνια, στο τέλος Νοεµβρίου του 2019. Τι αφορά; Αφορά το εξωιδρυµατικό επίδοµα
που παίρνουν τα άτοµα µε αναπηρία.
Το πρόβληµα εδώ είναι ότι αυτό το επίδοµα οι υπηρεσίες το
υπολογίζουν κατά το δοκούν, άλλοτε ως επίδοµα και άλλοτε ως
εισόδηµα. Το πρόβληµα εδώ είναι ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ διευκρινιστική, ερµηνευτική εγκύκλιος, που να αποσαφηνίζει τι
ισχύει τελικά για το εξωιδρυµατικό επίδοµα από το Υπουργείο
Εργασίας. Υπήρξε η απάντηση του Γενικού Γραµµατέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι δεν προσµετράται στο εισόδηµα, καθώς
είναι ξεκάθαρα ένα επίδοµα, όµως αυτό δεν έχει φτάσει στις υπηρεσίες, οι οποίες συνεχίζουν και κατά το δοκούν ερµηνεύουν
αυτό το εξωιδρυµατικό επίδοµα και άλλοτε το συµπεριλαµβάνουν στο εισόδηµα και άλλοτε όχι. Και αυτό έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί, αν συµπεριληφθεί στο εισόδηµα, οι
άνθρωποι αυτοί δεν δικαιούνται κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης.
Η διαφορά είναι τεράστια. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα τη δέσµευσή σας ότι άµεσα θα βγει αυτή η ερµηνευτική εγκύκλιος, θα
ξεκαθαριστεί το θέµα και θα σταµατήσει αυτή η τετραετής, σχεδόν, ταλαιπωρία των πολιτών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κ. Μαρία - Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό από 30-1-2020 έως
2-2-2020.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η κ. Αικατερίνη Νοτοπούλου ζητεί ολιγοήµερη άδεια
απουσίας στο εξωτερικό από 23-1-2020 έως 28-1-2020.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου ζητεί ολιγοήµερη άδεια
απουσίας στο εξωτερικό από 29-1-2020 έως και 30-1-2020.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, ειλικρινά να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει
λόγος ανησυχίας. Αλλά πριν από αυτό να ξεκινήσω την απάντησή
µου, σηµειώνοντας ότι πραγµατικά η Διεύθυνση Καταπολέµησης
της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρµόδια για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ή για το
κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, δείχνει ιδιαίτερη επιµέλεια,
όπως έχω και η ίδια διαπιστώσει, ως προς τα ζητήµατα ορθής
εφαρµογής από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων, από τα
κέντρα κοινότητας, από τα ΚΕΠ, αν θέλετε, του κανονιστικού και
του νοµοκανονιστικού πλαισίου που διέπει τη χορήγησή του.
Η κατεύθυνση, άλλωστε, που και η ίδια έχω δώσει σε όλες τις
υπηρεσίες που εποπτεύω είναι να απαντώνται άµεσα τα σχετικά
ερωτήµατα και να διευκρινίζονται οι όποιες ασάφειες και οι ενδεχόµενες παρερµηνείες για τους όρους και τις προϋποθέσεις
χορήγησης κάθε επιδοµατικής ενίσχυσης -µία εξ αυτών το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα-, προκειµένου, όπως πολύ σωστά είπατε, να µην ταλαιπωρούνται οι δικαιούχοι.
Επί του ερωτήµατός σας συγκεκριµένα: Όντως τον Νοέµβριο
του 2019 ο κ. Γιώργος Σταµάτης, ο Γενικός Γραµµατέας Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου, απαντώντας σε έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη -και χαίροµαι που είπατε ότι
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µετά από πολλά χρόνια έγινε αυτό- επιβεβαίωσε ότι όλα τα επιδόµατα αναπηρίας και τα εξωιδρυµατικά δεν υπολογίζονται ως
εισόδηµα στην αίτηση για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Η ως άνω απάντηση του Γενικού µου Γραµµατέα αντανακλά
προφανώς τις απόψεις της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της
Φτώχειας, δεδοµένου ότι προέκυψε κατόπιν εισήγησής της ως
έχουσας την αρµοδιότητα εφαρµογής της συγκεκριµένης πολιτικής και αποστολής σχετικών κατευθύνσεων στους δήµους, στα
κέντρα κοινότητας, στα ΚΕΠ και ούτω καθεξής, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως ανέφερα µόλις τώρα.
Εποµένως παρέλκει η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου,
καθώς προκύπτει ότι οι υπηρεσίες ήδη ασκούν την αρµοδιότητά
τους, εξ ου και ενηµέρωσαν τον Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος και
απάντησε στον Συνήγορο του Πολίτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αρσένη, έχετε
τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα καταθέσω τα δύο έγγραφα και στα Πρακτικά
για την ενηµέρωση των συναδέλφων: και το αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και την απάντηση του Γενικού Γραµµατέα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πρόβληµα, κυρία Υφυπουργέ, είναι ότι δυστυχώς οι καταγγελίες πολιτών δείχνουν ότι συνεχίζει το πρόβληµα. Μπορεί
όντως οι υπηρεσίες να ενηµέρωσαν τον Γενικό Γραµµατέα και ο
Γενικός Γραµµατέας να έβγαλε αυτή την απάντηση προς τον Συνήγορο του Πολίτη, όπως είπατε και εσείς µε τεράστια καθυστέρηση, πολυετή, όµως αυτό δεν έχει φτάσει στις υπηρεσίες. Οι
πολίτες συνεχίζουν να χρειάζεται να διεκδικούν το αυτονόητο.
Ξέρετε, δεν αρκεί ο πολίτης να πάει µε την απάντηση του Γενικού
Γραµµατέα στον Συνήγορο του Πολίτη. Δεν είναι και ευθύνη της
υπηρεσίας. Χρειάζεται µια ενδοϋπηρεσιακή εγκύκλιος, όπως και
για πάρα πολλά άλλα θέµατα που µπορεί να αποφασίζονται εδώ
πέρα, αλλά όταν πηγαίνει ο πολίτης στην υπηρεσία να του λέει:
«Δεν µου έχει έρθει η εγκύκλιος». Έτσι είναι και αυτό.
Δεν είναι περίπλοκο αυτό που ζητάω. Από τη στιγµή που υπάρχει η πολιτική τοποθέτηση ότι ναι, είναι σωστό και δίκαιο αυτό το
αίτηµα ας επικοινωνηθεί απλά µε όλες τις σχετικές υπηρεσίες.
Αυτό σάς ζητάµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Μιχαηλίδου,
έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε δίκιο, κύριε Αρσένη. Δεν είναι δυνατόν να ζητάµε και να
συζητάµε το αυτονόητο. Οι υπηρεσίες µου µε διαβεβαίωσαν ότι
είναι απολύτως καθαρό. Παρ’ όλα αυτά, θα δούµε πολύ συγκεκριµένα τα αιτήµατα και τις ενστάσεις τις οποίες θα καταθέσετε,
θα τις παρακολουθήσουµε και αν δούµε ότι από τη δική µας την
πλευρά υπάρχει ασάφεια και όντως υπάρχει µη συνέχεια της ερµηνείας της κανονιστικής από κάποιες υπηρεσίες, τότε θα βάλουµε µπροστά για να βγάλουµε µια διευκρινιστική, όπως είπατε
κι εσείς, εγκύκλιο, η οποία θα αποσαφηνίζει αυτό που είπατε κι
εσείς, το ακριβώς αυτονόητο: το ότι δεν συνυπολογίζεται το εισόδηµα σε αναπήρους για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 406/21-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αντιµετώπιση των προβληµάτων του
Σικιαρίδειου Ιδρύµατος».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Σικιαρίδειο Ίδρυµα προσφέρει εδώ και δεκαετίες, από το
1939, τις υπηρεσίες του στα παιδιά µε αναπηρία. Σήµερα, όµως,
αυτή την περίοδο, περνά µια δύσκολη κατάσταση. Συνεχίζει να
λειτουργεί χάρη στη συµβολή των εργαζοµένων και χρειάζεται
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να υπάρξουν πρωτοβουλίες. Υπάρχει συσσώρευση υποχρεώσεων και αδυναµία εξυπηρέτησής τους, ενώ ταυτόχρονα δεν
αξιοποιούνται και όλες οι δυνατότητες που έχει το ίδρυµα, που
µπορεί να τριπλασιάσει και τον αριθµό των καταρτιζόµενων παιδιών µε αναπηρία.
Η διοίκηση του ίδρύµατος, όπως γνωρίζετε, ορίζεται από την
εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι, αυτό το ίδρυµα δεν αποτελεί απλά
ένα εποπτευόµενο, δεν είναι ΜΚΟ κατά την κλασική έννοια.
Επειδή η αντιµετώπιση των οικονοµικών και διοικητικών προβληµάτων επείγει, προκειµένου να µη διακοπεί η λειτουργία και,
όπως σας είπα, να αναπτυχθεί περαιτέρω η δραστηριότητά του,
θα ήθελα να ξέρω τις προθέσεις σας σε σχέση µε την αντιµετώπιση της οικονοµικής βιωσιµότητας του ιδρύµατος, τη διασφάλιση πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία του και για την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Και, βέβαια, να µας ενηµερώσετε, εάν µπορείτε, για το πότε σκοπεύετε να διορίσετε νέα διοίκηση, εάν σκοπεύετε, ή εάν θα εκφράσετε την εµπιστοσύνη
σας στην υπάρχουσα, προκειµένου να φύγει η ανασφάλεια από
την πλευρά του ιδρύµατος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία
σαράντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Ψυχικού.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία
σας. Αν µπορείτε, να είστε σύνοτµη.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, τα προβλήµατα του Σικιαριδείου Ιδρύµατος µας απασχόλησαν έντονα από τις πρώτες µέρες ανάληψης
των καθηκόντων µας. Συγκεκριµένα, το ίδρυµα -το ξέρετε και
εσείς καλά- έχει χρέη πάνω από 500.000 ευρώ στην εφορία και
στα ασφαλιστικά ταµεία.
Η οικονοµική εξυγίανση του ιδρύµατος, ενός ιδρύµατος ιστορικού, ενός ιδρύµατος που πραγµατικά έχει πολλά να προσφέρει
στη δηµιουργική απασχόληση παιδιών µε αναπηρία, είναι ζήτηµα
περίπλοκο, που δεν µπορεί -κατ’ εµάς- να αντιµετωπίζεται µόνο
µε λογιστικούς όρους. Πρέπει να ειδωθεί τόσο υπό το πρίσµα
της αξιολόγησης της δράσης του -που έχει πολύ µεγάλο περιθώριο εξέλιξης, όπως είπατε κι εσείς- αλλά και της προσαρµογής
του στις σύγχρονες ανάγκες του τοµέα της πρόνοιας.
Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα βραχυπρόθεσµα προβλήµατα του Σικιαριδείου, υπέγραψα προ ολίγων µηνών την απόφαση για έκτακτη επιχορήγησή του της
τάξεως των 348.000 ευρώ, έτσι ώστε να δώσουµε την προκαταβολή και να ενταχθεί το Σικιαρίδειο στις εκατόν είκοσι δόσεις. Με
αυτή την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κατέστη εφικτή αυτή η καταβολή, για να ενταχθούν τα χρέη του ιδρύµατος στο δηµόσιο
και σε ασφαλιστικούς φορείς σε αυτή τη ρύθµιση.
Πλέον αυτού, όµως, συν αυτώ, δώσαµε 100.000 ευρώ σε τακτική επιχορήγηση για το 2019.
Στόχος του Υπουργείου δεν είναι η πυροσβεστική αντιµετώπιση των δυσχερειών του φορέα ή απλώς η κάλυψη των οικονοµικών του ανοιγµάτων. Στόχος µας -ουσιαστικός στόχος- και
σκοπός µας είναι η διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του Σικιαριδείου, τόσο µέσω της διαφανούς οικονοµικής
του λειτουργίας όσο και µέσω της αξιοποίησης -όπως είπατε και
εσείς- των υποδοµών του, της περιουσίας του, αλλά και του εµπλουτισµού της δράσης του.
Σε αυτή την κατεύθυνση εξετάζουµε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, την ανάπτυξη συνεργασιών µε ακαδηµαϊκούς φορείς, τις δυνατότητες συνεργασίας µε τον Δήµο
Αµαρουσίου για τη δηµιουργία ΚΔΑΠ - ΜΕΑ εκεί πέρα, καθώς και
την ενίσχυση της συνεργασίας µε το Υπουργείο Παιδείας για την
ένταξη του ιδρύµατος ως πιστοποιηµένης δοµής στο δίκτυο
επαγγελµατικής κατάρτισης ατόµων µε νοητική υστέρηση.
Την παρούσα στιγµή τα εργαστήρια του ιδρύµατος υπολειτουργούν, λόγω ακριβώς των χρηµατοδοτικών αυτών προβλη-
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µάτων.
Κλείνοντας, θέλω να σας ενηµερώσω ότι θα οριστεί άµεσα η
νέα διοίκηση. Και νοµίζω ότι ξέρετε και εσείς καλά πως είναι πολύ
δύσκολο να ορίσουµε τη διοίκηση και κοµµάτι αυτού είναι όλο
το οικονοµικό βάρος που κουβαλά το ίδρυµα. Εξετάζουµε ένα
πιο ευέλικτο διοικητικό σχήµα, µε ένα διοικητικό συµβούλιο που
θα έχει κατά βάση εποπτικό ρόλο και τον διευθυντή ή τη διευθύντρια του ιδρύµατος να φέρει την ευθύνη για την τρέχουσα
διαχείριση.
Υπό εξέταση, επίσης, έχουµε τη δυνατότητα εκ νέου θέσπισης
απαλλαγής του προέδρου ή του διευθυντή ή των διαχειριστών
από την προσωπική ευθύνη για χρέη του ιδρύµατος, εφόσον, βέβαια, δεν διαπιστώνεται δόλια διαχείριση, καθώς αυτή η πολύ
επιβαρυντική συνθήκη λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάληψη
σχετικών ευθυνών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αναγνωρίσατε τη σπουδαιότητα του έργου το
οποίο έχει επιτελεστεί χρόνια και κυρίως γνωρίζετε, από ό,τι φαίνεται, τις µεγάλες δυνατότητες που έχει αυτό το ίδρυµα και αυτό
καθαυτό, αλλά και σε συνεργασία µε άλλους φορείς, αν αξιοποιηθεί η µεγάλη κτηριακή υποδοµή που υπάρχει. Ήδη αναφερθήκατε σε µία ενδεχόµενη συνεργασία µε τον Δήµο Αµαρουσίου,
προφανώς µέσω προγραµµατικών συµβάσεων και άλλων θεσµικών εργαλείων, τα οποία διαθέτει το Υπουργείο Εργασίας, ιδιαίτερα για τον τοµέα της πρόνοιας. Σήµερα, όµως, θέλω πιο πολύ
να ξεκαθαρίσουµε το θέµα της οικονοµικής βιωσιµότητας.
Υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο από το 2014, που αφορά την εξυγίανση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου -καθαρά ιδιωτικού
δικαίου, που δεν διορίζεται η διοίκηση από το κράτος-, βάσει του
οποίου έγινε εξυγίανση σε ένα ίδρυµα, υπεβλήθη αίτηση και για
άλλο.
Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία προβλέπει µελέτη βιωσιµότητας και ανάπτυξης, ανάληψη υποχρεώσεων από το κράτος και
δεσµεύσεις του ιδρύµατος, για να κινηθεί στη συγκεκριµένη κατεύθυνση. Είναι ένα µνηµόνιο συνεργασίας ουσιαστικά, µε το
Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονοµικών να αναλαµβάνει την αντιµετώπιση των οικονοµικών χρεών, αλλά ταυτόχρονα να υλοποιεί πολιτικές στην κατεύθυνση που έχει, βεβαίως,
το καταστατικό του ιδρύµατος, αλλά και πρόσθετα στην κατεύθυνση που το Υπουργείο θα θέσει.
Θέλω να εξετάσετε, λοιπόν, τη δυνατότητα να µπει µέσα σε
αυτό το σχέδιο οικονοµικής εξυγίανσης. Δεν µπορώ να σας πω
ακριβώς τον νόµο -είναι του 2014- και δεν είµαι και σε θέση να
σας πω εάν έχει τροποποιηθεί και σε ποια κατεύθυνση από τις
µετέπειτα κυβερνήσεις. Υφίσταται, όµως, και πιστεύω ότι έτσι
πρέπει να κινηθείτε.
Όσον αφορά το θέµα που έχει να κάνει µε τη διοίκηση, θα
ήθελα να πω τα εξής: Από τη στιγµή που διορίζεται από την κυβέρνηση, αυτό δίνει στο ίδρυµα έναν διττό χαρακτήρα. Όπως
σας είπα, είναι µεν ιδιωτικού δικαίου, αλλά δεν είναι µη κυβερνητική οργάνωση, αφού η κυβέρνηση διορίζει τη διοίκηση. Άρα
έχουµε να κάνουµε µε έναν διττό χαρακτήρα, που σηµαίνει ότι η
κυβέρνηση που διορίζει τη διοίκηση έχει και ευθύνη εξ αυτού και
µόνο του λόγου.
Άρα θα πρέπει να δείτε τον ορισµό της νέας διοίκησης ή, εν
πάση περιπτώσει, την ανανέωση της θητείας ή ό,τι εσείς κρίνετε.
Και βεβαίως, είναι σωστό αυτό που είπατε, το διοικητικό συµβούλιο να µην έχει ευθύνες ποινικές ή άλλες σε σχέση µε τα χρέη,
αλλά και η διοίκηση να µπορεί, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, να εξουσιοδοτήσει τον διευθυντή και άλλες υπηρεσίες
για συγκεκριµένες δραστηριότητες. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, που
χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό, όµως, που σε δεύτερο πλάνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, δεν έχω ξεπεράσει ακόµα
τον χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πώς δεν τον έχετε ξε-
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περάσει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ενάµισι λεπτό µίλησα στην πρωτολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν αθροίζονται οι
χρόνοι. Αυτά δεν µπορεί να τα λέει ένας έµπειρος κοινοβουλευτικός, όπως εσείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καλά, δεν πειράζει που δεν
αθροίζονται, εγώ τελειώνω τώρα. Θα είχα τελειώσει τώρα.
Θέλω να αναφέρω ότι σε δεύτερο πλάνο να εξετάσετε, εφόσον ενδιαφέρει το Υπουργείο Εργασίας, τον τοµέα της πρόνοιας,
τη δυνατότητα να ενταχθεί σε κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, όπως
κάναµε µε το Παιδοψυχολογικό Κέντρο στην Ξάνθη και άλλα
ιδρύµατα, τα οποία δεν µπορούσαν να επιβιώσουν. Εντάχθηκαν,
όµως, στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και προχώρησαν κανονικά.
Καταθέτω το έγγραφο της ΕΣΑΜΕΑ, της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και την
επιστολή που έχουν στείλει προς τον Πρωθυπουργό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και συγγνώµη για τον χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ορίστε, κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Να σας πω ότι όντως το ζήτηµα του Σικιαριδείου µάς προβληµατίζει και µε προβληµατίζει προσωπικά πάρα πολύ. Είναι ένα
δύσκολο ζήτηµα, γιατί πρόκειται για ένα ιστορικό ίδρυµα, το
οποίο γνωρίζετε και εσείς ότι ξεκίνησε ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου -και µάλιστα τα χρόνια της χούντας, νοµίζω, άλλαξε νοµική υπόσταση και έγινε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου- και το οποίο έχει µία περίεργη δοµή. Όπως σωστά είπατε, πλέον το διοικητικό του συµβούλιο, ακόµη και αν είναι
ΝΠΙΔ, το ορίζει το κράτος. Οπότε είναι ένα κράµα αυτή τη στιγµή
µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού φορέα. Και είναι ένα ιστορικό
ίδρυµα µε µια σπουδαία δράση, που κατήρτιζε παιδιά µε αναπηρία πάρα πολλά χρόνια. Ίσως είναι το πιο παλιό -νοµίζω- που
έχουµε στην Αττική.
Άρα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και χαρά -αν θέλετε- θα δω
την επισήµανσή σας για το σχέδιο οικονοµικής εξυγίανσης. Θα
δούµε και εµείς οι ίδιοι αν η νοµολογία στην οποία αναφέρεστε
έχει αλλάξει.
Και να θυµίσω σε αυτό το σηµείο ότι υπάρχει µια εκκρεµής δικαστική διαµάχη στο Σικιαρίδειο Ίδρυµα, πάνω στην ευθύνη του
κληροδότη. Οπότε περιµένουµε και αυτό να λήξει, έτσι ώστε να
έχουµε µια απολύτως σαφή εικόνα, πριν να µπορούµε να σκεφτούµε αν µπορεί το Σικιαρίδειο να γίνει δηµόσια δοµή και να ενταχθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής.
Το πώς µπορούµε και οι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε
τώρα να ενισχύσουµε το Σικιαρίδειο και µέσω συνεργασίας µε
το Παιδείας και µέσω συνεργασίας µε τον Δήµο Αµαρουσίου και
µε περισσότερες θέσεις ενταγµένες σε ΚΔΗΦ -το οποίο, όπως
γνωρίζετε και εσείς, έχει ένα πολύ σαφές πλαίσιο χρηµατοδότησης και θα βοηθούσε πολύ τις χρηµατοοικονοµικές εισροές στο
Σικιαρίδειο- είναι ζητήµατα που µελετούµε.
Οπότε, σε αυτό το σηµείο και µαζί µε την πρότασή σας για το
σχέδιο οικονοµικής εξυγίανσης και βέβαια την εµπειρία σας, γιατί
από τη θέση που ήσασταν γνωρίζετε πολλά, θα ήθελα να σας
προσκαλέσω σε δεύτερο επίπεδο, αν θέλετε, στο γραφείο στο
Υπουργείο, να µπορέσουµε να πάρουµε και κάποια σοφία από
την εµπειρία σας και να συζητήσουµε πώς µπορούµε να δώσουµε όλοι µαζί λύση στο Σικιαρίδειο Ίδρυµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επανερχόµαστε στην
κανονικότητα, αφού ευχαριστήσω την κ. Λιακούλη και τον κ. Φάµελλο και τον κύριο Υπουργό, βέβαια, για την αιφνίδια αλλαγή
της σειράς, µετά από παράκληση του Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
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Προχωράµε τώρα στην πρώτη µε αριθµό 386/15-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Λάρισας του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη, προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης «θάβει» την
υπόθεση του Ολοκαυτώµατος του Δοµένικου».
Η κ. Λιακούλη έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας φέρνω την καληµέρα του Δοµένικου, που
είναι µαζεµένο στο καφενείο του χωριού και µας παρακολουθεί.
Κι αυτό σας το είχε πει από τις 14 του Δεκέµβρη, όταν σας απέστειλε, το δίκτυο των µαρτυρικών πόλεων, το ψήφισµα γι’ αυτό
που τους έχει συµβεί, µετά το άρθρο 42 του ν.4640/2019.
Το Δοµένικο είναι ένα γραφικό και όµορφο χωριό του Νοµού
της Λάρισας, που εσείς, σαν Θεσσαλός, το γνωρίζετε, γιατί έχετε
έρθει. Και βεβαίως περιποιεί τιµή για µας να απευθυνόµαστε σε
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και οι µη Θεσσαλοί
το γνωρίζουµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Και οι Θεσσαλοί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Έτι περισσότερο εννοεί η κυρία συνάδελφος.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Σας καλούµε, λοιπόν, εκεί, γιατί είναι
και πολύ γραφικό και πολύ όµορφο, αλλά ταυτόχρονα είναι και
ένας τρόπος, για να δείξουµε ότι αγωνιζόµαστε κατά της ιστορικής λήθης.
Το Δοµένικο, λοιπόν, αντιµετωπίζει το πρόβληµα ότι οι κάτοικοί
του, οι οικογένειες του ολοκαυτώµατος -είναι µια µαρτυρική
πόλη το Δοµένικο, γνωστό σε όλη την Ελλάδα πια- έκαναν έναν
αγώνα δρόµου, για να συλλέξουν όλα τα στοιχεία εναντίον των
ιταλικών αρχών, να τεκµηριώσουν το ολοκαύτωµα, να το ανακηρύξουν ως ολοκαύτωµα και µετά να καταθέσουν την αγωγή αποζηµίωσης, προκειµένου να δικαιωθούν ηθικά κατ’ αρχάς, διότι
πυρπολήθηκε όλο το χωριό και σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι.
Δυστυχώς, το άρθρο που ανέφερα, το 42 του ν.4640/19 κατέλαβε, κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε κι αυτού του είδους τις
αποζηµιώσεις, µε αποτέλεσµα να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι
αυτή τη στιγµή απέναντι στο γεγονός του να µην µπορούν, να
µην έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αγωγή τους, διότι
το αγωγογόσηµο κυµαίνεται γύρω στις 300.000 ευρώ.
Αυτό το θέµα έχει πρόσηµο κοινωνικό και εθνικό. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο σε σας. Χρειάζεται µόνο να
ακούσω ένα «ναι» και δεν χρειάζεται να δευτερολογήσω, διότι το
δικό σας Υπουργείο και µε το δικό σας πρόσωπο, να τολµήσω να
πω, κύριε Υπουργέ, αναµένουµε ότι θα αναγνωρίσει το εθνικό
πρόσηµο του συγκεκριµένου ζητήµατος. Ένα «ναι», για να τελειώσει το θέµα εδώ. Και δίκαιο και ηθικό. Και να µη χρειαστεί να
πω καν τι έλεγε η παράταξή σας πριν από δυο χρόνια, γι’ αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αγαπητή κυρία συνάδελφε, αντιλαµβάνοµαι πραγµατικά την ευαισθησία µε την οποία προσεγγίζετε το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Επειδή, όµως, στο κείµενο της ερώτησής σας ετέθησαν πολλά
ζητήµατα, θα ήθελα να µου δώσετε τη δυνατότητα να απαντήσω
επ’ αυτών, για να καταλήξουµε και, αν όντως δεν θέλετε να κάνετε χρήση της δευτερολογίας σας, θα απαντήσω συνολικά, για
να το κλείσουµε, αν όντως αυτή η είναι η πρόθεσή σας, αρκεί να
το γνωρίζω εκ των προτέρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτά δεν γίνονται.
Ανάλογα τι θα απαντήσετε, θα δούµε αν θα έχει ή δεν θα έχει
δευτερολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ωραία,
λοιπόν.
Σας διαβεβαιώνω ότι µε την ίδια ευαισθησία που όλοι µας στο
Κοινοβούλιο µοιραζόµαστε γι’ αυτά τα ζητήµατα, αντιµετωπίζει
και η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, τα θέµατα των αποζηµιώσεων για τα θύµατα της θηριωδίας των κατοχικών στρατευµάτων και νοµίζω ότι η ελληνική Κυβέρνηση οµόφωνα -και
µάλιστα ήταν την περίοδο της προηγούµενης κυβέρνησης, του
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ΣΥΡΙΖΑ- θεωρεί τις αξιώσεις, περί πολεµικών επανορθώσεων και
αποζηµιώσεων, όπως αυτές προέκυψαν από τον Α’ και κυρίως
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, έγκυρες, ενεργές και διεκδικήσιµες
και θα συνεχίσει να τις προβάλλει µε κάθε πρόσφορο µέσο, µέχρι
την οριστική ικανοποίησή τους.
Φυσικά, δεν είναι στις προθέσεις µας να αρνηθούµε το δικαίωµα των θυµάτων των µαρτυρικών χωριών, όπως το Δοµένικο
-που σωστά λέτε- να αναζητήσουν το δίκαιό τους, µέσω της ελληνικής δικαιοσύνης.
Νοµίζω, όµως, κι επανέρχοµαι για να απαντήσω σε ορισµένα
θέµατα, τα οποία θέσατε στο κείµενο της ερώτησής σας, ότι η
Κυβέρνηση µε την επιβολή του δικαστικού ενσήµου, δέχεται µια
άστοχη, για να µην πω άδικη, κριτική, η οποία ξέρετε πάρα πολύ
καλά ότι έχει πολλές διαφορετικές αιτίες και πολλούς διαφορετικούς λόγους.
Θέλετε να σας θυµίσω ότι το δικαστικό ένσηµο είχε ψηφισθεί
δυο φορές από προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Και τις
δυο φορές το είχε φέρει στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Την πρώτη φορά µάλιστα είχε ψηφισθεί
µε απολύτως ευρεία πλειοψηφία, απ’ ό,τι θυµάµαι, το 2011 και
τη δεύτερη φορά ψηφίστηκε απ’ όλα τα κόµµατα του ελληνικού
Κοινοβουλίου, πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Η επαναφορά του στις αναγνωριστικές αγωγές, που αφορούν,
βεβαίως, στην αρµοδιότητα του πολυµελούς πρωτοδικείου, έγινε
για συγκεκριµένους λόγους, που είχαν ως αφετηρία τους ίδιους
λόγους που οι δυο προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν φροντίσει
να το ψηφίσουν. Έχει ακριβώς τους ίδιους στόχους, εναρµονίζεται µε το πλέγµα των διατάξεων του νόµου της διαµεσολάβησης και βεβαίως προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις τεράστιες
καθυστερήσεις που υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης. Δεν
αναγνωρίζουµε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχει αυτή τη
στιγµή ο χώρος της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ο υπερβολικός
χρόνος που χρειάζεται, προκειµένου να υπάρξει η απονοµή της;
Κάτι, λοιπόν, πρέπει να κάνουµε. Διότι για µας -και φαντάζοµαι
ότι για κάθε Υπουργό Δικαιοσύνης και στο παρελθόν- είναι µείζονας στόχος να επιταχυνθεί η έγκυρη και οµαλή λειτουργία της
δικαιοσύνης και να διασφαλίζεται, βεβαίως, το συγκεκριµένο δικαίωµα του κάθε πολίτη για την προσφυγή της σ’ αυτή.
Δέχοµαι, όµως, το εξής και επειδή φαντάζοµαι ότι θα επανέλθετε µε τη δευτερολογία σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εδώ κλείνετε την
πρωτολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κλείνω,
κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η εκδίκαση των αγωγών για τις πολεµικές αποζηµιώσεις, όπως
αυτή που αφορά στο Ολοκαύτωµα στο Δοµένικο της Ελασσόνας,
έχει µια εντελώς διαφορετική ηθική διάσταση και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε την ιστορική ευθύνη εκ µέρους της πολιτείας
και όχι µε τη λογική κάποιων αποκλειστικά τεχνοκρατικών κριτηρίων, που µπορεί να έχουν σαν στόχο τη σύντµηση του χρόνου
της απονοµής της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και κρατώ το δικαίωµα
να σας πω στη δευτερολογία τι ακριβώς σκεπτόµαστε και πώς
θα αντιµετωπίσουµε το συγκεκριµένο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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 έξι µαθητές και µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το Γυµνάσιο Ψυχικού (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Λιακούλη έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Υπουργέ, µε αιφνιδιάζετε. Ελπίζω στο τέλος να αποδειχθεί ότι µε αιφνιδιάζετε ευχάριστα.
Γιατί, όταν σας καλεί ο ερωτών -η ερωτώσα εν προκειµένω- να
απαντήσετε σ’ ένα ερώτηµα, τόσο εξειδικευµένο, εσείς ουσιαστικά φεύγετε από το γήπεδο και πετάτε την µπάλα, νοµίζοντας
ότι εγώ δεν θα την ξανακατεβάσω. Φέρνω την µπάλα, λοιπόν,
ξανά στο γήπεδο.
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Εγώ ζητάω από σας σήµερα να µην τοποθετηθείτε, κύριε
Υπουργέ. Να µην µπείτε στον πειρασµό «ούτοι συνέχθειν, αλλά
συµφιλείν έφυν». Εδώ δεν ήρθα για να τα µοιράσω µαζί σας, ούτε
να κάνω λαϊκισµό ούτε αντιπολίτευση ούτε να σας πω ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσµος όλος µε το δικαστικό ένσηµο -είµαι είκοσι έξι
χρόνια ενεργή δικηγόρος- ούτε ότι είδατε προχθές πως έχουν
υπάρξει πλέον κι άλλες συµπράξεις, µαζί µε τον νοµικό κόσµο,
τα επιµελετήρια, ο ΣΤΕΒ, ο ΣΕΒ, κ.ο.κ.. Αυτά θα τα συνυπολογίσετε, όταν θα απαντάτε στην τροπολογία που ήδη έχει κατατεθεί
και θα ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας
από τη δική µου παράταξη.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αν ήθελα να σας το πω, θα σας το έλεγα από
την αρχή. Ήρθα εδώ να εξειδικεύσω το θέµα αυτό και είπα και
λέω ξανά ότι εδώ έχουµε ένα διαφορετικής φύσεως ζήτηµα, που,
ναι µεν εντάσσεται στον µεγάλο κύκλο που λέγεται «δικαστικό
ένσηµο», πλην όµως, είναι µερικότερο και ειδικότερο. Έχει ειδικά
χαρακτηριστικά. Πρόκειται για αποζηµιώσεις µαρτυρικού χωριού, µαρτυρικής πόλης.
Χρειάζεται, λοιπόν, να θυµίσω ότι στη διακοµµατική επιτροπή
για τις γερµανικές αποζηµιώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ οι Βουλευτές οι
οποίοι εκπροσωπούσαν το κόµµα της νυν Κυβέρνησης, το κόµµα
της Νέας Δηµοκρατίας, όταν άκουσαν το αίτηµα αυτό των κατοίκων -γιατί παραστάθηκαν αυτοπροσώπως, κύριε Υπουργέ, κατέβηκαν πολλοί κάτοικοι του Δοµενίκου στην επιτροπή και η
επιτροπή τούς δέχτηκε σε ακρόαση- ήταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαν
ότι είναι άδικο, ότι πρέπει να εξαιρεθεί. Αυτό, µάλιστα, συµπεριλήφθηκε και στην αιτιολογική έκθεση του νόµου που εξαίρεσε τελικά το δικαστικό ένσηµο. Αυτό ως µία απάντηση συνολικά.
Για όλα αυτά, όµως, και για την απονοµή της δικαιοσύνης θα
µας απαντήσετε εν ευθέτω χρόνω, όταν θα µας πείτε γιατί επαναφέρετε το δικαστικό ένσηµο σε µία άλλη εποχή, για το αν το
συνδέετε µε την απονοµή της δικαιοσύνης, γιατί το φέρατε µε
πρόταση ενός Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας στις 23.45’ και
δεν µπόρεσαν πολλοί να το καταλάβουν όταν το φέρατε κ.λπ..
Αυτά, όµως, θα µας τα πείτε τότε.
Εµείς ερχόµαστε σήµερα και λέµε: Στο πρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνης συνοψίζουµε συνολικά δύο χαρακτηριστικά
στοιχεία πολύ σπουδαία: το πρόσηµο του δικαίου και της ηθικής
αλλά και του εθνικού προσήµου. Και να σας πω και κάτι άλλο,
κύριε Υπουργέ; Σαν ύλη δεν είναι καθόλου πολλή. Οι περισσότεροι έχουν καταθέσει και έχουν εκδικαστεί οι αγωγές τους µέχρι
τώρα, όπως οι κάτοικοι της Κοκκινιάς από ό,τι ξέρω, του Διστόµου των Καλαβρύτων κ.ο.κ..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
ελάχιστες.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Συνοµολογεί ο Υπουργός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επαναλαµβάνετε: Ναι
ή όχι; Αυτό είναι το ερώτηµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ο κύριος Πρόεδρος το λέει άριστα.
Ναι ή όχι, κύριε Υπουργέ; Ναι στην απαλλαγή των ειδικών αυτών
περιπτώσεων των αγωγών στα πολυµελή πρωτοδικεία για γερµανικές αποζηµιώσεις. Τόσο απλό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρία
συνάδελφε, αντιλαµβάνοµαι ότι εσείς θέλετε ουσιαστικά να οδηγήσετε σε µία συγκεκριµένη εκδοχή τη συζήτηση, το οποίο είναι
θεµιτό στη λογική της πολιτικής.
Υπάρχει, όµως, µία προηγούµενη δική σας γραπτή ερώτηση.
Εγώ καλούµαι να απαντήσω επί αυτής της ερωτήσεως. Σε αυτή
την ερώτηση µού θέτετε συγκεκριµένα ζητήµατα. Αυτά δεν θέλετε να σας τα απαντήσω;
Εγώ, λοιπόν, αυτό που κάνω, είναι να προσπαθώ να απαντήσω
κατ’ αρχάς επί του κειµένου το οποίο µου τίθεται ως ερώτηση
από τη δική σας πλευρά και τίποτα περισσότερο.
Δύο λόγια για να φτάσω στο επίµαχο θέµα. Αυτή η συζήτηση
όντως έχει µία διάσταση, η οποία σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό αντιλαµβάνεστε ότι δηµιουργεί τεράστιες αντιφάσεις. Ή θα δεχτούµε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα στον χώρο της δικαιοσύνης
είναι οι τροµερές καθυστερήσεις στην απονοµή της και άρα πρέ-
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πει να βρούµε τον τρόπο να αντιµετωπίσουµε το συγκεκριµένο
πρόβληµα, ή από κει και πέρα υποκριτικά θα πετάµε την µπάλα
στην εξέδρα, νοµίζοντας ότι ικανοποιώντας είτε τη µία είτε την
άλλη πλευρά -φυσικά δεν αναφέροµαι στις αποζηµιώσεις και
θέλω να είµαι ξεκάθαρος γι’ αυτό, για τις οποίες µιλάτε- θα δηµιουργούµε τα πολιτικά επιχειρήµατα της όποιας, αν θέλετε, αντιπαράθεσης µπορεί να υπάρχει.
Και το λέω αυτό, γιατί κάποια στιγµή πρέπει να γίνουµε σοβαροί σε µία προσπάθεια τουλάχιστον θεσµικά ζητήµατα να τα αντιµετωπίσουµε από κοινού, να αναγνωρίσουµε το πρόβληµα και
να προσπαθήσουµε να βρούµε λύσεις. Αυτή η τροπολογία ούτε
σε άσχετο νοµοσχέδιο µπήκε ούτε έχει σκοπό -ή αν θέλετε
στόχο- να ελαττώσει τον χρόνο απονοµής της δικαιοσύνης, αλλά
ούτε και δηµιουργεί ζητήµατα τα οποία έχουν σχέση µε την αντισυνταγµατικότητα την οποία επικαλείστε. Αφήστε που το 8 ‰
είναι σχεδόν το µισό από το ποσοστό του δικαστικού ενσήµου
που επιβάλλεται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γίνεται
ακριβώς µε αυτόν τον τρόπο.
Δεν θα πω, όµως, περισσότερα γιατί θέλω να απαντήσω στην
ουσία της ερώτησης την οποία µου θέσατε.
Όσον αφορά το ζήτηµα των πολεµικών αποζηµιώσεων που
αφορούν ατοµικές αξιώσεις πολιτών, ακόµα και όταν αυτές
ασκούνται συλλογικά, θέλω να πω τα εξής: Ξέρετε, σε ένα ενιαίο
δικόγραφο συσσωρεύονται οι αξιώσεις περισσότερων πολιτών.
Σε αυτή την περίπτωση προφανώς υπάρχει µία αναλογία αντίστοιχη µε το ποσό της αξίωσης του καθενός, που θα µπορούσε
να επιβαρυνθεί αυτό. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους παρεµπόδιση σε οποιαδήποτε λογική.
Ποια είναι η ουσία; Εγώ πιστεύω ότι το κοµµάτι που αφορά
στις αγωγές των πολεµικών αποζηµιώσεων πρέπει να το ξαναδούµε, ώστε να πετύχουµε τον προσφορότερο τρόπο ικανοποίησης των δίκαιων αιτηµάτων όλων των κατοίκων των µαρτυρικών
χωριών και ειδικά του Δοµενίκου. Αυτό θεωρώ ότι είναι και ιστορικό µας χρέος αλλά και ελάχιστη αναγνώριση της θυσίας των
θυµάτων.
Έτσι, λοιπόν, σας λέω και το δηλώνω αυτή τη στιγµή, ότι εξετάζουµε τη δυνατότητα εξαίρεσης των εν λόγω αγωγών από την
υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου, εφόσον δεν εγείρονται άλλα νοµικά και συνταγµατικά ζητήµατα.
Η πρώτη εικόνα που έχουµε -και το λέω διότι το προκαλέσατε
εσείς µε την ερώτησή σας- είναι πως µπορεί να είναι εφικτό και
πιθανολογώ ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα αναλάβουµε τη
σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία.
Σε ό,τι αφορά τη συνολική συζήτηση για το δικαστικό ένσηµο,
πέραν των τροπολογιών που ήδη έχουν κατατεθεί, νοµίζω ότι το
έχω δηλώσει και δηµόσια ότι θα τεθεί υπ’ όψιν της νέας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής που αφορά στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και κατά την οποία διαδικασία περιµένουµε τις τελικές
προτάσεις.
Σας επαναλαµβάνω ότι ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε ήταν
σαφής. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα θέµα µε τα
µαρτυρικά χωριά και µε τις διεκδικήσεις των αποζηµιώσεων. Θα
αναλάβουµε µία πρωτοβουλία, ώστε το συγκεκριµένο κοµµάτι να
το καλύψουµε. Ωστόσο, η όλη συζήτηση που αφορά στην επιβολή του δικαστικού ενσήµου, θα είναι και αυτό αντικείµενο της
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, προκειµένου να καταλήξουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα συζητηθεί τώρα
η επόµενη επίκαιρη ερώτηση προς τον κ. Τσιάρα. Πρόκειται για
την πρώτη µε αριθµό 1966/15-10-2019 ερώτηση του κύκλου των
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Εξέλιξη των δικαστικών ερευνών για τη δανειοδότηση των πολιτικών κοµµάτων».
Πολύ επίκαιρη είναι!
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως καταλάβατε και εσείς από την ηµεροµηνία, µπαίνουµε
στη διαδικασία της επίκαιρης γιατί δεν απαντήθηκε στη γραπτή
διαδικασία των ερωτήσεων.
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Κύριε Υπουργέ, αναφερόµαστε στα δάνεια των κοµµάτων του
δικοµµατισµού, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Και είναι ένα θέµα που
συνδέεται µε τη χρεοκοπία της χώρας µας. Γνωρίζετε ότι οι δανειακές υποχρεώσεις των κοµµάτων του δικοµµατισµού της Μεταπολίτευσης έφτασαν τον Οκτώβριο του 2016 στα 420
εκατοµµύρια ευρώ. Εκείνη την περίοδο και τουλάχιστον για πέντε
χρόνια πριν, δεν εξυπηρετούνταν ούτε τα δάνεια ούτε οι τόκοι
τους. Δεν ήταν ενήµερα. Μάλιστα, όπως είπε και ο κ. Πανταλάκης, ο πρώην διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, στην εξεταστική επιτροπή που είχε συγκροτηθεί µε πρωτοβουλία της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι όροι των δανειακών συµβάσεων ήταν
ευνοϊκότεροι τότε στην Αγροτική Τράπεζα για τα κόµµατα και γι’
αυτό και τα κόµµατα έβλεπαν την Αγροτική Τράπεζα ως ένα µηχανάκι για να παίρνουν λεφτά. Βέβαια, οι κυβερνήσεις τότε διόριζαν και την διοίκηση των τραπεζών, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται το γνωστό τρίγωνο «κυβερνήσεις-κόµµατα - διοικήσεις τραπεζών - µέσα ενηµέρωσης» και έτσι να φτάσουµε σε
αυτή την κοινωνική και πολιτική χρεοκοπία της χώρας µας.
Η εξέταση των φακέλων της δανειοδότησης των κοµµάτων
έδειξε πληθώρα ευνοϊκών ρυθµίσεων, παραλείψεων και παραβιάσεων των κανόνων. Υπήρχαν περιπτώσεις που δόθηκαν πολυετείς εγγυήσεις, παραδείγµατος χάριν ακόµα και µελλοντικές
κρατικές χρηµατοδοτήσεις σε βάθος δεκαετίας ως εγγύηση για
τα δάνεια αυτά. Και, βέβαια, η Τράπεζα της Ελλάδος καυτηριάζει
τις εκχωρήσεις αυτές -εκ των υστέρων βέβαια- ως υπερχρηµατοδοτήσεις, κρίνοντάς τις υπερβολικά µακροπρόθεσµες για να
θεωρούνται ασφαλείς.
Πρακτικά οι τράπεζες παρείχαν ρευστότητα στη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες,
να βγαίνουν κυβερνήσεις, να διορίζουν τις διοικήσεις των τραπεζών και να ξαναρχίζει το ίδιο γαϊτανάκι.
Για το θέµα αυτό συγκροτήθηκε εξεταστική τον Απρίλιο του
2016 και παρεδόθη πόρισµα τον Ιανουάριο του 2017. Εµείς υποβάλαµε δύο ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ -τη µία την υποβάλαµε
στις 11 Οκτωβρίου- γιατί το θέµα αφορά και τα µέσα ενηµέρωσης και τα δάνεια των κοµµάτων.
Για τα µέσα ενηµέρωσης πήραµε απάντηση, κύριε Πρόεδρε.
Και από την απάντηση προκύπτει ότι υπήρχαν ποινικές διώξεις
από την εξεταστική επιτροπή. Για τα δάνεια των κοµµάτων, όµως,
δεν υπήρχε τίποτα στην απάντηση. Επανήλθαµε, λοιπόν, αν δεν
κάνω λάθος στις 15 Νοεµβρίου, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, και σας ρωτάµε τα εξής:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται οι υποθέσεις του δανεισµού των κοµµάτων;
Έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση και έχουν ασκηθεί διώξεις;
Τι πρωτοβουλίες θα πάρετε εσείς ως Υπουργός για να ολοκληρωθεί η εξέταση αυτών των φακέλων;
Επίσης, δηλώνει κάτι η άρνησή σας να απαντήσετε δύο φορές
και στην ερώτηση του Οκτωβρίου και στην ερώτηση του Νοεµβρίου; Διότι και προσωπικά πρέπει να οµολογήσω ότι µε παραξένεψε ιδιαίτερα.
Θέλω να µου πείτε την άποψή σας, πού βρίσκεται το θέµα του
δανεισµού, πού βρίσκεται το θέµα των φακέλων, πού βρίσκονται
τα αποτελέσµατα της εξεταστικής επιτροπής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
συνάδελφε, η παρούσα Κυβέρνηση, µετά την εκλογική της νίκη,
έκανε µία πολύ συγκεκριµένη κορυφαία πολιτική επιλογή. Εµείς,
σε αντίθεση µε τα πεπραγµένα της προηγούµενης κυβέρνησης,
θέσαµε ως προτεραιότητα την επιστροφή στη θεσµική κανονικότητα.
Έτσι, και εµείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε αντίθεση µε
πρακτικές της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας, επιλέγουµε να
αφήνουµε απερίσπαστη τη δικαιοσύνη από παρεµβάσεις, παραινέσεις και από όποια άλλη αντιθεσµική παρεµβολή.
Έχουµε επιλέξει η επικοινωνία µας µε τους δικαστές να γίνεται
πάντα µέσα στα όρια που θέτει το Σύνταγµα για τη λειτουργία των
τριών ανεξάρτητων εξουσιών και, βεβαίως, µε πλήρη διαφάνεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο πλαίσιο αυτό -µερικές φορές η αλήθεια βρίσκεται εκεί που
κανείς δεν τη βλέπει- εµείς µόλις λάβαµε µέσω των υπηρεσιών
της Βουλής την υπ’ αριθµόν 1209 από τις 11-10-2019 –όπως είπατε- ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αποστείλαµε σχετικό
αίτηµα στο γραφείο του εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε
το υπ’ αριθµόν 214/16-10-2019, δηλαδή τέσσερις-πέντε ηµέρες
µετά, έγγραφό µας.
Την απάντηση που λάβαµε -δεν χρειάζεται να σας πω τον
αριθµό εγγράφου- σας την αποστείλαµε αυτούσια ως συνηµµένο
έγγραφο στην απάντησή µας. Ό,τι ακριβώς µας απάντησε η Εισαγγελία Οικονοµικού Εγκλήµατος, ό,τι ακριβώς η ίδια έκρινε ότι
µπορεί να ανακοινώσει στο πλαίσιο των ερευνών της αυτά ακριβώς σας κοινοποιήσαµε. Και εδώ, σεβόµενοι τη θεσµική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν µπορούσαµε να κάνουµε κάτι
περισσότερο, αφήνοντας την εισαγγελία να λειτουργήσει απερίσπαστη.
Ο τρόπος µε τον οποίον επιλέγει να απαντήσει η Οικονοµική
Εισαγγελία για µία εκκρεµή δικαστική έρευνα είναι δική της αυτόνοµη και αυτόβουλη επιλογή. Και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν µπορεί να είναι περισσότερο ούτε επίµονη ούτε
πιεστική, ακόµη και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Άρα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υφίσταται καµµία δική µας
ευθύνη για το πώς απαντά η Εισαγγελία ούτε, βέβαια, η στάση
µας αυτή θα υπέκρυπτε οποιαδήποτε διάθεση συγκάλυψης ή συσκότισης της υπόθεσης από µέρους της Κυβέρνησης.
Όπως σας είπα και νωρίτερα, υπάρχουν οι λεπτοµέρειες που
µπορεί κανείς να αναζητήσει για να βρει την αλήθεια. Αν ελέγχατε καλύτερα το έγγραφο που σας αποστείλαµε, θα διαπιστώνατε ότι η απάντηση του εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος
επικαλείται το υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 32329 από τις 4-7-2018
έγγραφο της υπηρεσίας.
Θυµάστε ποιος ήταν κυβέρνηση τότε, ποιοι κάνανε τις ερωτήσεις; Το λέω απλώς για να ξέρουµε πού βρισκόµαστε.
Το έγγραφο αυτό συµπεριλήφθηκε στη µε αριθµό πρωτοκόλλου 456/ 21-8-2018 απάντηση στη σχετική ερώτηση, την οποία
είχαν συνυπογράψει και αρκετοί από τους νυν υπογράφοντες συναδέλφους, απάντηση που φαντάζοµαι θα υπάρχει στα αρχεία
των συναδέλφων και στα οποία, βεβαίως, οι ίδιοι θα µπορούσαν
να ανατρέξουν.
Εκεί αναφέρεται συγκεκριµένα ότι για τη δανειοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων στην ως άνω υπηρεσία σχηµατίστηκε δικογραφία, µε βάση την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
Άρα, λοιπόν, η απάντηση την οποία ζητάτε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, και εσείς και οι αξιότιµοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας
έχει δοθεί και σας έχει δοθεί πολύ παλαιότερα, την περίοδο που
ήσασταν εσείς κυβέρνηση.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι κάθε προσπάθεια από εκεί και πέρα
είναι απλά µία προσπάθεια δηµιουργίας εντυπώσεων, οι οποίες,
όπως ξέρετε, ούτε σε καλό βγήκαν στο παρελθόν, δεν θα βγουν
σε καλό ούτε και τώρα.
Βεβαίως, θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φάµελλε, έχετε
τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, προς χάριν της αληθείας, εγώ έχω την απάντηση του κ. Κοντονή στα χέρια µου. Δεν
προσκοµίσατε κάτι καινούργιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το έγγραφο της Εισαγγελίας είναι το ίδιο που επικαλείται.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Στην απάντηση, λοιπόν, του κ. Κοντονή, η οποία απευθύνεται στους Βουλευτές, που πολλοί από αυτούς συµµετείχαν στην εξεταστική, που κι εγώ είχα την τιµή να
είµαι πρόεδρος, µαζί µε τον αείµνηστο συνάδελφο τον κ. Μπαλωµενάκη -που νοµίζω ότι αξίζει να συζητήσουµε στη µνήµη του
κάτι εδώ στη Βουλή, γιατί «έφυγε» πρόσφατα και ήταν πρόεδρος
εξεταστικής- που λάβαµε τότε από το Υπουργείο και από την
τότε πολιτική ηγεσία αναγράφεται πράγµατι ότι διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για τα δάνεια των κοµµάτων.
Το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι γιατί στη δική σας απάντηση, µε τα συνηµµένα έγγραφα προφανώς του αντίστοιχου γραφείου του εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος, δεν αναφέρετε
τίποτα για τα δάνεια των κοµµάτων.
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Τίποτα, κύριε Πρόεδρε! Όχι ότι υπάρχει εξέταση σε εξέλιξη,
που θα το δεχόµουν. Διότι δεν αποτελεί αυτό παρέµβαση στη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ.
Έρχεται, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
που του στέλνει το γραφείο εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος
µία απάντηση ελλιπή κατά το σκέλος που ρώτησαν οι Βουλευτές,
δεν ελέγχει την πληρότητα, όπως έλεγξε ο κ. Κοντονής, για να
έρθει σήµερα να µας πει ότι δεν παρεµβαίνει στη δικαιοσύνη;
Επανήλθαµε, κύριε Υπουργέ, µε νέο έγγραφο. Γιατί µπορεί να
έγινε παράλειψη, κύριε Πρόεδρε. Το κατανοώ. Στην παράλειψη
την οποία είχατε στον πρώτο έλεγχο, κύριε Τσιάρα, κατά την
άσκηση των καθηκόντων σας, που δεν ελέγξατε τι απάντησε το
γραφείο του εισαγγελέα, σας κάνουµε µία ερώτηση και δεν ψάχνετε τι γίνεται στις υπηρεσίες; Δεν δικαιούται δηλαδή, το ελληνικό Κοινοβούλιο να µάθει τι γίνεται µε τη διαδικασία αυτής της
εξέτασης;
Θέλω να µε προσέχετε, κύριε Υπουργέ, γιατί το θέµα είναι
πολύ σοβαρό.
Εφόσον επανήλθαµε, νέο ερώτηµα στείλατε στον εισαγγελέα;
Και δεν σας απάντησε; Και τώρα έρχεστε στην προφορική συζήτηση πάλι να µην έχετε καµµία απάντηση, ενώ η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είχε απάντηση για τη διαδικασία της εξέτασης;
Να σας πω, όµως, τι µας ανησυχεί περισσότερο, κύριε Πρόεδρε; Όταν γινόταν αυτή η συζήτηση το 2016, µε βάση τους ισολογισµούς των κοµµάτων, οι οφειλές της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ ήταν 410 εκατοµµύρια προς τις τράπεζες.
Κύριε Πρόεδρε, στους ισολογισµούς της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ για το 2018, τους δηµοσιευµένους, προκύπτει ότι
οι οφειλές στις τράπεζες είναι 533 εκατοµµύρια ευρώ.
Άρα, κύριε Υπουργέ, όταν σας ρωτάει ένα µέλος της Εθνικής
Αντιπροσωπείας για το πού βρίσκεται η εξέταση δανείων ύψους
σήµερα 533 εκατοµµυρίων, για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος
είπε το 2011 ότι εφόσον η οικονοµική κατάσταση των κοµµάτων
ήταν δυσµενής, οι τράπεζες συνέχισαν να χρηµατοδοτούν, ενώ
γνώριζαν ότι δεν είχαν δυνατότητα τα κόµµατα αυτά να αποπληρώσουν και, µάλιστα, όταν η Τράπεζα Πειραιώς άσκησε αγωγή
κατά της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τον Δεκέµβριο του
2016, πέντε χρόνια µετά από τη διακοπή πληρωµών, δανείων και
τόκων, και µόνο όταν άρχισε η εξεταστική επιτροπή να ψάχνει τα
πράγµατα, σήµερα εσείς µου λέτε ότι δεν είναι δουλειά σας να
ψάξετε στο γραφείο του εισαγγελέα τι ακριβώς γίνεται µε την
εξέταση αυτή την προκαταρκτική που εξελίσσεται από το 2018,
όπως σαφώς και σωστά µας ενηµέρωσε ο κ. Κοντονής;
Όχι, κύριε Υπουργέ. Δεν συµφωνώ µαζί σας. Θα πρέπει να ψάξουµε λίγο παραπάνω. Διότι, για να σας πω την αλήθεια, εµείς
ψάξαµε τι γίνεται και στον ισολογισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ενώ το
2016 έλεγε 8,4 εκατοµµύρια δανειακές υποχρεώσεις, το 2018
έλεγε 3,9 εκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για ποιον λόγο, λοιπόν, ένα κόµµα µειώνει τις υποχρεώσεις
του, ενώ κάποια κόµµατα αυξάνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις από τα 410 στα 533 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία προφανώς χρεώθηκαν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που
πλήρωσαν όλοι οι Έλληνες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Το ερώτηµα το θέσατε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε προχωρήσει σε δύο ρυθµίσεις. Η µία ρύθµιση είναι για
το κούρεµα των δανείων και θέλω ρητή τοποθέτηση της Κυβέρνησης αν θα επιτρέψετε να κουρευτούν τα δάνεια των κοµµάτων
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Οι Έλληνες πολίτες απαιτούν µία απάντηση για το αν θα επιτρέψετε να κουρευτούν τα δάνεια της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά µε τα οποία πληρώθηκαν
οι προεκλογικές συγκεντρώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φάµελλε, έχει
λήξει ο χρόνος σας. Δεν µπορώ να σας δώσω περαιτέρω.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και το δεύτερο που θέλω να µου
πείτε είναι αν στην αµνήστευση των τραπεζιτών, που περάσατε
στην τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, θα περιλαµβάνεται και
η αµνήστευση αυτών που έχουν ευθύνη για το σηµερινό χρέος
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533 εκατοµµυρίων των κοµµάτων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ,
αν και αυτό αποτελεί συναλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το να
υποκρίνεται κανείς ότι δεν βλέπει τα χαρτιά τα οποία δίνονται ως
απάντηση και τα οποία κάνουν µία επίκληση σε προηγούµενη
ερώτηση όταν εσείς ήσασταν κυβέρνηση, προφανώς είναι ένα
ζήτηµα το οποίο νοµίζω ότι ξεπερνάει την πολιτική αντιπαράθεση
και µάλλον πρέπει να σταθεί στο πώς κανείς αντιλαµβάνεται τα
πραγµατικά στοιχεία και την κοινή λογική.
Εµείς υπήρξαµε συνεπείς σε όλες τις διαδικασίες, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μα, δεν απαντήσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ψηφίσαµε όλες τις εξεταστικές επιτροπές, πιστεύοντας ότι πρέπει επιτέλους η πολιτική ζωή του τόπου να γυρίσει σελίδα. Κάποιοι
άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ψήφιζαν κατά το δοκούν και κατά το
δικό τους συµφέρον.
Πρέπει κάποια στιγµή να καταλάβετε ότι αυτό το αφήγηµα ότι
όλα τα κακώς κείµενα της Μεταπολίτευσης προφανώς εδράζονται στο παλιό, όπως λέγατε, πολιτικό σύστηµα των παλαιών κοµµάτων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και το, κατ’ εσάς,
διεφθαρµένο τραπεζικό σύστηµα, είναι ένα αφήγηµα το οποίο
έχει ξεπεραστεί. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό;
Πέραν, όµως, όλων των άλλων, εσείς ήσασταν κυβέρνηση
πριν. Εσείς κάνατε τις εξεταστικές επιτροπές. Τα πορίσµατα των
εξεταστικών επιτροπών δεν τα ξέρετε; Εσείς ήσασταν πρόεδρος.
Άλλος ήταν πρόεδρος; Εσείς δεν ήσαστε; Δεν υπήρχε ουσιαστικά η συµπύκνωση όλων των πορισµάτων σε µία και µόνο
φράση; Δεν αποδείχθηκαν πουθενά ευθύνες πολιτικών προσώπων. Δεν βγήκε αυτό το συµπέρασµα από την εξεταστική επιτροπή; Βγήκε κάποιο άλλο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ο φάκελος που καταθέσαµε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Γιατί
εδώ πλέον θα πρέπει να αναζητήσουµε την κοινή λογική και να
καταλάβουµε τι γίνεται.
Θέσατε, όµως, κάποια ζητήµατα, τα οποία πιστεύω ότι έπρεπε
να τα αποφύγετε για να µείνει, αν θέλετε, η συζήτηση στο καθαρά θεσµικό πεδίο και να µην ξεπεράσουµε, ενδεχοµένως, µία
θεσµική αναφορά που προβλέπεται τουλάχιστον στη διαδικασία
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Νέα Δηµοκρατία, όπως ξέρετε,
από τις 11-1-2016 έχει αποκτήσει πλήρη οικονοµική αυτοτέλεια
και λειτουργεί µε έσοδα από τα µέλη της, από ιδιωτική χρηµατοδότηση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Στους ισολογισµούς άλλα λέτε, όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Η Νέα
Δηµοκρατία από το 2011 και µετά δεν έχει πάρει κανένα δάνειο.
Θέλετε να σας θυµίσω τι κάνατε εσείς και να µου πείτε εάν µπορείτε να µου δώσετε απαντήσεις, για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα και να τα δούµε λίγο καλύτερα;
Δεν ήταν ο κ. Τσίπρας που έστειλε επιστολή κατά παράβαση
των κανόνων του τραπεζικού δανεισµού, γνωρίζοντας εκ των
προτέρων το παράνοµο του αιτήµατός του, προκειµένου να ζητήσει µία διευκόλυνση για τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ήταν η
«ΑΥΓΗ», η οποία σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα έπρεπε να
τεθεί σε εκκαθάριση και θα έπρεπε να καταβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ το µεγαλύτερο µέρος αυτής, ο οποίος ήδη καθυστερεί την πληρωµή
των δόσεων και του δανείου προς τις τράπεζες; Δεν προέκυψε
το κούρεµα του χρέους στην «ΑΥΓΗ» µέσα από αδιαφανείς διαδικασίες;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όχι. Λέτε ψέµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Λέµε
ψέµατα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι. Απόλυτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Τι λέτε
τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
υπάρχει η offshore;
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Οι ισολογισµοί σας τα καταγράφουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
υπάρχει η offshore πίσω από την «ΑΥΓΗ»; Δεν υπάρχουν αυτά;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα απαντήσετε στην ερώτηση,
κύριε Υπουργέ;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε! Κάντε µία
επίκαιρη επερώτηση, για να έχετε όσο χρόνο θέλετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένας Υπουργός δεν
απαντά στην ερώτηση που του κάνουν και αναφέρεται σε άλλα
θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε τρία λεπτά τώρα
µην ανοίγετε όλη τη βεντάλια κι εσείς!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αν
εσείς ανοίξατε µέτωπα, κύριοι συνάδελφοι, είµαι αναγκασµένος
να τα κλείσω.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έχετε την επάρκεια να απαντήσετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας
είπα ότι αν µένατε στο ίδιο το πεδίο της ερώτησης, θα έµενα κι
εγώ σ’ αυτό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Απαντήστε όµως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φάµελλε, µη
συνεχίζετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Από
εκεί και πέρα, όµως, πριν ψάχνετε για όλα τα άλλα, δώστε τις
απαντήσεις που αφορούν τα του οίκου σας. Και επειδή ενδεχοµένως αυτές οι απαντήσεις να είναι πολύ δύσκολες, ίσως να πρέπει να προστρέξετε να βρείτε απαντήσεις για άλλα σε
συντρόφους σας που ήταν πριν στο Κίνηµα Αλλαγής, στο
ΠΑΣΟΚ, κ.λπ., που έχουν µία µεγάλη γνώση και εµπειρία, διαχειριζόµενοι και τα οικονοµικά του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο για
το πώς γίνονται κάποια πράγµατα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Μάλλον δεν έχετε εσείς την
επάρκεια να απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Επαναλαµβάνω ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί θεσµικά. Όλες οι απαντήσεις έχουν δοθεί αρµοδίως.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν γράψατε απάντηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Οι
απαντήσεις έχουν µία συγκεκριµένη αναφορά σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από το 2018, το οποίο δεν φροντίσατε να
δείτε, διότι είναι µία δεύτερη ουσιαστικά παράγραφος της απάντησης που δίνει το αυτούσιο έγγραφο του εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αφού,
λοιπόν, επιµένετε να επανέρχεστε σε ένα ζήτηµα, το οποίο σε
ένα πολύ µεγάλο βαθµό νοµίζω ότι έχει απαντηθεί προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως µε πολύ συγκεκριµένα επιχειρήµατα, νοµίζω ότι καλό θα είναι να οργανώσετε τη δική σας
επιχειρηµατολογία για θέµατα που αφορούν εσάς.
Αυτή είναι µία πολύ παλιά ιστορία. Προσπαθήσατε µε χίλιους
δυο τρόπους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, δεν
µπορώ να σας αφήσω άλλο χρόνο. Κλείστε αµέσως τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης):…να
βρείτε κάποια άκρη. Δεν αποδείχθηκε πουθενά η εµπλοκή πολιτικών προσώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία! Ολοκληρώθηκε η απάντηση. Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Από
εκεί και πέρα, φαντάζοµαι ότι θα είναι ένα αφήγηµα καθαρά πολιτικής σκοπιµότητας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ,
υπάρχει Προεδρεύων! Τον ακούτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης):…που
θα προσπαθείτε να συντηρήσετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία! Ο Προεδρεύων δεν απευθύνεται µόνο στους Βουλευτές. Απευθύνεται
και στους Υπουργούς και υποχρεούνται οι Υπουργοί να έχουν
τον ίδιο ακριβώς σεβασµό όπως οι Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, µε διέκοψε πολλές φορές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι. Τέσσερις φορές
το είπα. Γνωρίζετε άπαντες ότι έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία
και νοµοσχέδιο!
Θα συζητηθεί, τώρα, η δεύτερη µε αριθµό 383/15-1-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β2’ Δυτικού
Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Σε απόγνωση οι ελαιοπαραγωγοί Μεσσηνίας και όλης της χώρας, λόγω της διαρκώς µειούµενης τιµής
του ελαιόλαδου».
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται µε σκοπό
την ανάδειξη στην κοινοβουλευτική διαδικασία και την επίλυση
από το Υπουργείο σας το πρόβληµα των παραγωγών ελαιολάδου, αλλά και βρώσιµης ελιάς, της Μεσσηνίας αλλά και ολόκληρης της χώρας, που αναγκάζονται πλέον να πωλούν το προϊόν
τους σε ιδιαίτερα χαµηλή τιµή.
Η απόλυτη αλήθεια είναι ότι αναγκάζονται να πωλούν το προϊόν τους σε τιµή κάτω του κόστους παραγωγής, κύριε Υπουργέ.
Και αυτό το γνωρίζετε, βεβαίως, πάρα πολύ καλά και εσείς ο
ίδιος που ούτως ή άλλως είχατε επισκεφτεί τη Μεσσηνία στις
αρχές του προηγούµενου Νοεµβρίου. Είχατε επισκεφτεί τη «ΣΥΚΙΚΗ», την ένωση και αντίστοιχες µονάδες. Είχατε την ευκαιρία
να ενηµερωθείτε για το µέγεθος του προβλήµατος, το οποίο είναι
πραγµατικά τεράστιο.
Ήδη, τρεις συνάδελφοί µου από το Κίνηµα Αλλαγής έχουν καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, η οποία έχει συζητηθεί, για τις ιδιαίτερα χαµηλές τιµές του ελαιολάδου και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Αργολίδα, στην Ηλεία και αλλού.
Γνωρίζετε, λοιπόν, ότι φέτος είναι η κατάσταση χειρότερη από
ποτέ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και σε διεθνές επίπεδο, βεβαίως, έχουν πέσει οι τιµές, αλλά όπως στην Ελλάδα, δυστυχώς,
δεν έχουν πέσει πουθενά αλλού.
Βεβαίως, είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο -και αυτό είµαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ- ότι χρειάζεται εδώ πέρα
να δούµε ποια θα είναι η εθνική στρατηγική από το Υπουργείο
για το ελαιόλαδο, κάτι το οποίο είναι αίτηµα των παραγωγών εδώ
και δεκαετίες ολόκληρες και δεν έχουµε δει ακόµα τίποτα. Ποια
είναι η δική σας στρατηγική, λοιπόν, την οποία οφείλω να οµολογήσω ότι δεν έχουµε δει ακόµα να ξεδιπλώνεται; Ξέρετε πολύ
καλά ότι είµαστε η τρίτη µεγαλύτερη χώρα παραγωγής ελαιολάδου µετά την Ισπανία και την Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτάκι.
Ξέρετε πολύ καλά, επίσης, ότι έχουµε µία πάρα πολύ µεγάλη
αδυναµία στην τυποποίηση του προϊόντος και εκεί πέρα πρέπει
να επιµείνουµε. Δυστυχώς µόλις το 30% από τη συνολική παραγωγή φτάνει στο στάδιο της τυποποίησης. Το υπόλοιπο 70% πωλείται χύµα, µε αποτέλεσµα να το παίρνουν οι Ιταλοί, να το
συγχέουν µαζί µε άλλα ελαιόλαδα δικά τους και να το πωλούν
τυποποιηµένο χειρότερης ποιότητας, αλλά πολύ υψηλότερης
τιµής.
Ένα ακόµη πολύ σοβαρό ζήτηµα, ειδικά στη δική µας χώρα,
είναι το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής, το οποίο είναι µείζον
θέµα.
Βεβαίως, ένα ακόµη πολύ σοβαρό ζήτηµα, για το οποίο –δυστυχώς- ούτε από την προηγούµενη κυβέρνηση είχαµε δει καµµία σοβαρή αντιµετώπιση, έχει να κάνει µε το θέµα της
δακοκτονίας και βεβαίως την πολύ ελλιπή χρηµατοδότηση η
οποία υπάρχει, όταν υπάρχουν αντίστοιχα ζητήµατα.
Εµείς έχουµε καταθέσει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο µέτρων και
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προτάσεων ως Κίνηµα Αλλαγής. Έχουµε ζητήσει να υπάρξει κάλυψη της ζηµιάς, η οποία έχει προκληθεί από τα ακραία καιρικά
φαινόµενα και από την κλιµατική αλλαγή. Έχουµε ζητήσει να
υποβάλλεται αίτηµα στις αρµόδιες υπηρεσίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, κυρία Γιαννακοπούλου, δεν µπορώ να δείξω άλλη ανοχή. Προχωρήστε στο ερώτηµα. Αυτά στη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:…για την
ενεργοποίηση της αποθεµατοποίησης και της εκτόνωσης της
κρίσης. Έχουµε ζητήσει συγκεκριµένα µέτρα για τη µείωση του
κόστους παραγωγής. Θέλουµε, βεβαίως, να δούµε τι γίνεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µπορώ να δώσω
άλλο χρόνο, κυρία Γιαννακοπούλου. Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλουµε,
λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξέρουµε πάνω στη δική µας στρατηγική και στις προτάσεις που έχουµε κάνει ποια είναι η θέση του
Υπουργείου. Ποια είναι τα µέτρα τα οποία προτίθεται να πάρει
το Υπουργείο, προκειµένου να µπορέσετε απέναντι στους αγρότες που έχουν δεχτεί ένα τόσο µεγάλο πλήγµα στο εισόδηµά
τους µε τις εναρµονισµένες πρακτικές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θα κάνει η Κυβέρνηση για τα θέµατα που είπατε. Αυτό είναι το ερώτηµα µε τρεις
λέξεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:…να ανακουφίσετε. Τι θα κάνει η Κυβέρνηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πριν
σας δώσω τον λόγο έχω να κάνω µία ανακοίνωση.
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 µαθήτριες και µαθητές και µία εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 91ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αντιλαµβάνεστε ότι ανέµισα το χαρτί για εύλογους λόγους.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
Βέβαια, τώρα µου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι έτυχε και είναι
η τρίτη φορά που προεδρεύω και ακούω σχεδόν την ίδια ακριβώς
ερώτηση προς εσάς. Νοµίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει µε τον Κανονισµό της Βουλής –έχουν δικαίωµα οι συνάδελφοι να την κάνουν την ερώτηση- διότι µέσα σε δεκαπέντε µέρες έχουµε
πανοµοιότυπη ερώτηση από τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Όταν έχει δοθεί µία απάντηση, αυτή η απάντηση να κοινοποιείται στους συναδέλφους. Αυτή είναι η πρόταση που θα
κάνω στη Διάσκεψη των Προέδρων. Έτυχε εγώ να είµαι ακριβώς
εδώ και για τον δάκο και για τα πάντα. Δεν υποτιµώ καθόλου ούτε
την ερώτηση της αγαπητής µου Νάντιας ούτε άλλου, αλλά να
ακολουθούµε πρακτικά πράγµατα, για να προχωράει η διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρ’ ότι εγώ συµµερίζοµαι την παρατήρησή σας -και έτσι είναι- διότι την προηγούµενη εβδοµάδα απάντησε ο συνάδελφός µου, ο κ. Σκρέκας, σε
τρεις ερωτήσεις συναδέλφων στη Βουλή για το ζήτηµα του ελαιολάδου και της τιµής του και εποµένως θα µπορούσε να πει κανείς ότι έχουν απαντηθεί τα ερωτήµατα αυτά, παρά ταύτα εγώ
σέβοµαι την πρωτοβουλία της συναδέλφου, γιατί νοµίζω ότι
πράγµατι απεικονίζει την αγωνία των ελαιοπαραγωγών µας για
το θέµα της τιµής και είναι απόρροια και προϊόν της ευαισθησίας
της συναδέλφου µου για την αγωνία αυτή, η οποία πρέπει να πω
ότι µου έχει µεταφερθεί και από τους συναδέλφους που είναι
από ελαιοπαραγωγικές περιοχές: Είναι εδώ ο κ. Μαντάς, ο κ.
Χρυσοµάλλης, άλλοι συνάδελφοι της Μεσσηνίας, αλλά και από
άλλες περιοχές, όλοι µεταφέρουν την ίδια αγωνία, γιατί πράγµατι
η αλήθεια είναι ότι υπάρχει µία διαµόρφωση πολύ χαµηλής τιµής
του ελαιόλαδου φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τώρα, ας ξεκαθαρίσουµε όµως, ορισµένα πράγµατα. Κοιτάξτε,
εγώ θεωρώ ότι και η διαλεκτική σχέση και των Βουλευτών της
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Αντιπολίτευσης µε τους παραγωγούς πρέπει και αυτή να είναι
µία σχέση ειλικρίνειας, γιατί βοηθάει ευρύτερα στην οργάνωση
παραγωγής, στον βαθµό που µπορούµε να συµβάλλουµε όλοι
εµείς σε αυτό.
Τι ήθελα να πω µε αυτή την εισαγωγή; Βεβαίως, υπάρχει χαµηλή διαµόρφωση τιµής, αλλά ας ανοίξουµε µία καθαρή συζήτηση. Μπορούµε να παρέµβουµε στην τιµή; Υπάρχει τέτοια
δυνατότητα; Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα σήµερα, σε µένα να
πάρω την εξής απόφαση: Είναι χαµηλή η τιµή, την αυξάνω;
Μπορώ να πάρω αυτή την θέση; Νοµίζω ότι όλοι ξέρουµε ότι οι
τιµές διαµορφώνονται µέσα από τους κανόνες της προσφοράς
και της ζήτησης και µάλιστα, σε ένα περιβάλλον διεθνοποιηµένο,
που σηµαίνει ότι δεν είναι κλειστή η αγορά, η αγορά είναι ανοικτή.
Γιατί υπάρχει σήµερα χαµηλή τιµή; Εξηγήθηκε. Θα το πω για
µία ακόµη φορά, ότι αυτό συµβαίνει για δύο λόγους: Υπάρχουν
µεγάλες παραγωγές στην Ισπανία, υπάρχει µεγάλη παραγωγή
στην Τυνησία και υπάρχει και η επιβολή των αµερικανικών δασµών στο ισπανικό ελαιόλαδο. Το ισπανικό ελαιόλαδο έχει εξαιρετικά χαµηλή τιµή, κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί είναι πολύ, γιατί
αγωνιούν οι Ισπανοί παραγωγοί. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Ισπανός οµόλογός µου είναι το ζήτηµα της τιµής. Έχουµε κανονίσει µία διµερή συνάντηση την
Δευτέρα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούµε τι περιθώρια
υπάρχουν για κοινή δράση και αντιµετώπιση στο ζήτηµα αυτό.
Αλλά η πραγµατικότητα ποια είναι; Ότι οι Ισπανοί παραγωγοί
έχουν διοχετεύσει πολύ και φθηνό λάδι στην αγορά µε αποτέλεσµα να έχουν πέσει οι τιµές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω όµως -επιτρέψτε µου- να συµφωνήσουµε και να το λήξουµε αυτό, γιατί βλέπω ότι στην ερώτησή σας µου προτείνετε
να καθορίσω κατώτατη τιµή ελαιολάδου. Λέτε δηλαδή, «ποια επιπλέον µέτρα σκοπεύετε να λάβετε και όχι µόνο για να συγκρατηθεί η συνεχής πτώση της τιµής του ελαιολάδου, αλλά και για
να καθοριστεί ει δυνατόν κατώτατη τιµή ελαιολάδου, που να
αφήνει περιθώρια επιβίωσης στους ελαιοπαραγωγούς;».
Κύριε Πρόεδρε, αν έχω χρόνο να συνεχίσω, αλλιώς θα σταµατήσω και θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή είναι επί της
ουσίας, έχετε ένα λεπτό, δώστε και αυτή την απάντηση, για να
µπορεί η κ. Γιαννακοπούλου να τοποθετηθεί πιο ολοκληρωµένα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Πολύ γρήγορα, λοιπόν, επί του ζητήµατος
αυτού. Είναι µια θέση στην οποία συστηµατικά επιµένει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας: Κατώτατη τιµή προϊόντων. Δεν θα
σας πω ότι αυτό προφανώς είναι απαγορευµένο, γιατί αποτελεί
βαριά στρέβλωση του ανταγωνισµού -είναι απαγορευµένο, δεν
το συζητάµε αυτό- θα σας πω ότι είναι τελείως εσφαλµένο. «Κατώτατη τιµή προϊόντος» σηµαίνει τα εξής: Όταν σε διεθνές επίπεδο θα υπάρχει ανώτατη τιµή, στην Ελλάδα θα έρχονται όλοι
και θα αγοράζουν στην κατώτατη, γιατί; Γιατί θα τους συµφέρει,
αφού διεθνώς θα υπάρχει ανώτερη. Όταν διεθνώς θα υπάρχει
κατώτερη τιµή από την εδώ κατώτατη, άρα διεθνώς θα υπάρχει
πιο κάτω τιµή, τότε κανείς δεν θα αγοράζει το προϊόν, γιατί δεν
θα τους συµφέρει και θα πηγαίνουν στη διεθνή αγορά να το αγοράσουν.
Είναι µία τελείως εσφαλµένη θέση. Δεν θέλω να ακούγονται
τέτοια πράγµατα στους παραγωγούς. Άλλα πράγµατα πρέπει να
κάνουµε -και θα τα εξηγήσω εν συνεχεία- για να ενισχύσουµε το
εισόδηµά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κυρία Γιαννακοπούλου, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Για να µιλήσουµε, κύριε Υπουργέ, µε απόλυτη ειλικρίνεια και απόλυτη αλήθεια είναι πολύ ωραίες οι διαπιστώσεις, είναι ακόµα πιο ωραίες
οι ευχές και τα ευχολόγια. Η πραγµατικότητα, όµως, καίει πραγµατικά τους ελαιοπαραγωγούς και ειδικά αυτούς οι οποίοι είναι
αποκλειστικά αγρότες και όχι απλά παίρνουν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα.
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Κανείς -ναι, κανείς- δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι όντως µπορούµε να παρέµβουµε στις τιµές του ελαιολάδου -όπως λέτε
εσείς, είστε άλλωστε και υπέρµαχος της ελεύθερης οικονοµίας.
Εκεί πέρα, όµως, που πρέπει πραγµατικά το κράτος να παρέµβει
-και µέχρι στιγµής δεν έχουµε δει τίποτα από τη µεριά σας και
από το Υπουργείο, κύριε Υπουργέ- είναι κατ’ αρχάς στο τι κάνετε
και τι κάνετε ως Υπουργείο για το ενδεχόµενο των εναρµονισµένων πρακτικών, σε συνεργασία µε τις ευρωπαϊκές αρχές. Δεν
είναι αυτό κάτι στο οποίο πρέπει το Υπουργείο να τοποθετηθεί;
Γιατί αυτό είναι ένας κακοφορµισµός της ελεύθερης αγοράς,
κύριε Υπουργέ. Δεν πρέπει εκεί πέρα να υπάρχει, λοιπόν, παρέµβαση;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Επίσης, κάπου που µπορεί να παρέµβει το Υπουργείο -και είναι
πάρα πολύ σηµαντικό- είναι στο να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες
που έχουµε για να κάνουµε εντατικούς εργαστηριακούς ελέγχους για την ελληνοποίηση, η οποία γίνεται κατά κόρον, του ελαιολάδου από τρίτες χώρες. Δεν είναι αυτό υποχρέωση του
κράτους; Δεν πρέπει αυτό να το κάνει το Υπουργείο; Ποια είναι
τα αποτελέσµατα; Τι έχετε κάνει σε αυτό, κύριε Βορίδη; Γιατί
αυτό είναι ένα µείζον θέµα και µία τεράστια παθογένεια και κακοφορµισµός, που έχει να κάνει µε το ελληνικό ελαιόλαδο. Τι γίνεται; Τι κάνει το Υπουργείο γι’ αυτό;
Και τρίτον και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, να δείτε τι µπορούµε να κάνουµε για τις αποζηµιώσεις οι οποίες µπορούν να
διεκδικηθούν, κύριε Υπουργέ -δεν µιλάµε εδώ πέρα µαξιµαλιστικά, µιλάµε πραγµατικά και συγκεκριµένα-, όσο βεβαίως και
για τα µέτρα τα οποία µπορείτε να πάρετε για τη στήριξη της
τιµής µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, µέσα στο πλαίσιο της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής. Αυτά είναι αυτά τα οποία ζητούµε από
εσάς, κύριε Υπουργέ.
Και κυρίως αυτό το οποίο ζητούµε -και ακόµη δεν έχουµε δει
και αναµένουµε δείγµατα γραφής- είναι το αν θα υπάρξει εθνική
στρατηγική ολοκληρωµένη από το Υπουργείο για το ελαιόλαδο,
που είναι το µείζον -αν θέλετε-, ίσως το υπέρτερο, το πιο χαρακτηριστικό αγροτικό προϊόν της χώρας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Χαίροµαι κατ’ αρχάς, κυρία συνάδελφε, που συµφωνήσαµε για τα θέµατα των τιµών. Είναι σηµαντικό να ακούγεται, και είναι σηµαντικό να ακούγεται, για να το κατανοούν οι
παραγωγοί µας. Χαίροµαι, λοιπόν, που δεν επιµένετε και στη βασική σας εδώ άποψη για την κατώτατη τιµή.
Πάµε τώρα στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα µέτρα τα οποία κανείς
µπορεί να πάρει στο πλαίσιο -αν θέλετε- της διαχείρισης αυτού
του προβλήµατος; Ένα µέτρο, το οποίο παραδείγµατος χάριν
θα µπορούσε κανείς να συζητήσει, είναι η λεγόµενη «αποθεµατοποίηση». Αυτό, πράγµατι, είναι µέτρο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι µέτρο το οποίο
το εξετάζουµε. Να πούµε λίγο τι είναι αυτό το µέτρο, για να συνεννοούµαστε; Στην πραγµατικότητα δίδεται η δυνατότητα
έναντι ενός ελάχιστου αντιτίµου, σε παραγωγούς που το επιθυµούν και αυτούς που έχουν κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο να
κρατήσουν αποθηκευµένη µία ορισµένη ποσότητα ελαιόλαδου
και να µην προσπαθήσουν να τη διαθέσουν στην αγορά, γιατί;
Για να δηµιουργηθεί ένα είδος τεχνητής έλλειψης, άρα στην προσφορά, εποµένως να κρατηθεί σχετικά υψηλότερα η τιµή. Το
µέτρο αυτό είχε δοκιµαστεί το 2012. Δεν είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η ανταπόκριση από τους παραγωγούς είναι πάρα
πολύ περιορισµένη. Εµείς το εξετάζουµε ως µία πιθανότητα αυτό
το µέτρο. Είναι κάτι το οποίο κάνει η Ισπανία, µε πολύ περιορισµένα πάλι αποτελέσµατα. Εποµένως πρέπει να είµαστε ρεαλιστές ως προς την αποτίµηση αυτού του µέτρου και µιλάω τώρα
για την παρέµβαση, την οποία είπατε, στο πλαίσιο της ασκούµενης ευρωπαϊκής πολιτικής.
Δεύτερο ζήτηµα. Επίσης, πρέπει να είµαστε καθαροί. Μιλήσατε για εναρµονισµένες πρακτικές. Όπως ξέρετε, για να κατατίθενται σοβαρά και συγκροτηµένα φάκελοι στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού δεν αρκεί κάποιος να πει «γίνονται εναρµονισµέ-
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νες πρακτικές», αλλά πρέπει να έχει στοιχεία και τεκµηρίωση
αυτών των εναρµονισµένων πρακτικών.
Εµείς, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, στο Υπουργείο όχι απλώς
δεν έχουµε στοιχεία, δεν έχουµε καν καταγγελία. Άρα, όταν το
λέτε από το Κοινοβούλιο, εγώ θέλω να σας παρακαλέσω όποιο
στοιχείο ή ένδειξη έχετε -δεν το λέω αποτρεπτικά, δεν το λέω για
να αποκρούσω το επιχείρηµά σας, το λέω όµως γιατί πιστεύω ότι
το λέτε σοβαρά- να το φέρετε, προκειµένου να το εξετάσουµε
και φυσικά να το διαβιβάσουµε στην αρµόδια αρχή, που είναι η
Επιτροπή Ανταγωνισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε
Υπουργέ, δεν υπάρχουν εναρµονισµένες πρακτικές;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μιλώ σε συναδέλφους νοµικά πεπαιδευµένους.
Εποµένως αυτό πρέπει να λέγεται µε ορισµένο και συγκροτηµένο τρόπο, όχι στον αέρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μας λέτε,
λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ούτε καν. Όχι στοιχεία, αλλά ούτε καν αναφορές, για να εξεταστεί.
Άρα, λοιπόν, τελειώνουµε και µε αυτό το ζήτηµα. Σας το λέω,
γιατί πρέπει να έρθουµε στα µείζονα. Το µείζον είναι στην πραγµατικότητα η αξιοποίηση των εµπορικών ευκαιριών και δυνατοτήτων που διασφάλισε η Κυβέρνηση µε την αποτροπή της
επιβολής του δασµού του 25% στις Ηνωµένες Πολιτείες και διαµόρφωσε συγκριτικό πλεονέκτηµα για το ελαιόλαδο και τους
ελαιοπαραγωγούς και τους τυποποιητές µας.
Αυτό το πλεονέκτηµα πρέπει να αξιοποιήσει η αγορά. Γιατί,
λοιπόν, δεν το αξιοποιεί; Μου είπατε, παραδείγµατος χάριν, για
το θέµα της ελληνοποίησης. Μα, η ελληνοποίηση πού συµβαίνει;
Βρήκατε τώρα τον άνθρωπο, για να το πείτε. Το λέτε στον άνθρωπο, ο οποίος σε κάθε Υπουργικό Συµβούλιο θέτει το ζήτηµα
του etiquetage, του labeling, δηλαδή της αναγραφής ενδείξεων,
για να προσδιορίζεται, όχι απλώς ο τόπος παραγωγής του προϊόντος, αλλά ο τόπος παραγωγής των συστατικών του προϊόντος
και µάλιστα µε υποχρεωτική αναγραφή.
Ένα από τα θέµατα που θα συζητήσω µε την αρµόδια Ευρωπαία Επίτροπο σε µισή ώρα από τώρα –ελπίζουµε να προφτάσουµε να είµαστε στην ώρα µας στο ραντεβού- είναι αυτό το
ζήτηµα: η υποχρεωτική αναγραφή. Μιλάτε στον άνθρωπο, που
σήµερα κατηγορείται από τις Βόρειες Χώρες ότι υπερασπίζοµαι
τον γαστριµαργικό εθνικισµό. Αυτό µου λέτε.
Άρα, λοιπόν, αυτό το ζήτηµα προφανώς ενδιαφέρει. Μόνο που,
προσέξτε, έχει µία νοµική προϋπόθεση, ότι πρέπει να αποτελέσει
αντικείµενο υποχρεωτικής αναγραφής. Αλλιώς, δεν υπάρχει εδώ
παραβίαση, γιατί δεν γίνεται δήλωση ανακριβής. Το λέω, για να
είµαστε συνεννοηµένοι. Όταν ο άλλος πουλάει λάδι, στο οποίο
εγώ σας λέω έχει αναµείξει ελληνικό ελαιόλαδο και λέει «παρήχθη στην Ιταλία», τότε παρήχθη, συσκευάστηκε στην Ιταλία και
δεν κάνει ψευδή δήλωση. Γι’ αυτό πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή των συστατικών του προϊόντος. Παρήχθη, συσκευάστηκε στην Ιταλία, µε λάδι που παρήχθη από την Ελλάδα.
Αυτό, όµως, το δεύτερο κοµµάτι προϋποθέτει αλλαγή του κανονιστικού ευρωπαϊκού πλαισίου, για το οποίο η Κυβέρνηση δίνει
µάχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 394/20-1-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποια πρακτικά µέτρα έχουν ληφθεί και
ποια θα ληφθούν, για να αντιστραφεί η κατάσταση και να παύσει
η εγκατάλειψη του Κρατικού Ιδρύµατος Βυτίνας».
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θέλω να κάνω µία επισήµανση, επειδή πριν
υπήρχε ερώτηση Βουλευτών σχετικά µε τα διάφορα οικονοµικά
των κοµµάτων. Θέλω να πω ότι κακώς γίνονται ερωτήσεις εντός
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της Βουλής. Υπάρχουν στελέχη εντός των κοµµάτων, σε όλα τα
κόµµατα –και µπορούµε να υποδείξουµε ποια είναι από τον χώρο
µας σε ό,τι µας αφορά- τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τα οικονοµικά.
Πάµε τώρα στο συγκεκριµένο θέµα της ερώτησης.
Κύριε Υπουργέ, για να φύγετε και να πάτε και στην επίτροπο,
εµείς να ξέρετε στην Αρκαδία και στη Βυτίνα είµαστε έτοιµοι να
σας φτιάξουµε δώδεκα µέτρα πίτα, ίσαµε το µπόι σας και ακόµα
πιο ψηλά, εάν τελειώσουµε το θέµα του Τριανταφυλλίδειου Ιδρύµατος.
Προχωρούµε. Κύριε Υπουργέ, στις 12-9-2019, σας έκανα µία
ερώτηση. Ήρθατε, µου απαντήσατε και στις 30-9-2019 σας απέστειλα αναλυτική επιστολή σχετικά µε τις απαντήσεις σας, που
σας έλεγα τι ακριβώς σας είπαν να πείτε και πόσες φορές τα
έχουν πει αυτά οι Υπουργοί εδώ. Σας έχω κάνει αναλυτική επιστολή, κύριε Υπουργέ, για να σας βοηθήσω.
Τότε λέγαµε: Υπάρχουν λεφτά για το εν λόγω ίδρυµα της Βυτίνας; Εάν υπάρχουν ή όχι, είπατε ότι θα το ψάξετε. Σήµερα πιστεύω ότι το ψάξατε και είδατε ότι υπάρχουν λεφτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι, όµως, 700 εκατοµµύρια.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Λεφτά έχουµε, καλή διάθεση υπάρχει, έχουµε εδώ
στοιχεία και από το Υπουργείο Οικονοµικών και θέλω να σας ρωτήσω: Γιατί δεν προχωρούν όλα αυτά τα θέµατα; Σήµερα θα πρέπει να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία µε µία επίσκεψή σας στο
Κρατικό Ίδρυµα Βυτίνας, στο οποίο να έχουµε να πούµε συγκεκριµένα πράγµατα, γιατί πέντε χρόνια γίνονται «κόπι-πάστε», που
λένε, οι ανακοινώσεις των Υπουργείων.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, σας ρωτώ και περιµένω από εσάς να
µας πείτε: Μετά από τέσσερις µήνες, πού βρίσκεται η διαδικασία;
Πότε θα λειτουργήσει ως επισκέψιµος χώρος αυτός ο πραγµατικά αρκαδικός παράδεισος της Βυτίνας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, και γιατί τηρήσατε τον χρόνο σας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι γνωστή η ευαισθησία του κυρίου συναδέλφου για το συγκεκριµένο θέµα.
Να µιλήσουµε για τα λεφτά. Δεν υπάρχουν πουθενά 700 εκατοµµύρια. Μεταφέρουµε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Οικονοµικών, που, όπως ξέρετε, έχει την ευθύνη, διότι αυτό είναι
κληροδότηµα. Εποµένως το Υπουργείο Οικονοµικών έχει την ευθύνη του κληροδοτήµατος. Το Υπουργείο Οικονοµικών λέει ότι
διατίθενται επιχορηγήσεις για τη συντήρηση του Γεωργικού Κρατικού Ιδρύµατος Βυτίνας. Διατέθηκε πίστωση 316.000 ευρώ στις
5-11-2013. Έχουν αποδοθεί σταδιακά 100.050 ευρώ σε εκτέλεση
εργασιών για το κτήµα.
Αυτά είναι του Υπουργείου Οικονοµικών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Πόσα χρήµατα έχει το Υπουργείο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου Οικονοµικών γι’ αυτό το ζήτηµα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα απευθύνετε
στο Υπουργείο Οικονοµικών, για να τους πείτε ότι εάν έχουν 700
εκατοµµύρια ευρώ και δεν τα δίνουν στο κτήµα, να τα δώσουν.
Το λέω αυτό, γιατί η υπόθεση µε τα κληροδοτήµατα είναι πάντοτε ένα ζήτηµα. Δεν έχουµε εµβαθύνει, κύριε Κωνσταντινόπουλε, -και σας το λέω- στους νοµικούς όρους και στους
περιορισµούς, για τα θέµατα του συγκεκριµένου κληροδοτήµατος, η διαχείριση όµως των κληροδοτηµάτων είναι πάντοτε ένα
ζήτηµα.
Πάµε τώρα σ’ αυτό που σας απασχολεί. Σας απασχολεί η αξιοποίηση του κτήµατος. Αυτό ενδιαφέρει τώρα. Στην αξιοποίηση
του κτήµατος µε ρωτάτε τι είναι αυτό το οποίο έχουµε προγραµµατίσει. Θα συνεχίσουν να γίνονται εκπαιδεύσεις για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρµάκων. Μέχρι σήµερα έχουν
εκπαιδευτεί πλέον των διακοσίων πενήντα παραγωγών. Άρα θα
συνεχίσουν να γίνονται εκπαιδεύσεις. Θα προβούν στην ταυτοποίηση και σποροπαραγωγοί του ιδιαίτερου τοπικού προϊόντος,
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που είναι το τσάι Μαινάλου. Υπάρχουν τρία προγράµµατα, για τα
οποία θα υπάρξει ένταξη και άρα από εκεί θα υπάρξουν χρηµατοδοτήσεις. Πρόκειται να γίνει πρότυπο µελισσοκοµείο. Θα γίνει
ο εξωραϊσµός του πειραµατικού αλσυλλίου για τα σαράντα
στρέµµατα. Θα υπάρξει ένα σύγχρονο σύστηµα πυρόσβεσης. Θα
γίνει ένας επισκέψιµος βυσσινόκηπος δεκαπέντε στρεµµάτων και
θα εγκατασταθεί φυτεία λυκίσκου. Αυτά πρόκειται να γίνουν το
2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Αντιπρόεδρε,
έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το µόνιµο πρόβληµα της δηµόσιας
διοίκησης και των κυβερνήσεων. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουµε
ΠΑΣΟΚ για να τα λύσουµε όλα, αλλά τουλάχιστον λίγα πράγµατα
θα µπορούσαµε να τα προχωρήσουµε.
Τι εννοώ, δηλαδή; Σας κατέθεσα την προηγούµενη φορά στοιχεία, όχι για 700 εκατοµµύρια, αλλά από έναν πίνακα του Υπουργείου Οικονοµικών. Σε αυτόν το Υπουργείο Οικονοµικών λέει ότι
έσοδα και υπόλοιπα εκ µεταφοράς είναι 7.554.380 ευρώ. Δεν
µπορεί να λέει λάθος το Υπουργείο Οικονοµικών. Λέει ότι θα δίνει
απ’ αυτά, ανάλογα µε τις ανάγκες που τους ζητά το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κοιτάξτε, δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτό. Είπαµε, αυτά τα
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα συνεχίσετε και εσείς; Μπορούµε να κάνουµε µία συνάντηση οι αρµόδιοι φορείς από το ίδρυµα, από το
Υπουργείο Οικονοµικών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που να αναλάβουν και να δούµε τελικά πόσα χρήµατα µπορούµε να διαθέσουµε;
Αυτό είναι βασικό, κύριε Υπουργέ, και σας το ζητώ, γιατί πιστεύω ότι µπορείτε να το κάνετε. Πραγµατικά το πιστεύω.
Κύριε Υπουργέ, το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής.
Η απάντηση αναφέρεται στα προγράµµατα κατάρτισης ανά έτος.
Σας λέω ξανά τι είχατε πει.
Το τελευταίο πρόγραµµα που έγινε –θέλω να τους ρωτάτε,
γιατί δεν σας λένε, το καταλαβαίνω από τις απαντήσεις- ήταν επί
Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας, είχε και ΠΑΣΟΚ όµως µέσα
ακόµα λίγο, γι’ αυτό έγινε τότε το µεγάλο πρόγραµµα. Από τότε
σταµάτησε. Για τα θέµατα που αφορούν τον βυσσινόκηπο και το
µελισσοκοµείο και το µελισσουργείο δεν έχει γίνει τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να έρθετε, είστε καλεσµένος από όλους
τους φορείς της Αρκαδίας. Και επειδή έρχεστε συχνά στην Αρκαδία και την τιµάτε, σας λέω να έρθετε σύντοµα να το δείτε για
να µπορέσετε να αξιολογήσετε και να κάνουµε κάτι, να µη φύγουν άλλα τέσσερα χρόνια και δεν έχουµε κάνει οτιδήποτε.
Άρα δεν θέλω να επιµείνω σε θέµατα τα οποία σας ξαναγράφουν και τα ξαναλέτε, αλλά θέλω να µείνουµε σε τρία θέµατα.
Εσείς ο ίδιος θέλω να δεσµευθείτε ότι το επόµενο δεκαήµερο –
ή δεκαπενθήµερο ή εικοσαήµερο- θα κάνουµε µία σύσκεψη µε
το Υπουργείο Οικονοµικών και µε τους φορείς όλους στον Δήµο
Γορτυνίας, από το Κρατικό Ίδρυµα Βυτίνας, για να µπορέσουµε
να λύσουµε αυτό το θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ναι, θα το κανονίσουµε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστούµε.
Το δεύτερο είναι να δούµε τα χρήµατα και το τρίτο είναι µέσα
από αυτή την επίσκεψη να προγραµµατιστεί µία επίσκεψη που
να έρθετε, να βάλουµε κάτω ποια θέµατα και πώς µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν, ώστε να γίνει ένας επισκέψιµος χώρος και να
µπορέσει πραγµατικά τα χρήµατα τα οποία έχει βάλει ο δωρητής
να αξιοποιηθούν προς αυτόν τον σκοπό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για αυστηρά τρία λεπτά σας
παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ελπίζω ότι θα χρειαστώ λιγότερο. Λοιπόν, πρώτον, αποδεκτή η πρωτοβουλία και θα κανονίσουµε µια συνάντηση
µέσα στις επόµενες µέρες. Τώρα αν θα είναι δέκα, δεκαπέντε ή
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είκοσι αυτό θα το βρούµε. Αλλά εν πάση περιπτώσει µέσα στις
επόµενες µέρες θα συναντηθούµε, προκειµένου να δούµε επί
τόπου τα συγκεκριµένα θέµατα.
Επειδή θέτετε το θέµα του κληροδοτήµατος, το κληροδότηµα
έχει γίνει το 1863. Είναι ένα κληροδότηµα, που χωρίς –επαναλαµβάνω- να έχω δει τους συγκεκριµένους όρους του -δεν το
έχω δει, δεν είναι και στο Υπουργείο- έγινε για τη γεωργική εκπαίδευση. Η γεωργική εκπαίδευση το 1863 αντιλαµβάνεστε ότι
βρισκόταν σε διαφορετική φάση από αυτή στην οποία βρίσκεται
το 2020. Σας το λέω γιατί αυτό είναι ζήτηµα που αντιµετωπίζουµε
και µε άλλα κληροδοτήµατα, τα οποία θέτουν µεν περιοριστικούς
όρους για τη χρήση των χρηµάτων τους. Γιατί όταν λέει κάποιος
εγώ εγκαταλείπω την περιουσία µου, προκειµένου να αξιοποιηθεί
για τη γεωργική εκπαίδευση, δεν µπορείς εύκολα να µεταβάλεις
τον σκοπό του κληροδοτήµατος για να πάρεις τα λεφτά να τα
κάνεις κάτι άλλο, υπάρχει µια διαδικασία. Και το ζήτηµα της γεωργικής εκπαίδευσης, όπως ξέρετε, το 1863 δεν υπήρχαν οι γεωπονικές σχολές, δεν υπήρχε τίποτα. Με τα χρήµατα του
συγκεκριµένου ευεργέτη, του Τριανταφυλλίδη, ιδρύθηκε η Γεωπονική Σχολή Αθηνών και η Γεωργική Σχολή Βυτίνας. Ναι, από
τότε όµως και ως προς τη διαχείριση, γιατί εσείς µπορεί να κοιτάτε έναν πίνακα ο οποίος λέει χρήµατα ή ποσά, τα οποία προκύπτουν από τη διαχείριση του κληροδοτήµατος και τα οποία
όµως πρέπει κανείς να δει τον τρόπο µε τον οποίο αξιοποιούνται
µε τους όρους του κληροδοτήµατος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Σωστά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ωραία. Αν έχουµε βάλει σωστά το νοµικό πλαίσιο, εκείνο που πρέπει τώρα να δούµε είναι τη συγκεκριµένη κουβέντα. Γιατί, όπως βλέπετε, στην πραγµατικότητα εκείνο το οποίο
γίνεται, πλην της συγκεκριµένης δράσης εκπαιδεύσεως των παραγωγών για τη φυτοπροστασία, που εν τη στενή εννοία ανήκει
στην έννοια της γεωργικής εκπαίδευσης, κατά τα λοιπά, οι άλλες
δράσεις είναι πιο περιφερειακές, σε σχέση µε τον κεντρικό
κορµό. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συζητηθούν. Εγώ είµαι ανοικτός σε αυτή τη συζήτηση. Θα βρεθούµε κάτω να τα πούµε. Σας
ενηµέρωσα για τις δράσεις και τον προγραµµατισµό του 2020,
αλλά βεβαίως είµαστε ανοικτοί σε κάθε περαιτέρω συζήτηση.
Ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα δύο
µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το
38ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε τώρα µε τη δεύτερη µε αριθµό 2546/11-12-2019
ερώτηση του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μόνιµες δοµές τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και παιδιών/ατόµων µε
αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) των Δήµων µε σταθερή χρηµατοδότηση
και µόνιµες θέσεις εργασίας».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.
Κύριε Βουλευτά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το ζήτηµα που έχει να κάνει µε τις δοµές και την κοινωνική πολιτική ευρύτερα των δήµων βεβαίως χρειάζεται µια ευρύτερη συζήτηση και πιστεύω ότι µε την ΚΕΔΕ θα έχετε το επόµενο
διάστηµα τη δυνατότητα να συζητήσετε, προκειµένου να δούµε
το εύρος των κοινωνικών πολιτικών, που ο δήµος ως εγγύτερος
στον πολίτη φορέας πρέπει να υλοποιεί, βεβαίως µε την υποστήριξη του κράτους.
Η ερώτηση αφορά µια συγκεκριµένη δοµή, που έχει να κάνει
µε τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης. Τα κέντρα δηµιουργι-
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κής απασχόλησης παιδιών και βεβαίως τα κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία έχουν λειτουργήσει στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος και επί πολλά χρόνια υπάρχει
ανανέωση της λειτουργίας τους και βέβαια ανανέωση και της εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού. Η προσφορά αυτών των κέντρων είναι τεράστια. Υπάρχουν δύο ζητήµατα όµως: Πρώτον, ότι
δεν υπάρχει ισοκατανοµή σε όλη την Ελλάδα, γιατί ξεκίνησε ως
πρωτοβουλία των δήµων προκειµένου να δηµιουργηθούν στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος και το δεύτερο είναι ότι
αυτή η δοµή, που αποδείχθηκε ότι πρέπει να πάρει µόνιµα χαρακτηριστικά, συνεχίζει να υλοποιείται µε τη µορφή προγράµµατος.
Το ερώτηµα, λοιπόν, προς εσάς είναι αν σκέφτεστε και µε
ποιον τρόπο να µονιµοποιήσετε την παροχή υπηρεσιών στα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, αυτές τις υπηρεσίες
προς όλους τους δηµότες, πολίτες, και βέβαια κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία, και να υπάρξει ισοκατανοµή σε όλη την Ελλάδα, να έχουν δηλαδή ξανά το δικαίωµα
όλοι οι δήµοι να δηµιουργήσουν µέσα από τον οργανισµό τους
δοµές που θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, πράγµατι θέτετε ένα πολύ σοβαρό θέµα
που αφορά µία ευαίσθητη κοινωνική δοµή, η οποία είναι απαραίτητη ιδίως στις σύγχρονες οικογένειες για τη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών, ιδίως όταν οι γονείς εργάζονται ως αργά.
Για να έχουµε µια εικόνα για τι αριθµό µιλάµε, περίπου εβδοµήντα δύο χιλιάδες voucher έχουν δοθεί από το πρόγραµµα για
τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, από τα οποία περίπου τεσσεράµισι
χιλιάδες είναι στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Εξακόσιοι ογδόντα οκτώ δηµόσιοι
φορείς ΟΤΑ υποστηρίζουν το πρόγραµµα, οκτακόσιοι πενήντα
έξι ιδιωτικοί φορείς, ιδίως ΚΔΑΠ, συµµετέχουν από το πρόγραµµα, το οποίο χρηµατοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους
µέσω της ΕΕΤΑΑ, και αντίστοιχα ισοµερώς είναι για τα ΚΔΑΠΜΕΑ ενενήντα πέντε δηµόσιοι φορείς από ΟΤΑ και ενενήντα έξι
ιδιωτικοί φορείς.
Η αλήθεια είναι ότι και εν όψει της νέας προγραµµατικής περιόδου γίνονται συνεννοήσεις και µε τα δύο εµπλεκόµενα άλλα
υπουργεία, και µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
µε το Υπουργείο Εργασίας, να συνεχιστεί κατ’ αρχάς η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και νοµίζω είµαστε πολύ κοντά στο να συνεχιστεί η χρηµατοδότηση. Το κόστος περίπου ήταν κοντά στα
100 εκατοµµύρια µόνο για αυτό το πρόγραµµα, το οποίο είναι ο
ένας από τους δύο πυλώνες -το άλλο είναι τα voucher για τους
παιδικούς σταθµούς- ο δεύτερος πυλώνας είναι για τα ΚΔΑΠ και
τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Θεωρούµε ότι πολύ σύντοµα θα υπάρξει η δυνατότητα να ανανεωθεί και η χρηµατοδότηση και αυτό µας δίνει και
µια δυνατότητα επανεπιλογής και των ίδιων προσώπων οι οποίοι
απασχολούνται αυτή τη στιγµή στο πρόγραµµα, ως συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.
Πράγµατι, στη γεωγραφική κατανοµή υπάρχει το εξής εντυπωσιακό: Η Αττική, οποία έχει τον µεγαλύτερο πληθυσµό της
χώρας, έχει πολύ λιγότερα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε σχέση µε την κεντρική
Μακεδονία, η οποία έχει τον µισό πληθυσµό σε σχέση µε την Αττική και έχει µεγαλύτερο αριθµό τέτοιων δοµών. Αυτό όµως που
είναι σηµαντικό και το οποίο είµαστε άµεσα έτοιµοι να κάνουµε
είναι να ξεκινήσει διάλογος προφανώς µε την Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδας, µε την ΚΕΔΕ, µε το διοικητικό συµβούλιο, και
προφανώς θα ενθαρρύνουµε και θα δούµε τι χρειάζεται για να
ανοίξουν νέες δοµές. Προφανώς δεν εννοούµε να κλείσουν
δοµές στην κεντρική Μακεδονία. Αυτό που λέµε είναι εκεί που
υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη και µεγαλύτερη, αν θέλετε, πληθυσµιακή πυκνότητα να δηµιουργηθούν νέες δοµές. Προφανώς οι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν το αυτοδιοίκητο και
είναι δικιά τους πρωτοβουλία να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα.
Εµάς όµως η πρόθεση ως Κυβέρνησης είναι να προχωρήσουµε
και να ενθαρρύνουµε την συνέχιση λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
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και την επαναλειτουργία καινούργιων δοµών όπου είναι απαραίτητο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το πρόγραµµα «Εναρµόνιση επαγγελµατικής
και οικογενειακής ζωής» είναι βεβαίως µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και έχει συµβάλει καθοριστικά στη στήριξη της οικογένειας µε παιδιά, τόσο µε την ένταξή τους στους βρεφικούς και
παιδικούς σταθµούς όσο και µε την απασχόλησή τους στα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, τα ΚΔΑΠ και βέβαια, είναι ιδιαίτερα κρίσιµο κοινωνικά, το ζήτηµα των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Αυτό, λοιπόν, από τη στιγµή που συµφωνούµε, θα πρέπει να
αποτελέσει µια πολιτική ευρύτερη της πολιτείας, να αποτελέσει
ένα αντικείµενο του πρώτου βαθµού αυτοδιοίκησης που θα είναι
στο πλαίσιο της καθολικής παροχής υπηρεσιών, της καθολικής
µε την έννοια ότι όλοι οι δήµοι θα µπορούν είτε να συνεχίσουν
να είναι στο πρόγραµµα είτε να δηµιουργήσουν τις αντίστοιχες
υπηρεσίες, προκειµένου να παρέχουν αυτή την υποστήριξη στις
οικογένειες µε παιδιά του δήµου τους.
Είναι ένα θέµα το οποίο χρειάζεται, βεβαίως, περισσότερη µελέτη. Από τη στιγµή που θα υπάρχουν προβλήµατα σε σχέση µε
την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση θα πρέπει εµείς να δούµε πώς
αναπληρώνουµε µε εθνικούς πόρους. Και σίγουρα για τους υπόλοιπους δήµους δεν πρέπει να αφεθούµε στο ποιοι δήµοι θέλουν
µόνο, αλλά να γίνει συνείδηση -και από την πλευρά τους, είναι
συνείδηση- και οι νέες δηµοτικές αρχές να το εντάξουν µέσα σε
έναν προγραµµατισµό.
Αυτό χρειάζεται υποστήριξη χρηµατοδοτική, οργανωτική, διοικητική και βέβαια πρέπει να ρυθµιστεί και το θέµα που έχει να
κάνει µε τους εργαζόµενους. Μπορούµε να πάµε, παραδείγµατος χάριν, σε µία αντίστοιχη ρύθµιση µε αυτή που κάναµε µε το
«Βοήθεια στο Σπίτι», που µε τη σταδιακή µείωση των ευρωπαϊκών
πόρων και το πέρασµα του προγράµµατος σε εθνικούς περισσότερο πόρους καταλήξαµε τελικά να έχουµε µια προκήρυξη πάρα
πολύ σηµαντική, η οποία είναι σε εξέλιξη ως προς την υλοποίησή
της, ούτως ώστε όχι µόνο το ανθρώπινο δυναµικό που απασχολούνταν µέχρι τώρα στο «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και όλοι όσοι
χρειάζονται, άρα και συµπληρωµατικές ειδικότητες και µεγαλύτερος αριθµός, να ενταχθούν προκειµένου να έχουµε µια αναβάθµιση του προγράµµατος. Το ίδιο πρέπει να δούµε µε τα ΚΔΑΠ
και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Δεν λέω ότι είναι ο µόνος δρόµος, αλλά η κατάληξη σίγουρα
θα πρέπει να είναι αυτή. Εάν πετύχετε χρηµατοδότηση ευρύτερη
από ευρωπαϊκούς πόρους -αναφέροµαι ξανά- και µπορέσουµε
για µία περίοδο να λειτουργήσουµε και στους υπόλοιπους δή-
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µους προκειµένου να έρθουν, κατ’ αρχάς, σε ίση αφετηρία, αυτό
θα ήταν κάτι καλό. Και νοµίζω ότι πρέπει να επιδιώξετε ακριβώς
αυτόν τον στόχο, να τον πετύχετε και βέβαια πάντα σε συνεργασία µε την ΚΕΔΕ και τους εργαζόµενους στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ, που έχουν σηµαντική εµπειρία και δηµιουργικές προτάσεις
τις οποίες έχουν καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας, υποθέτω
και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να συµβάλουν και
αυτοί µε τον καλύτερο τρόπο στην αναβάθµιση του θεσµού και
την επέκτασή του σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ένα
λεπτό θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
Γνωρίζετε και από τη θητεία σας στο Υπουργείο Εργασίας µε
τον Γιάννη Βρούτση πολύ καλά το θέµα, το γνωρίζετε γιατί έχετε
δείξει και προσωπικό ενδιαφέρον. Νοµίζω ότι είµαστε σύµφωνοι
ότι οι δοµές αυτές όχι µόνο πρέπει να διατηρηθούν, αλλά και να
ενισχυθούν.
Όσον αφορά το θέµα του προσωπικού, δυστυχώς, σε αυτή τη
χώρα έχουµε µπερδευτεί. Πολλές φορές προσλαµβάνουµε µόνιµο προσωπικό ως έκτακτο και έκτακτο προσωπικό ως µόνιµο
και κάποια στιγµή αυτό πρέπει να εξισορροπηθεί. Δεν γίνεται µία
δοµή, η οποία λειτουργεί για σχεδόν το σύνολο του έτους, να
λειτουργεί από άτοµα τα οποία έχουν συµβάσεις χρόνου και οι
οποίοι, εν πάση περιπτώσει, είναι σε ένα καθεστώς, σε µία γκρίζα
ζώνη για το αν θα συνεχίσουν ή όχι.
Το σίγουρο είναι -και το βασικό- ότι πρέπει να τελειώνει άµεσα
το θέµα µε την εξεύρεση πόρων και ιδανικά για να µην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισµός, γιατί το πρόγραµµα µε τους παιδικούς σταθµούς µεταφέρεται σιγά-σιγά πλέον στον κρατικό
προϋπολογισµό για να συνεχίσει.
Αυτό, λοιπόν, που έχει σηµασία είναι ότι πρέπει να δούµε
άµεσα το πρόβληµα µε το θέµα χρηµατοδότησης. Νοµίζω θα
λυθεί, θα χρηµατοδοτηθεί και νοµίζω ότι σύντοµα θα έχουµε
πάρα πολύ καλά νέα και θα ανανεωθεί το πρόγραµµα και να
δούµε βέβαια και το θέµα δηµιουργίας νέων δοµών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη νοµοθετικής εργασίας, θα γίνει µια ολιγόλεπτη διακοπή, έως ότου οι συνάδελφοι
έρθουν στην Αίθουσα.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων:

«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί των άρθρων 16, 33 και 50 από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, πείτε µου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μία δήλωση, κυρία
Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η ανάγνωση του καταλόγου εκ µέρους
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Νοµίζω δεν σας έδωσα
τον λόγο και θα πρέπει να περιµένετε να σας δώσω τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα µου επιτρέψετε να
µη σας δώσω τον λόγο, γιατί η συζήτηση έχει κηρυχθεί περαιωµένη.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Για ένα λεπτό µόνο, για
να κάνουµε µία δήλωση.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ζητάµε κι εµείς τον λόγο,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω. Θα σας επιτρέψω να κάνετε τη δήλωση αµέσως µετά
την εκφώνηση των ονοµάτων, την ψηφοφορία. Τότε θα έχετε τη
δυνατότητα να κάνετε τη δήλωση. Διότι πολύ φοβάµαι…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι θέµα ουσίας,
κυρία Πρόεδρε. Ένα λεπτό, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε,
πολύ φοβάµαι ότι η δήλωσή σας θα πυροδοτήσει µία σειρά συζητήσεων και δεν έχουµε αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να ολοκληρώσουµε την ψηφοφορία, για να πάµε στο επόµενο…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, πριν
µπούµε στη διαδικασία, θέλω να κάνω µία δήλωση εκ µέρους της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ζητάω τον λόγο και εγώ,
κυρία Πρόεδρε, αµέσως µετά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Με βάση τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν έχετε το δικαίωµα
από τον Κανονισµό να το κάνετε αυτό και το ξέρετε πολύ καλά,
γιατί είστε παλιά κοινοβουλευτικός. Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο για ένα λεπτό. Πραγµατικά διαµαρτύροµαι. Θέλω να
κάνω µία δήλωση πριν µπούµε στην ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναγνώσω και τον κατάλογο…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, για
ένα λεπτό. Θα ήθελα να κάνω µία δήλωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα µου επιτρέψετε,
λοιπόν, να αναγνώσω, αφού κάνουµε δέκα λεπτά διακοπή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, εσείς επιµένετε να προχωρήσουµε χωρίς να ξέρουµε τι ψηφίζουµε;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, σας
ζήτησα να κάνω µία δήλωση για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, τον
Κανονισµό τον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εµένα. Είστε παλιά
κοινοβουλευτικός και όχι µόνο. Παρακαλώ πολύ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλούµε θερµά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αυτόν επικαλούµαστε!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Επικαλούµαστε τον
Κανονισµό.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα):
Κυρία συνάδελφε, δεν είπα ότι δεν θα σας δώσω τον λόγο. Δεν είπα αυτό το
πράγµα. Είπα ότι θα αναγνώσω τον κατάλογο των Βουλευτών και
αφού ολοκληρώσουµε την ψηφοφορία, θα σας δώσω τον λόγο
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να κάνετε τη δήλωση.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Διότι, εάν κάνετε την οποιαδήποτε δήλωσε αυτή τη στιγµή,
γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα πυροδοτηθεί µία συζήτηση η οποία
θα είναι ατέρµονη. Σας παρακαλώ. Το ξέρετε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, είναι
επί της διαδικασίας, βάσει του Κανονισµού.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Είναι δυνατόν να ψηφίσουµε
στα τυφλά, κυρία Πρόεδρε;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο επί της
διαδικασίας για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Θα είχαµε τελειώσει τώρα, κύριε Πρόεδρε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Μόνο αν αποσύρετε την ονοµαστική
µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο επί της
διαδικασίας για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ θα αναγνώσω τα
ονόµατα.
Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία. Παρούσα…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Το Προεδρείο να δώσει τον λόγο!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ζητάµε τον λόγο επί της διαδικασίας, βάσει του Κανονισµού, για
ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να δώσετε τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Βάζουµε θέµα Κανονισµού,
κυρία Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο Κανονισµός επιβάλλει…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητάµε βάσει του Κανονισµού, µε τρεις υπογραφές αντί για δύο, τον λόγο. Δεν µπορείτε να µη µας τον δώσετε. Θέτουµε θέµα Κανονισµού.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει λόγος να εκνευριζόµαστε ούτε να φωνάζουµε. Είµαστε σε διαδικασία ψηφοφορίας. Παρακαλώ πάρα
πολύ!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο επί της διαδικασίας.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ένα λεπτό, κυρία συνάδελφε. Θα διαβάσουµε τον Κανονισµό. Δεν θα αδικήσουµε κανέναν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, εµείς ζητήσαµε τον
λόγο κανονικά. Θα δώσετε τον λόγο και σε εµάς και σε όλους.
Για αυτά, όµως, χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητηθεί από το Κίνηµα Αλλαγής, από τρεις Βουλευτές, ο λόγος επί του Κανονισµού. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας
ενηµερώσω -έτσι όπως ο Κανονισµός το γράφει, κύριοι συνάδελφοι- ότι έχουµε συζητήσει και έχουν ψηφιστεί άρθρα, άρα η συζήτηση θεωρείται περαιωµένη και µπορούµε να συνεχίσουµε τη
διαδικασία. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν και σας είπα ότι θα
γίνει η ανάγνωση, θα γίνει η ψηφοφορία και αµέσως µετά θα σας
δώσω τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ζητάω τον λόγο επί του Κανονισµού, κυρία Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας ζητάµε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα αναγνώσω και τον κατάλογο των
υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
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Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία. Παρούσα.
Η κ. Βαγενά Άννα. Παρούσα.
Ο κ. Βαρδάκης Σωκράτης. Παρών…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, είναι
χωρίς προηγούµενο αυτό που συµβαίνει.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): …Ο κ. Βασιλικός Βασίλης. Παρών.
Ο κ. Βερναρδάκης Χριστόφορος. Παρών.
Η κ. Βέττα Καλλιόπη. Παρούσα.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Γεσοβασίλη Όλγα. Παρούσα.
Η κ. Γκαρά Αναστασία. Παρούσα.
Ο κ. Ζεϊµπέκ Χουσεΐν. Παρών.
Ο κ. Θραψανιώτης Μανώλης. Παρών.
Ο κ. Κάτσης Μάριος. Παρών.
Η κ. Μάλαµα Κυριακή. Παρούσα.
Ο κ. Μαµουλάκης Χάρης. Παρών.
Ο κ. Μάρκου Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος. Παρών.
Ο κ. Μπουρνούς Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου Ελίζα. Παρούσα.
Ο κ. Παπαηλιού Γεώργιος. Παρών.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, πριν
µπούµε στην ψηφοφορία, ζητώ τον λόγο επί της διαδικασίας.
Είναι απαράδεκτο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός από τον Κανονισµό
αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Υπάρχει θέµα διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί
των άρθρων 16, 33 και 50 του σχεδίου νόµου.
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(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, έχετε
ευθύνη ως Προεδρείο να δώσετε τον λόγο στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση για ένα θέµα που αφορά τη διαδικασία. Ζητάµε ένα
λεπτό τον λόγο επί της διαδικασίας. Έχει ευθύνη το Προεδρείο.
Διαµαρτυρόµαστε εντόνως. Δεν έχει προηγούµενο να ζητάει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση τον λόγο επί της διαδικασίας για ένα
λεπτό και να µη δίνεται ο λόγος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μπράβο, µπράβο, κυρία Σακοράφα! Ο κ.
Τασούλας δεν είναι τόσο πολύ επιµελής όσο εσείς. Μπράβο!
Προστασία στην Κυβέρνηση πουλάτε, όχι στον Κανονισµό της
Βουλής. Δυστυχώς! Προστασία στα αντισυνταγµατικά…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Και σας είχα ζητήσει
τον λόγο πριν την ψηφοφορία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αυτό κάνετε! Δεν είστε το Προεδρείο της
Βουλής!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είχαµε ζητήσει από το
Προεδρείο τον λόγο πριν την ψηφοφορία. Σας είχαµε ενηµερώσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Λυπούµαι ειλικρινά! Σας χειροκρότησαν!
Μπράβο! Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ να ανοίξει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα
ακολουθήσει.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 38ο Γυµνάσιο Αθήνας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, θα παρακαλούσα οι εισηγητές να παραµείνουν µετά
το πέρας της ψηφοφορίας για την ψήφιση του ακροτελεύτιου
άρθρου, καθώς και του συνόλου του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Αικατερίνης Νοτοπούλου, Νικόλαου Συρµαλένιου, Γεωργίου Βαγιωνά, Νικολάου
Παππά, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Αντωνίου Σαµαρά, Ιωάννη Καλλιάνου, Διονυσίας - Θεοδώρας Αυγερινοπούλου και Γεωργίου Τσίπρα, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι δεν θα παρευρεθούν στη
σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία, καθώς και την πρόθεση
ψήφου τους.
Οι επιστολές αυτές οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, δεν
συνυπολογίζονται στην ηλεκτρονική καταµέτρηση των ψήφων
και θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, ενηµερώνοντάς σας ότι ο
κ. Λοβέρδος ψήφισε εγγράφως. Η ψήφος του θα καταχωρισθεί
µε έγκριση του Προεδρείου.
Επί του άρθρου 16 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 289 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 185 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 104 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί του άρθρου 33 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 289 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 163 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 111 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 50 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 289 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης κι έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπα και προηγουµένως, ζήτησα να παραµείνουν οι εισηγητές εντός της Αιθούσης για την ολοκλήρωση
της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και την ψήφιση
του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του νοµοσχεδίου.
Εισερχόµαστε, λοιπόν, στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ως
έχει;
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Όχι.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Όχι, αν δεν τοποθετηθούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στην ψήφιση του
νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Όχι.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Όχι, αν δεν τοποθετηθούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασµοί
Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘ.Α.Α.Ε.)
Άρθρο 1
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Η ανεξάρτητη αρχή µε την επωνυµία «Αρχή Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που ιδρύθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α’
189) και µετονοµάστηκε σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» («Α.Δ.Ι.Π.») µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), µετονοµάζεται σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης»
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) µε διεθνή ονοµασία «Hellenic Authority for Higher
Education» (H.A.H.E.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ο οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Οικονοµικών, κυρώνεται ο Οργανισµός – Κανονισµός Λειτουργίας της
ΕΘ.Α.Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια και ρυθµίζει τα θέµατα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και
τα ειδικότερα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των µελών και
του προσωπικού της.

Άρθρο 2
Αποστολή της Αρχής
1. Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της,
η ΕΘ.Α.Α.Ε.:
α) συµβάλλει στη διαµόρφωση και υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανοµή της
επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
και
β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των
Α.Ε.Ι..
2. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διασφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας της
και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και τις αποφάσεις που λαµβάνει στο πλαίσιο της αποστολής της.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.:
α) διατηρεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, διασυνδεδεµένο µε τα αντίστοιχα των Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε σκοπό την άντληση και διαχείριση
των δεδοµένων της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα
για την επίτευξη των στόχων της, στο πλαίσιο των διατάξεων του
Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (Κανονισµός
(ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137),
β) συµµετέχει ως µέλος ή συνεργάζεται σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισµούς και εν γένει νοµικές οντότητες, που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς µε την αποστολή της. Η
ΕΘ.Α.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη και εφαρµόζει τα εκάστοτε ισχύοντα
πρότυπα και τις κατευθύνσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘ.Α.Α.Ε.)
Άρθρο 1
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Η ανεξάρτητη αρχή µε την επωνυµία «Αρχή Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που ιδρύθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α’
189) και µετονοµάστηκε σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» («Α.Δ.Ι.Π.») µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), µετονοµάζεται σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης»
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) µε διεθνή ονοµασία «Hellenic Authority for Higher
Education» (H.A.H.E.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ο οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Οικονοµικών, κυρώνεται ο Οργανισµός – Κανονισµός Λειτουργίας της
ΕΘ.Α.Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια και ρυθµίζει τα θέµατα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και
τα ειδικότερα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των µελών και
του προσωπικού της.
Άρθρο 2
Αποστολή της Αρχής
1. Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της,
η ΕΘ.Α.Α.Ε.:
α) συµβάλλει στη διαµόρφωση και υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανοµή της
επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
και
β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των
Α.Ε.Ι..
2. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διασφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας της
και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και τις αποφάσεις που λαµβάνει στο πλαίσιο της απο-
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στολής της.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.:
α) διατηρεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, διασυνδεδεµένο µε τα αντίστοιχα των Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε σκοπό την άντληση και διαχείριση
των δεδοµένων της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα
για την επίτευξη των στόχων της, στο πλαίσιο των διατάξεων του
Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (Κανονισµός
(ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137),
β) συµµετέχει ως µέλος ή συνεργάζεται σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισµούς και εν γένει νοµικές οντότητες, που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς µε την αποστολή της. Η
ΕΘ.Α.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη και εφαρµόζει τα εκάστοτε ισχύοντα
πρότυπα και τις κατευθύνσεις
(Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας) που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European
Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA).
4. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες
της ΕΘ.Α.Α.Ε., να απαντούν άµεσα στα ερωτήµατά της και να της
υποβάλουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της.
Άρθρο 3
Ανώτατο Συµβούλιο
1. Συνιστάται Ανώτατο Συµβούλιο, ως το ανώτατο διοικητικό
όργανο της Αρχής. Το Ανώτατο Συµβούλιο αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία µέλη, καθηγητές πρώτης
βαθµίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή
καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Ο Πρόεδρος επιλέγεται µε
απόφαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού της Βουλής, κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος διορίζεται µε διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Αντιπρόεδρος επιλέγεται µεταξύ των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου, µε ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του. Σε
περίπτωση έλλειψης του Αντιπροέδρου για οποιονδήποτε λόγο,
η επιλογή του νέου Αντιπροέδρου θα γίνεται αµελλητί µε την ίδια
διαδικασία στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Ανώτατου
Συµβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει τις θέσεις των
µελών του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής µε ανοικτή δηµόσια
προκήρυξη, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τον
διορισµό του κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου.
Σε κάθε επιλογή νέου µέλους ή µελών του Ανώτατου Συµβουλίου
µετά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η προκήρυξη του προηγούµενου εδαφίου θα εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη λήξη της θητείας των µελών ή από τότε που κατέστη γνωστή στον Πρόεδρο η κένωση της θέσης του µέλους ή των µελών
του Ανώτατου Συµβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. συγκροτεί τριµελή επιτροπή
αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο και δύο καθηγητές πρώτης βαθµίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε
ελληνικά Α.Ε.Ι. η καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Η επιτροπή
συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µε βάση το επιστηµονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη
των υποψηφίων συνεκτιµάται η εµπειρία στη διοίκηση Α.Ε.Ι. και
σε ζητήµατα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και
στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν
τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριµένη υποψηφιότητα, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα
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κατάταξης και τη θέση του καταλαµβάνει ο επόµενος κατά σειρά
υποψήφιος. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, ο
Πρόεδρος επιλέγει τα τέσσερα µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου,
τα οποία πρέπει να έχουν καταλάβει µία από τις έξι (6) πρώτες
θέσεις του οριστικού πίνακα κατάταξης, µε απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε κάθε επόµενη
εφαρµογή του παρόντος νόµου η επιλογή θα γίνεται από τα κάθε
φορά υφιστάµενα µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου που θα αποφασίζουν ως συλλογικό όργανο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
4. Στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συµβουλίου µετέχει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε., χωρίς δικαίωµα ψήφου. Επίσης,
µπορούν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις και άλλα πρόσωπα, χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπως, ιδίως:
α) υπάλληλοι κάθε βαθµού και ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
β) εκπρόσωποι των οργάνων διοίκησης των ελληνικών Α.Ε.Ι.,
γ) διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων των Α.Ε.Ι.,
δ) εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.,
ε) εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και
στ) εκπρόσωποι των φοιτητών.
5. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ανώτατου Συµβουλίου είναι τετραετής και των λοιπών µελών πενταετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές η µη. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του Ανώτατου
Συµβουλίου ανανεώνεται µε τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια
της λειτουργιάς της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε την περίπτωση α’
της παραγράφου 9 του άρθρου 59. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή άλλου
µέλους του Ανώτατου Συµβουλίου, διορίζεται νέος Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος ή µέλος για πλήρη θητεία. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών του Ανώτατου
Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό νέων και
πάντως όχι για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών
από τη λήξη της θητείας τους. Για την παράταση σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Το
Ανώτατο Συµβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης διορισµού των µελών του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Ο Προέδρος του Ανώτατου Συµβουλίου είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει αποδοχές. Ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου λαµβάνουν
αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις. Το ύψος
των αποδοχών του Προέδρου και της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση του Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Οι ετήσιες αποδοχές του Προέδρου δεν µπορεί
να υπερβαίνουν τις εκάστοτε ετήσιες αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 εφαρµόζεται και για τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συµβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Οι ετήσιες αποζηµιώσεις του Αντιπροέδρου και των
λοιπών µελών δεν µπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην κοινή
υπουργική απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρούσας.
7. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ανώτατου Συµβουλίου και του
Συµβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του άρθρου 4 απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 4
Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.)
1. Συνιστάται Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
(Σ.Α.Π.) της Αρχής. Το Σ.Α.Π. αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη:
α) Τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συµβουλίου, ως Πρόεδρο. Ο
Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Π. επιλέγεται από τα µέλη του, µε ψηφο-
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φορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του, κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου. Σε κάθε επόµενη εφαρµογή του παρόντος, η επιλογή του νέου Αντιπροέδρου θα γίνεται
αµελλητί µε την ίδια διαδικασία στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Σ.Α.Π..
β) Οκτώ (8) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., µε εξειδίκευση στους παρακάτω επιστηµονικούς κλάδους:
αα) Ανθρωπιστικών Επιστηµών ή Καλών Τεχνών,
ββ) Νοµικών ή Πολιτικών Επιστηµών,
γγ) Οικονοµικών ή Κοινωνικών Επιστηµών,
δδ) Επιστηµών Υγείας ή Βιολογίας,
εε) Επιστηµών Περιβάλλοντος, Αγροτοδιατροφικών ή Γεωτεχνικών Επιστηµών,
στστ) Μηχανικών,
ζζ) Επιστήµης Πληροφορικής,
ηη) Φυσικών Επιστηµών ή Μαθηµατικών.
γ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών που ορίζεται µε κλήρωση
που διενεργεί το Ανώτατο Συµβούλιο µεταξύ των φοιτητών που
περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φοιτητών που τηρεί και ενηµερώνει η Αρχή σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 8.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονοµικού Επιµελητήριου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού
από τα επιµελητήρια αυτά.
2. Τα µέλη του Σ.Α.Π. που είναι µέλη Δ.Ε.Π. είναι καθηγητές
πρώτης βαθµίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά
Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Για την επιλογή των
µελών του Σ.Α.Π., ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει µε
δηµόσια προκήρυξη τις θέσεις και συγκροτεί τριµελή επιτροπή
επιλογής η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής και
δύο εξωτερικά µέλη, ανά επιστηµονικό κλάδο, καθηγητές πρώτης βαθµίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά
Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Η επιτροπή συντάσσει
αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα µε βάση το επιστηµονικό, ερευνητικό
και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιµώνται η
εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης, διασφάλισης και πιστοποίησης
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από
τη συµµετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και συλλογικά όργανα
διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι., καθώς και από το σχετικό επιστηµονικό και ερευνητικό τους έργο. Ο Πρόεδρος κοινοποιεί
στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν
τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριµένη υποψηφιότητα, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα
κατάταξης και τη θέση του καταλαµβάνει ο επόµενος κατά σειρά
υποψήφιος. Τα µέλη του Σ.Α.Π. διορίζονται µε απόφαση του
Προέδρου του Ανώτατου Συµβουλίου. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου το Σ.Α.Π. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της
απόφασης διορισµού των µελών του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε κάθε επόµενη της πρώτης εφαρµογής η προθεσµία
των δεκαπέντε (15) ηµερών αρχίζει από την επιλογή του νέου µέλους ή των νέων µελών που επιλέγονται µε την ίδια διαδικασία.
Σε περίπτωση µη συµµετοχής φοιτητή ή µη υπόδειξης κοινού εκπροσώπου του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονοµικού
Επιµελητήριου Ελλάδας, η απαρτία του Σ.Α.Π. για τη νόµιµη συγκρότηση και τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα
υπολογίζεται επί των λοιπών ορισθέντων µελών του.
3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι τετραετής και των µελών πενταετής. Η θητεία του προπτυχιακού φοιτητή και του εκπροσώπου του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του
Οικονοµικού Επιµελητήριου Ελλάδας είναι µονοετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
µελών του Σ.Α.Π. για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές
η µη. Η θητεία των µελών του Σ.Α.Π. ανανεώνεται µε τρόπο που
διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργιάς του, σύµφωνα µε την
περίπτωση β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 59. Σε περίπτωση
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έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης µέλους του Σ.Α.Π., διορίζεται
νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών του Σ.Α.Π. παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό νέων, µε τη διαδικασία
των προηγούµενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών από τη λήξη της θητείας τους.
4. Ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του Σ.Α.Π. λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Π.. Το
ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι ετήσιες αποζηµιώσεις δεν µπορεί να υπερβαίνουν
ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο
ορίζεται στην ίδια απόφαση.
Άρθρο 5
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα
1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και µέλους του
Ανώτατου Συµβουλίου ή του Σ.Α.Π. είναι ασυµβίβαστη µε εκείνη
του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσµήτορα και Προέδρου Τµήµατος
ελληνικού Α.Ε.Ι..
2. Δεν µπορεί να οριστεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, µέλος του
Ανώτατου Συµβουλίου ή µέλος του Σ.Α.Π. ή Γενικός Διευθυντής
όποιος δεν πληροί τα προσόντα ή έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 10 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26). Από
την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, µέλους του Ανώτατου Συµβουλίου ή µέλους του Σ.Α.Π. ή Γενικού Διευθυντή εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι
προϋποθέσεις έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα
άρθρα 149 και 151 του ίδιου Κώδικα.
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. έχει τη γενική εποπτεία για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της και ασκεί, ιδίως, τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εκπροσωπεί την ΕΘ.Α.Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως,
β) συγκαλεί το Ανώτατο Συµβούλιο και το Σ.Α.Π. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,
γ) καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη του Ανώτατου Συµβουλίου
και του Σ.Α.Π.,
δ) επιβλέπει την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων και του συνολικού έργου της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των µελών
του Ανώτατου Συµβουλίου και του Σ.Α.Π. και
στ) διορίζει τα µέλη του Σ.Α.Π., τον Γενικό Διευθυντή και το
λοιπό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε..
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Ανώτατου Συµβουλίου
1. Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για τη διαµόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη
εκπαίδευση, το Ανώτατο Συµβούλιο εισηγείται στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση,
β) τις προγραµµατικές συµφωνίες του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων µε το κάθε Α.Ε.Ι.,
γ) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, κατάργηση, µετονοµασία των Α.Ε.Ι. και των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων τους,
δ) προτάσεις για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση,
ε) προτάσεις και µέτρα για την ενίσχυση της διεθνοποίησης
των Α.Ε.Ι..
2. Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την κατανοµή
της επιχορήγησης των Α.Ε.Ι., το Ανώτατο Συµβούλιο ασκεί, ιδίως,
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τις εξής αρµοδιότητες:
α) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την
κατανοµή του ετήσιου συνολικού προϋπολογισµού επιχορηγήσεων στα Α.Ε.Ι., του οποίου το είκοσι τοις εκατό (20%) κατανέµεται µε βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων κάθε
ιδρύµατος,
β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την
κατανοµή θέσεων προσωπικού στα Α.Ε.Ι.,
γ) διασφαλίζει τη διαφάνεια των κριτηρίων και δεικτών επιχορήγησης των Α.Ε.Ι., ιδίως µέσω της ανάρτησης των σχετικών
στοιχείων στην ιστοσελίδα της Αρχής,
δ) συλλέγει από τα επί µέρους ιδρύµατα και αναλύει τα αναγκαία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της στατιστικά στοιχεία,
ε) παρακολουθεί συστηµατικά την πορεία µετάβασης των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. στην αγορά εργασίας,
στ) αναθέτει την εκπόνηση ερευνών και µελετών σχετικών µε
το αντικείµενο της Αρχής,
ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων τα
επίκαιρα κάθε φορά κριτήρια και τον τρόπο κατανοµής της κρατικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.,
η) ασκεί εποπτικό έλεγχο στη λειτουργία των πάσης φύσεως
υπηρεσιών, επιτροπών, οµάδων εργασίας και λοιπών οργάνων
της ΕΘ.Α.Α.Ε..
3. Το Ανώτατο Συµβούλιο µπορεί να εισηγείται στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων την ολική η µερική αναστολή της
επιχορήγησης ενός Α.Ε.Ι. εάν αυτό δεν παρέχει εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος το απαιτούµενο υλικό πληροφόρησης και
την απαραίτητη τεκµηρίωση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της Αρχής.
4. Το Ανώτατο Συµβούλιο εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του
Γενικού Διευθυντή, την ετήσια έκθεση της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο τον Ιούνιο του επόµενου έτους από το έτος αναφοράς
της ετήσιας έκθεσης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
και στον Πρόεδρο της Βουλής.
5. Το Ανώτατο Συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του, να ορίζει
ως γλώσσα για την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων της
ΕΘ.Α.Α.Ε. και άλλη, πλην της ελληνικής.
Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Σ.Α.Π.
1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιµέρους ακαδηµαϊκές και ερευνητικές τους µονάδες και πιστοποιεί αν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης προγραµµάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου,
β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη την ποιότητα:
αα) των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας
των Α.Ε.Ι.,
ββ) των προγραµµάτων σπουδών των τριών κύκλων ανώτατης
εκπαίδευσης, των προγραµµάτων δια βίου µάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και των προγραµµάτων συνεργασίας µε άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά
ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) πιστοποιεί τα νέα προγράµµατα σπουδών πριν την έναρξη
της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτηµα του οικείου Α.Ε.Ι. και
της αντίστοιχης ακαδηµαϊκής του µονάδας,
δ) διενεργεί θεµατικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. και των επιµέρους ακαδηµαϊκών τους µονάδων όπως, ιδίως, για τη στρατηγική
διεθνοποίησης, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά
εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωµα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασφάλιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη προγραµµάτων ηλεκτρονικής µάθησης και δια βίου µάθησης, την
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού,
ε) εκδίδει οδηγό πιστοποίησης και αξιολόγησης µε ειδικότερες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης
και πιστοποίησης των Α.Ε.Ι..
2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του, το Σ.Α.Π.:
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α) συγκροτεί, προγραµµατίζει και συντονίζει τις Επιτροπές
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.), που συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 13,
β) τηρεί και ενηµερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων και Μητρώο Φοιτητών, αποτελούµενο από τους φοιτητές
που είναι µέλη των Μονάδων Διασφάλισης της Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) µεριµνά για τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων από
τα Α.Ε.Ι. µε ενιαίο και αυτοµατοποιηµένο τρόπο, σε συνεργασία
µε τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το µητρώο των αξιολογήσεων
και πιστοποιήσεων,
δ) εκπονεί µελέτες και έρευνες σχετικές µε την αποστολή της
Αρχής ή τις αναθέτει σε άλλους φορείς,
ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί µέρους ακαδηµαϊκές και διοικητικές τους µονάδες στον σχεδιασµό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης,
στ) διαµορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δηµοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και
δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ζ) αποφασίζει την αναβολή ή αναστολή της αξιολόγησης και
πιστοποίησης ενός προγράµµατος σπουδών ή ενός εσωτερικού
συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτηµα
για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούµενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκµηρίωση.
Άρθρο 9
Αξιολόγηση και πιστοποίηση ποιότητας
1. Η πιστοποίηση των Α.Ε.Ι., των επιµέρους ακαδηµαϊκών τους
µονάδων, των προγραµµάτων σπουδών και των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, είναι
διαδικασία διασφάλισης ποιότητας µε βάση συγκεκριµένα, προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δηµοσιοποιηµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Ειδικότερα,
σκοπός της πιστοποίησης είναι η παροχή διαβεβαίωσης ότι ένα
ίδρυµα, µια επιµέρους ακαδηµαϊκή µονάδα, ένα πρόγραµµα
σπουδών, ή ένα εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
συµµορφώνεται µε τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας που θέτει η
ΕΘ.Α.Α.Ε., τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως ισχύουν. Η διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης
εκπαίδευσης προωθεί τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι..
2. Η θεµατική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση
δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται
στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λεπτοµερή αποτίµηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Α.Ε.Ι. ή των ακαδηµαϊκών
τους µονάδων, µε τη χρήση αντικειµενικών κριτήριων, καθώς και
στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση υφισταµένων αδυναµιών
και αποκλίσεων σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία, τους
στόχους και την αποστολή τους. Οι θεµατικές εκθέσεις αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
3. Η Ε.Ε.Α.Π. αξιολογεί αν το Α.Ε.Ι. ή η ακαδηµαϊκή µονάδα
πληροί τα κριτήρια ποιότητας για την οργάνωση προγράµµατος
σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, την ποιότητα του
προγράµµατος σπουδών και την τήρηση του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος, µε βάση τα
προκαθορισµένα κριτήρια, µελετά το υλικό και τα στοιχειά που
θέτει υπόψη της το Σ.Α.Π. και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, το
αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα. Η Ε.Ε.Α.Π. αξιολογεί:
α) περισσότερα από ένα προγράµµατα σπουδών, ιδίως αν η
ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο
άλλο,
β) συναφή προγράµµατα σπουδών η τα εσωτερικά συστήµατα
διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυµάτων,
γ) τα νέα προγράµµατα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουρ-
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γίας τους.
4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης της παραγράφου
1, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π., προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θεµατικής αξιολόγησης της
παραγράφου 2, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης µε
συστάσεις προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα. Οι ανωτέρω
εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε..
Άρθρο 10
Κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης
1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των επιµέρους
ακαδηµαϊκών τους µονάδων και των προγραµµάτων σπουδών περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία και ο προσανατολισµός του
προγράµµατος σπουδών,
β) η δοµή και οργάνωση του προγράµµατος σπουδών,
γ) τα µαθησιακά αποτελέσµατα, τα επιδιωκόµενα προσόντα
και η ζήτηση τους στην αγορά εργασίας,
δ) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου,
ε) η αριθµητική επάρκεια του προσωπικού,
στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδηµαϊκής µονάδας,
ζ) η σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα,
η) η ποιότητα και η επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών,
όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας, ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός και οι εν γένει υποδοµές,
θ) οι επιδιωκόµενες ψηφιακές δεξιότητες των προγραµµάτων
σπουδών,
ι) η σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών και των επιδιωκόµενων δεξιοτήτων µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
2. Με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Αρχής, διαµορφώνονται προσθετά κριτήρια για τα προγράµµατα
σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενων
επαγγελµάτων, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), ώστε να διασφαλίζεται
ότι τα ανωτέρω προγράµµατα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις εκπαιδευτικές και θεσµικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελµατικών κλαδών. Για τον σκοπό αυτόν, το Σ.Α.Π.
συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις και επιµελητήρια.
3. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών
συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η θέσπιση σαφών και καθορισµένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων
σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,
β) η διαδικασία σχεδιασµού πολιτικής, η αποτελεσµατική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
γ) η διαδικασία εφαρµογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
δ) η τεκµηριωµένη βελτίωση της ποιότητας.
4. Τα κριτήρια πιστοποίησης των παραγράφων 1 έως 3 και της
θεµατικής αξιολόγησης της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 8 εξειδικεύονται, τυποποιούνται, συµπληρώνονται
και αναθεωρούνται µε απόφαση του Σ.Α.Π. που αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Αρχής µε βάση την τεχνογνωσία και την πείρα
από την εφαρµογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και
εναρµονίζονται µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες
Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Άρθρο 11
Διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης
1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπως προβλέπονται στον παρόντα νόµο, δύνανται να πραγµατοποιούνται
σε δύο στάδια:

α) εσωτερική αξιολόγηση που αφορά στο Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα ή στο πρόγραµµα σπουδών ή στο σύστηµα εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Η εσωτερική αξιολόγηση
ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης
από τα Α.Ε.Ι. ή τις ακαδηµαϊκές τους µονάδες,
β) εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση που πραγµατοποιείται από την Ε.Ε.Α.Π., η οποία ακολουθεί µετά την ολοκλήρωση
της εσωτερικής αξιολόγησης και λαµβάνει υπόψη την οικεία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Α.Ε.Ι. ή της ακαδηµαϊκής µονάδας. Προκειµένου να επαληθεύσει τα στοιχεία της εσωτερικής
αξιολόγησης, η Ε.Ε.Α.Π. συνεκτιµά τα ευρήµατα επιτόπιας επίσκεψης στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα και
διατυπώνει την κρίση της. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης.
2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης συντάσσεται από την Ε.Ε.Α.Π. και γνωστοποιείται στο
υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα, που υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους µέσα σε προκαθορισµένη προθεσµία από τη γνωστοποίηση του σχεδίου σε αυτά. Αν δεν
υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της προθεσµίας, το σχέδιο της
έκθεσης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από το Α.Ε.Ι. ή την
ακαδηµαϊκή µονάδα. Η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
και πιστοποίησης, συνοδευόµενη από την έκθεση εσωτερικής
αξιολόγησης, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Α.Π. στο Σ.Α.Π., για τη
λήψη απόφασης πιστοποίησης ή άλλων σχετικών ενεργειών,
όπως ειδικότερα ορίζεται από την Αρχή, η οποία µεριµνά για τη
δηµοσιοποίησή της. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται
µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης στο Σ.Α.Π..
Άρθρο 12
Αποφάσεις πιστοποίησης
1. Με απόφαση του Σ.Α.Π., η οποία λαµβάνει υπόψη την έκθεση της Ε.Ε.Α.Π. και την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του
οικείου Α.Ε.Ι., πιστοποιείται:
α) ότι το Α.Ε.Ι. ή η ακαδηµαϊκή µονάδα πληροί τις προϋποθέσεις οργάνωσης σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,
β) το πρόγραµµα σπουδών και
γ) το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του
Α.Ε.Ι..
Η απόφαση του Σ.Α.Π. µπορεί να είναι θετική, θετική υπό
όρους ή αρνητική.
2. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορίζεται
στην απόφαση του Σ.Α.Π. και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι
έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης πιστοποίησης, το Σ.Α.Π., µε δική του πρωτοβουλία η υστέρα από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια πιστοποίησης εξακολουθούν
να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια πιστοποίησης δεν ικανοποιούνται, το Σ.Α.Π. ανακαλεί την απόφαση πιστοποίησης και ενηµερώνει αµελλητί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
3. Ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να ενηµερώνει το
Σ.Α.Π. αν τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται η αν έχει αµφιβολία ως προς αυτό.
4. Στη θετική υπό ορούς απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια
που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τη συµµόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Σ.Α.Π., υστέρα από την υποβολή
συµπληρωµατικής έκθεσης πιστοποίησης σχετικά µε τη συµµόρφωση η µη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.
5. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης Α.Ε.Ι. ή ακαδηµαϊκής µονάδας για την οργάνωση σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών, το Σ.Α.Π. τη διαβιβάζει στο Ανώτατο Συµβούλιο,
προκειµένου να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την αναδιάρθρωση, συγχώνευση, κατάτµηση ή κατάργηση του Α.Ε.Ι. ή της ακαδηµαϊκής µονάδας.
6. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης προγράµµατος
σπουδών ή εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, ο
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Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί, µε απόφαση του,
να περιορίσει την επιχορήγηση του Α.Ε.Ι. ή και την εισαγωγή
νέων φοιτητών στο πρόγραµµα σπουδών η το ίδρυµα. Με την
ίδια απόφαση παρέχεται στους φοιτητές του προγράµµατος
σπουδών η του ιδρύµατος η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών
τους σε άλλο πιστοποιηµένο πρόγραµµα σπουδών η ίδρυµα, αντίστοιχα, και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα.
7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και πιστοποίησης των Ε.Ε.Α.Π. και
οι αποφάσεις πιστοποίησης του Σ.Α.Π. κοινοποιούνται στο
ίδρυµα και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε..
8. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου πιστοποίηση της
ποιότητας για συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών η εσωτερικό
σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. µπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης
ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού, που ορίζεται µε απόφαση του Σ.Α.Π.. Το Σ.Α.Π. διαπιστεύει φορείς πιστοποίησης του
εξωτερικού που είναι διεθνώς αναγνωρισµένοι και εφαρµόζουν
κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.
Άρθρο 13
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
(Ε.Ε.Α.Π.)
1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
(Ε.Ε.Α.Π.) είναι πενταµελής, συγκροτείται µε απόφαση του
Σ.Α.Π. και αναλαµβάνει το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης και
πιστοποίησης. Ειδικότερα:
α) Τρία (3) τουλάχιστον µέλη της Ε.Ε.Α.Π. είναι ανεξάρτητοι
εµπειρογνώµονες Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που προέρχονται από το
Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων (Μητρώο). Το Μητρώο
τηρείται και ενηµερώνεται από το Σ.Α.Π., το οποίο λαµβάνει
υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών µε το αντικείµενο της ΕΘ.Α.Α.Ε. φορέων. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του Μητρώου καθορίζεται µε απόφαση του Σ.Α.Π., που
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στο Μητρώο υποχρεωτικά περιλαµβάνονται, σε ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου, Έλληνες η αλλοδαποί εµπειρογνώµονες που διδάσκουν σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του
εξωτερικού η ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα µε
πείρα σε θέµατα αξιολόγησης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Μέλη του Ανώτατου Συµβουλίου και του Σ.Α.Π. της
ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς επίσης και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό
που απασχολείται σε αυτήν µε οποιαδήποτε σχέση, δεν µπορούν
να περιλαµβάνονται στο Μητρώο.
β) Ένα µέλος της Ε.Ε.Α.Π. είναι φοιτητής Α.Ε.Ι. που προέρχεται από το µητρώο φοιτητών που τηρεί και ενηµερώνει το Σ.Α.Π..
γ) Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράµµατος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, ένα µέλος της
Ε.Ε.Α.Π. προέρχεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση η επιµελητήριο το οποίο και ορίζει το µέλος αυτό.
Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράµµατος
σπουδών που δεν οδηγεί στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, το πέµπτο µέλος
αντικαθίσταται από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου.
2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας κοινού προγράµµατος συνεργασίας µε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού, ένα τουλάχιστον µέλος της Ε.Ε.Α.Π. πρέπει να έχει
τεκµηριωµένα καλή γνώση του χώρου εκπαίδευσης του Κράτους
προέλευσης του ιδρύµατος αυτού.
3. Στα µέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση
για το έργο τους. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιµο εισιτήριων συγκοινωνιακών µεσών η δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου η µισθωµένου µεταφορικού µέσου και έξοδα διαµονής) καλύπτονται από την
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
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Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η ηµερήσια αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής. Το ετήσιο ύψος των αποζηµιώσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων
αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφαση.
4. Τα µέλη της επιτροπής δεν µπορούν να ανήκουν η να έχουν
οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική η υπηρεσιακή σχέση µε
το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει η ακαδηµαϊκή µονάδα που αξιολογείται, η να είχαν κατά την τελευταία πενταετία µια τέτοια σχέση.
5. Αν στην επιτροπή συµµετέχει ως µέλος αλλοδαπός εµπειρογνώµονας, η αξιολόγηση και πιστοποίηση µπορεί να γίνεται
και στην αγγλική, γαλλική η γερµανική γλώσσα, µε τη σύµφωνη
γνώµη του αξιολογούµενου Α.Ε.Ι. ή της ακαδηµαϊκής µονάδας.
Άρθρο 14
Πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη
εκπαίδευση
1. Το Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων το πρόγραµµα εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
2. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) εγκρίνεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων,
β) περιλαµβάνει, ιδίως, µεσοπρόθεσµους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράµµατα η επιµέρους δράσεις
της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και
γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε
όλες τις δράσεις εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
3. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται µέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία συντάσσουν τετραετές αναπτυξιακό πρόγραµµα και εφαρµόζουν τις σχετικές
δράσεις, στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού του άρθρου 15.
Άρθρο 15
Συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού
1. Οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού κάθε Α.Ε.Ι. µε
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων καταρτίζονται στο
πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασµού και της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, εξειδικεύονται σε ετήσια
βάση και αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλουθα θέµατα:
α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωµία και αποστολή του Α.Ε.Ι., τη
θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους
στόχους του Α.Ε.Ι. και των ακαδηµαϊκών µονάδων του, µε ιεράρχηση και καθορισµό προτεραιοτήτων,
β) στον προσδιορισµό, τον προγραµµατισµό και τα µέτρα για
την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων και στόχων του Α.Ε.Ι.,
γ) στην ανάπτυξη της υποδοµής και του εξοπλισµού,
δ) στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
ε) στον συντονισµό των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. µε τις αντίστοιχες εξελίξεις
σε ιδρύµατα του εξωτερικού και ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις και τις
προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας.
2. Ως προς το οικονοµικό σκέλος, οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού εξειδικεύονται για κάθε Α.Ε.Ι.:
α) στις λειτουργικές δαπάνες,
β) τις επενδύσεις και
γ) το προσωπικό κάθε κατηγορίας.
Οι παραπάνω συµφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.
3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραµµατική συµφωνία
υποβάλλεται από τον Πρύτανη, κατόπιν απόφασης του αρµόδιου
συλλογικού του Α.Ε.Ι., στο Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε.
µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από
το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόµενης προγραµµατικής συµφωνίας. Ύστερα από διαπραγµάτευση του Ανώτατου Συµβουλίου
της ΕΘ.Α.Α.Ε. µε το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη,
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ιδίως, το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συµµόρφωση του ιδρύµατος προς τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, η συµφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από
εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Πρύτανη
του Α.Ε.Ι. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέµατα της παραγράφου 1,
ενώ, ως προς το οικονοµικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώµη
µόνο ως προς την κατανοµή της συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 16, και όχι ως προς το
συνολικό ύψος αυτής. Τα συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν τις
συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού και τις τροποποιούν
αναλόγως, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
4. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την
πορεία εκτέλεσης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού
κάθε Α.Ε.Ι. µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και εισηγείται την τροποποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Ο ετήσιος απολογισµός της εκτέλεσης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζεται και εγκρίνεται από το
Α.Ε.Ι., δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του και υποβάλλεται
στην ΕΘ.Α.Α.Ε. και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
το αργότερο µέχρι το τέλος Απριλίου του επόµενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισµού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών
από την υποβολή του. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη,
ο απολογισµός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.
Άρθρο 16
Κατανοµή της δηµόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.
1. Η επιχορήγηση των Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων κατανέµεται
βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και δεικτών, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης
στα Α.Ε.Ι. κατανέµεται σύµφωνα µε τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια:
αα) τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά
πρόγραµµα σπουδών,
ββ) το εκτιµώµενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για
κάθε πρόγραµµα σπουδών,
γγ) τη διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών,
δδ) το µέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύµατος.
β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα
Α.Ε.Ι. κατανέµεται µε βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και
επιτευγµάτων, στους οποίους επιλέγει να αξιολογηθεί κάθε
Α.Ε.Ι.. Οι δείκτες αυτοί είναι, ιδίως, οι εξής:
αα) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αξιολογείται µε βάση ιδίως την αριθµητική
σχέση των αποφοίτων προς τους εισερχόµενους φοιτητές, την
αξιολόγηση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από
τους φοιτητές και την πορεία επαγγελµατικής απορρόφησης των
αποφοίτων,
ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται µε
βάση ιδίως τον αριθµό των µελών του επιστηµονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, τον αριθµό των Κέντρων Αριστείας στην
έρευνα, τον αριθµό των µελών Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις στα
κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών
οργανισµών ή διεθνών επιστηµονικών εταιρειών, τον αριθµό δηµοσιεύσεων ανά καθηγητή, τον αριθµό ετεροαναφορών ανά καθηγητή, τον αριθµό ανά καθηγητή απλών συµµετοχών σε διεθνή
ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλων διεθνών οργανισµών και τον αριθµό ανά καθηγητή
συµµετοχών µε συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών,
γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται µε βάση ιδίως τον

αριθµό των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία µε τον συνολικό
αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο
ίδρυµα µέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό µέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και
ο αριθµός συµφωνιών συνεργασίας µε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου
της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανοµής και οι δείκτες
ποιότητας και επιτευγµάτων των υποπαραγράφων α’ και β’, ο
τρόπος µε τον οποίο αυτοί σταθµίζονται και συνδυάζονται,
καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.
δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, σύµφωνα
µε την υποπαράγραφο β’, τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει
ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεµηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην απόφαση της υποπαραγράφου γ’.
ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέµεται στα Α.Ε.Ι. µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέχρι
τον Ιανουάριο εκάστου έτους, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε..
Στην επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό που κατανέµεται στα ιδρύµατα µε την ως άνω διαδικασία, συµπεριλαµβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 17
Αξιολόγηση και χρηµατοδότηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.
1. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργιάς και του έργου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού – Κανονισµού Λειτουργίας της, και αναθέτει την
εξωτερική αξιολόγηση της σε εγκύρους και διεθνώς αναγνωρισµένους αξιολογητές, οργανισµούς η φορείς αξιολόγησης, οι
οποίοι είναι ενταγµένοι στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωµάτων Διασφάλισης Ποιότητας και πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και
Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας. Οι
εκθέσεις της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της Αρχής
υποβάλλονται στο Ανώτατο Συµβούλιο, το οποίο τις κοινοποιεί
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και οι
εκθέσεις πιστοποίησης λαµβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του
τετραετούς προγραµµατισµού και της αντίστοιχης προγραµµατικής συµφωνίας. Σε περίπτωση θετικής υπό όρους απόφασης
πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή απόφασης µη πιστοποίησης, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. σχεδιάζονται και υλοποιούνται βελτιωτικές ενέργειες, προκειµένου να επιτευχθεί συµµόρφωση στα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται.
2. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της ΕΘ.Α.Α.Ε. εγγράφονται
υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον
Υπουργό Οικονοµικών ο Προέδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε..
3. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. συνάπτει συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού µε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις δραστηριότητες και τους στόχους της. Επίσης, η ΕΘ.Α.Α.Ε.
συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων και απολογισµού.
Άρθρο 18
Επιστηµονική και διοικητική υπηρεσία
1. Για τη λειτουργία της, η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποστηρίζεται από διοικητική και επιστηµονική υπηρεσία, στην οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής.
2. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε. διορίζεται για τετραετή
θητεία µε απόφαση του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. ύστερα από
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει αποδοχές
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που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’
176).
3. Υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή µπορεί να
είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, µε αποδεδειγµένη
γνώση και εµπειρία σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα
µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς
και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισµό – Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Για την πλήρωση
της θέσης, το Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εκδίδει δηµόσια
προκήρυξη, µε την οποία ορίζει τα ειδικότερα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαµβάνει και στάδιο συνέντευξης
των υποψηφίων, η οποία δεν µπορεί να προσµετράται µε συντελεστή βαρύτητας µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του
συνόλου των σχετικών µορίων, βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριµελή επιτροπή που ορίζει το Ανώτατο Συµβούλιο µεταξύ των µελών του,
µετά από εισήγηση του Προέδρου. Η επιλογή γίνεται σύµφωνα
µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε
οι αρχές της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας.
4. Ο Γενικός Διευθυντής:
α) συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις συνεδριάσεις του
Ανώτατου Συµβουλίου και του Σ.Α.Π.,
β) συντονίζει και κατευθύνει την επιστηµονική και τη διοικητική
υπηρεσία και τις µονάδες τους,
γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
δ) µπορεί να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα υπογραφής και να
εξουσιοδοτεί µέλη του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «µε εντολή Γενικού Διευθυντή»,
ε) είναι διατάκτης των δαπανών της ΕΘ.Α.Α.Ε. και
στ) ασκεί πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες, οι οποίες
µπορεί να ορίζονται στον Οργανισµό – Κανονισµό Λειτουργίας
της ΕΘ.Α.Α.Ε..
5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:
α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,
β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Χρηµατοδότησης,
γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεκµηρίωσης
και
δ) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης.
Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή
τους σε τµήµατα, αυτοτελή γραφεία η γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των
προϊσταµένων τους καθορίζονται στον Οργανισµό – Κανονισµό
Λειτουργίας της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού - Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής, για την πλήρωση των ως άνω
θέσεων, οι κατηγορίες, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και οι
ειδικότητες ορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου
της Αρχής.
6. Την επιστηµονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.
Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχειά, τηρεί
βάσεις δεδοµένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί µελέτες, δηµοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστηµονικές ηµερίδες και διεθνή
συνέδρια για θέµατα σχετικά µε την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε..
Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται µε απόφαση του
Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από εισήγηση του
διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία µε
τον Γενικό Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε..
Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει
προς έγκριση στο Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. την ετήσια
έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Προέδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Μελετών και Ερευνών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Για την
επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το
Ανώτατο Συµβούλιο της Αρχής, µε απόφαση, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να συστήσει Επιστη-
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µονικό Συµβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι..
Οι πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες του Κέντρου, τα θέµατα λειτουργίας του, καθώς και τα όργανα, η διάρκεια της θητείας, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της
θέσης του Διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθορίζονται στον
Οργανισµό – Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής.
8. Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της
ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι εικοσιπέντε (25) και του διοικητικού προσωπικού
είκοσι (20). Οι ως άνω θέσεις είναι θέσεις µόνιµου προσωπικού
η καλύπτονται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει και κατανέµονται ως ακολούθως:
α) εικοσιπέντε (25) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, εκ των οποίων οι τρεις (3)
είναι µόνιµου προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
γ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, εκ των οποίων
οι δύο (2) είναι µόνιµου προσωπικού και η µία (1) προσωπικού µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ των οποίων
η µία (1) είναι µόνιµου προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ των οποίων η
µία (1) είναι µόνιµου προσωπικού και η δεύτερη (1) προσωπικού
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων η µία (1)
είναι µόνιµου προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ζ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων, εκ των
οποίων η µία (1) είναι µόνιµου προσωπικού και η δεύτερη (1) προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η) δύο (2) θέσεις ΤΕ πληροφορικής, εκ των οποίων η µία (1)
είναι µόνιµου προσωπικού και η δεύτερη (1) προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. καλύπτονται
αποκλειστικά µε µετατάξεις µόνιµου προσωπικού.
Με τον Οργανισµό – Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.
είναι δυνατή η ανακατανοµή των κενών θέσεων της παρούσας
παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες η ειδικότητες, τα ειδικά
προσόντα του επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Για τη συγκρότηση υπηρεσιακού
και πειθαρχικού συµβουλίου που επιλαµβάνεται των θεµάτων
υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέµα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν.
9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί µόνο κατ’
εξαίρεση να καλύπτονται µε αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον ν.
4440/2016 (Α’ 224) µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στον παρόντα νόµο.
Το προσωπικό που δύναται να αποσπάται, περιλαµβάνει διοικητικούς υπαλλήλους, µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, των
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, καθώς και των Νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Προέδρο του
Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούµενο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων
ανατίθεται σε τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον
Προέδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο
και δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα ενώπιον του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό.
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Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται υστέρα από την ανωτέρω αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί ένα (1) έτος, µπορεί να παρατείνεται µια φορά
για ίσο χρονικό διάστηµα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία
του υπαλλήλου. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του Ανώτατου Συµβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε. και εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του ν.
4440/2016 (Α’ 224).
10. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού µπορεί να καλύπτονται και µε µετατάξεις προσωπικού µόνιµου η µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου η εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον διετή διοικητική εµπειρία σε αντίστοιχο αντικείµενο, στις ως
άνω θέσεις, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4440/2016 (Α’
224). Οι θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µπορεί να καλύπτονται µε µετατάξεις υπαλλήλων, µόνιµων η µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την ίδια διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου και εφόσον κατέχουν τα
αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και
επιλογή του προς µετάταξη προσωπικού σε θέση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της
παραγράφου 9 για τις αποσπάσεις. Για τον ορισµό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων µε µετάταξη εφαρµόζεται το
άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των µόνιµων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου.
11. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα
προσόντα του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 2 του π.δ. 50/2001. Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος
η η εξειδίκευση σε θέµατα οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης η εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιµώνται κατά την επιλογή
του. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται
από τον Οργανισµό – Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
12. Οι αποδοχές του διοικητικού και του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού καθορίζονται µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’
176).
13. Με απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., το
ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί να λαµβάνει εκπαιδευτική η επιµορφωτική άδεια µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισµός – Κανονισµός Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε..
14. Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της,
η ΕΘ.Α.Α.Ε., µε απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της, µπορεί
να προσκαλεί και να συνεργάζεται µε καθηγητές των Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής η της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και
εµπειρία σχετικές µε τη δραστηριότητα και την αποστολή της
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Για την απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής
στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από σύµφωνη
γνώµη της οικείας κοσµητείας. Η κοσµητεία µπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως η µερικά τον καθηγητή από
τα καθήκοντά του στη Σχολή ή το Τµήµα. Για τον ίδιο σκοπό, η
ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί να προσκαλεί επιστήµονες από αντίστοιχες
αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας
και χρηµατοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, η ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί να χορηγεί στα
µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ειδική άδεια για την
απασχόλησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων
χωρών, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρεις (3)
µήνες, µε σκοπό τη συνεχή ενηµέρωση και κατάρτιση στο αντικείµενό τους. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις
της παραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αµοιβή, ηµερήσια αποζηµίωση και τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής. Το ύψος και οι
προϋποθέσεις τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
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γών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
15. Στην ΕΘ.Α.Α.Ε. λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί µε το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005.
Άρθρο 19
Κέντρα Αριστείας
1. Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών
ποιότητας και καινοτοµίας στα Α.Ε.Ι., θεσµοθετείται η ανάδειξη
Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση.
2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Σχολές, Τµήµατα ή διεπιστηµονικές δοµές των Α.Ε.Ι., καθώς και συµπράξεις των Α.Ε.Ι. µε
ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναδεικνύονται
ως Κέντρα Αριστείας από την ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από πρόσκληση
υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών
που συγκροτούνται από το Σ.Α.Π., τα µέλη των οποίων ορίζονται
µε κλήρωση από το Μητρώο Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων που
τηρεί η ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων
Αριστείας είναι, ιδίως, η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσµατική
δοµή και οργάνωση των συναφών προγραµµάτων σπουδών, η
σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των
υποστηρικτικών υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται υστέρα από πρόταση
του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανά περίπτωση, καθορίζεται ο συντελεστής
βαρύτητας εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων
και ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτοµέρειες ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και
κάθε σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 20
Διοικητική δοµή και αρµοδιότητες
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) κάθε έργου/ προγράµµατος ευθύνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
56.».
2. Mετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 53
του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρύτανη της περίπτωσης η’ της παραγράφου 15 του άρθρου 15, τις αρµοδιότητες του Προέδρου
ασκεί ο Πρύτανης.».
3. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. εγκρίνει τους προϋπολογισµούς των έργων/προγραµµάτων
που εκτελούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και τις τυχόν αναµορφώσεις αυτών, εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισµό του
Ε.Λ.Κ.Ε.».
4. Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζει τους
ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν
καθορίζονται από συµβατικές υποχρεώσεις, και εγκρίνει τη σύναψη πάσης φύσεως συµβάσεων µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
στο πλαίσιο των έργων και προγραµµάτων που υλοποιεί ο
Ε.Λ.Κ.Ε. µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 55 του παρόντος νόµου».
5. Η περίπτωση ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ. χορηγεί ταµειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε
έργα/προγράµµατα, καθώς και προκαταβολές σύµφωνα µε τον
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Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.».
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όπως η
παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου
72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο αυτής να ασκεί τις αρµοδιότητες της έγκρισης των
αναµορφώσεων των προϋπολογισµών των έργων/προγραµµάτων που εκτελούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και της χορήγησης προκαταβολών, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις ε’ και ιγ’ της
παραγράφου 1.»
7. Στο άρθρο 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών µπορεί, µε πράξη
του, να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα υπογραφής υπηρεσιακών
εγγράφων που σχετίζονται µε την οργάνωση και λειτουργία της
Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.)
του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο της παραγράφου
1, στον Προϊστάµενο της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.), καθώς και σε προϊσταµένους των
υποκείµενων οργανικών µονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ., εφόσον υφίστανται.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) ορίζεται µε απόφαση
της Επιτροπής Ερευνών σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου και για τη σκοπιµότητα και
επιλεξιµότητα των δαπανών που συνδέονται µε την εκτέλεση του
φυσικού αντικειµένου του έργου και παρακολουθεί το οικονοµικό
αντικείµενό του. Η Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν αιτήµατος του
Επιστηµονικού Υπευθύνου, δύναται, µε απόφασή της, να ορίζει
αναπληρωτή Επιστηµονικό Υπεύθυνο ενός έργου/προγράµµατος.»
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, όπως η
παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και την υποπαράγραφο β’ της
παραγράφου 8 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Ο Ε.Υ. καταθέτει προς την Επιτροπή Ερευνών αίτηµα αποδοχής διαχείρισης έργου ή προγράµµατος, συνοδευόµενο από
συνοπτικό συνολικό προϋπολογισµό του προς αποδοχή έργου ή
προγράµµατος, εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται πέραν του
έτους και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισµό για το τρέχον οικονοµικό έτος.»
10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. έχει τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69 Γ του
ν. 4270/2014
(Α’ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα νόµο, καθώς
και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο οργανόγραµµα της
Μ.Ο.Δ.Υ. και όσες του µεταβιβάζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του παρόντος νόµου.»
11. Στο άρθρο 57 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος
5 ως εξής:
«5. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. δύναται να µεταβιβάζει ή να παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων του, προς
υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ.Υ. ή προϊσταµένους των υποκείµενων σε
αυτήν οργανικών µονάδων, εφόσον υπάρχουν.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58
του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Μονάδα αυτήν
ανήκουν όλες οι αρµοδιότητες που αφορούν στη διοικητική και
οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραµµάτων
που εκτελούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..»
13. Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε την Επιτροπή Ερευνών, η υποβολή της στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του
Α.Ε.Ι.,»
14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/ 2017 προ-
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στίθεται περίπτωση ιθ’ ως εξής: «ιθ. κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για τη διοικητική και οικονοµική διαχείριση των έργων/προγραµµάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε..»
15. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «α. από προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο ασκεί αρµοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 2.»
16. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 12.α του άρθρου 87
του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 52 και την περίπτωση στ’ του άρθρου 54,
νοείται η εισήγηση του Π.Μ.Ο.Δ.Υ..»
Άρθρο 21
Θέµατα οικονοµικής διαχείρισης
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν.
4485/2017, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του ν. 4589/ 2019 (Α’ 13), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’,
ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, το οποίο µεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι.,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της
Συγκλήτου, κυµαίνεται από πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις
(20%).»
2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Το υπολειπόµενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., µετά την αφαίρεση του
ποσού της περίπτωσης α’, κατανέµεται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον
Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισµού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και
πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (όπως φύλαξη,
καθαριότητα και συντήρηση εξοπλισµού), για τις ανάγκες της
ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του
Α.Ε.Ι. ή για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθµών του Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν, το
οποίο δύναται κατ’ ανώτατο όριο να ανέλθει έως το ποσοστό του
είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών δαπανών της λειτουργίας
αυτών.»
3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 59 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Υπόλοιπο ταµειακών διαθεσίµων των έργων/προγραµµάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί έως το τέλος του οικονοµικού έτους, µεταφέρεται στο
επόµενο οικονοµικό έτος και µε αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόµενου οικονοµικού έτους που αναλαµβάνονται σε
βάρος έργων/προγραµµάτων, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του
ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσοστό έως δέκα τοις
εκατό (10%) των περιουσιακών ταµειακών διαθεσίµων, ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του
Α.Ε.Ι., µπορούν να χρησιµοποιούνται για να αναλαµβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισµού έργων/προγραµµάτων του
Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραµµάτων νέων επιστηµόνων, καθώς και για δαπάνες
δηµοσίων συµβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε..»
5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του
ν. 4485/2017, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), αντικαθίσταται
ως εξής: «Για τον σκοπό αυτόν, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος,
µετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
του έργου/προγράµµατος καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισµό και πρόταση χρήσης του
αδιαθέτου υπολοίπου για δράσεις, µε στόχο την υποστήριξη της
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έρευνας.». Στην ίδια παράγραφο προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως
εξής: «Η διαδικασία ολοκλήρωσης του οικονοµικού αντικειµένου
του έργου/προγράµµατος καθορίζεται στον οικείο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότησης του άρθρου 68.»
6. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 9 του άρθρου 59 του ν.
4485/2017, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 και τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήµατος του επιστηµονικού
υπευθύνου έργου/προγράµµατος, χορηγούν προκαταβολές µε
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), µε
σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζονται. Το Χ.Ε.Π. εκδίδεται από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., µετά από
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, στην οποία ορίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου της προκαταβολής, το ύψος του ποσού της
χορηγούµενης προκαταβολής, η αιτιολογία χορήγησης και το
χρονικό διάστηµα απόδοσης αυτής. Το ποσό της χορηγούµενης
προκαταβολής δύναται να πιστώνεται σε οποιοδήποτε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής. Το Χ.Ε.Π. χορηγείται προκειµένου να καλυφθούν: αα) έξοδα µετακίνησης εκτός έδρας, ββ)
απαιτήσεις προµήθειας οργάνων, αναλωσίµων ή εξειδικευµένων
υπηρεσιών από το εξωτερικό, γγ) ανάγκες µικροεξόδων λοιπών
δαπανών µέχρι το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.
Δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών ανά
έργο/πρόγραµµα ορίζεται ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του
έργου/προγράµµατος ή άλλο µέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι.,
εφόσον έχει µόνιµη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση µε το
Α.Ε.Ι.. Ο δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών καθίσταται υπόλογος για την απόδοσή της/τους. Η απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών ορίζει την προθεσµία απόδοσης της προκαταβολής.
Για τα έργα/προγράµµατα, τα οποία δεν έχουν σαφή ηµεροµηνία λήξης και καταθέτουν ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισµό, η
προθεσµία απόδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το τρίµηνο από
την ηµεροµηνία έκδοσης του Χ.Ε.Π. και σε κάθε περίπτωση την
31η Δεκεµβρίου του οικονοµικού έτους.
Για τα έργα/προγράµµατα, των οποίων η διάρκεια εκτείνεται
πέραν του έτους, η προθεσµία απόδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους ή την ηµεροµηνία λήξης του έργου, εφόσον αυτή έχει οριστεί πριν την 31η
Μαρτίου. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. όλα τα σχετικά παραστατικά (όπως εξοφληµένα
τιµολόγια) και δικαιολογητικά για την απόδοση.
Σε περίπτωση µη εξαντλήσεως όλου του ποσού του Χ.Ε.Π., ο
δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης του έργου/προγράµµατος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει
αποδώσει εµπροθέσµως προηγούµενη προκαταβολή που έχει
λάβει.»
Άρθρο 22
Προϋπολογισµός
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 60 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Καµία δαπάνη δεν µπορεί να
αναληφθεί ή να πραγµατοποιηθεί, αν υπερβαίνει το εγκεκριµένο
όριο του συνολικού προϋπολογισµού του έργου (αρχή της καθολικότητας).»
2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υποχρεώσεων, της
δέσµευσης των κονδυλίων του προϋπολογισµού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους τηρείται στο πληροφοριακό σύστηµα της παραγράφου 5α του άρθρου 58, συνοπτικό Μητρώο
Δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στο
Μητρώο Δεσµεύσεων τηρούνται, για τον συνολικό προϋπολογισµό
του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και για κάθε έργο που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες τα ακόλουθα: ο εγκεκριµένος
ετήσιος προϋπολογισµός, οι αναµορφώσεις του, η διαµόρφωσή

του, οι ανειληµµένες δεσµεύσεις (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τροποποιήσεις της), το συνολικό ποσό των δαπανών ανά
κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισµού βάσει τιµολογίου ή ισοδύναµου εγγράφου, οι εξοφληθείσες δαπάνες, οι απλήρωτες υποχρεώσεις, οι εκκρεµείς δεσµεύσεις και το ποσό που αντιστοιχεί
στο ανεκτέλεστο µέρος του προϋπολογισµού.»
3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισµός κάθε έργου/προγράµµατος που υλοποιεί
ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Για έργα/προγράµµατα που δεν έχουν καθορισµένο
χρονικό σηµείο λήξης, ο προϋπολογισµός αυτών συντάσσεται σε
ετήσια βάση, σύµφωνα µε την παράγραφο 9. Ο προϋπολογισµός
κάθε έργου/προγράµµατος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι
των προϋπολογισµών των λοιπών έργων και αφορά σε όλη τη
διάρκεια του έργου, η οποία µπορεί να εκτείνεται και πέραν του
έτους. Για τα έργα/προγράµµατα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται
πέραν του έτους συντάσσεται: α) συνοπτικός συνολικός προϋπολογισµός για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιµέρους κατανοµή των
κονδυλίων στα έτη, καθώς και β) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισµός του τρέχοντος οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 60 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε έργο/πρόγραµµα η
αναλαµβανόµενη οικονοµική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού,
εκτελείται εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού.»
5. Η παράγραφος 19 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Ο εγκεκριµένος αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισµός κάθε
έργου δύναται να αναµορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους µε αίτηµα
του Επιστηµονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Π.Ο.Υ. και έγγραφης συµφωνίας του φορέα χρηµατοδότησης, όπου αυτή απαιτείται, και β) σε
τριµηνιαία βάση και συγκεκριµένα το αργότερο έως 31.3, 30.6,
30.9 και 31.12 εκάστου οικονοµικού έτους, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύµφωνη γνώµη του Π.Ο.Υ., εφόσον οι πραγµατοποιθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου
ηµερολογιακού τριµήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 62.»
6. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 προστίθενται
παράγραφοι 20, 21 και 22 ως εξής:
«20. Ο εγκεκριµένος συνοπτικός συνολικός προϋπολογισµός
κάθε έργου αναµορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
οποτεδήποτε µε αίτηµα του Επιστηµονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Π.Ο.Υ. και έγγραφης συµφωνίας του φορέα χρηµατοδότησης,
όπου αυτή απαιτείται και β) σε τριµηνιαία βάση και συγκεκριµένα
το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονοµικού
έτους, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύµφωνη γνώµη
του Π.Ο.Υ., εφόσον η αναµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού της περίπτωσης β’ της παραγράφου 19 επηρεάζει τον συνολικό συνοπτικό προϋπολογισµό.
21. Νόµιµες δαπάνες έργων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
τον φορέα χρηµατοδότησης µη επιλέξιµες, δύναται να βαρύνουν
τον προϋπολογισµό άλλου έργου/προγράµµατος υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) είναι εντός των ορίων του προϋπολογισµού του
έργου/προγράµµατος που πρόκειται να βαρύνουν, β) είναι επιλέξιµες στο έργο/πρόγραµµα αυτό και γ) συµφωνεί ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράµµατος. Η µεταφορά της
δαπάνης ή της πίστωσης πραγµατοποιείται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
22. Στο πλαίσιο έργου/προγράµµατος Επιστηµονικού Υπευθύνου µπορεί να εκτελούνται εξειδικευµένες εργασίες για τις ανάγκες άλλου έργου/προγράµµατος του ιδίου ή άλλου
Επιστηµονικού Υπευθύνου έναντι αποζηµίωσης του κόστους που
αυτές επιφέρουν, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής
Ερευνών.».
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7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 61 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός κάθε
Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναµορφώνεται σε µηνιαία βάση, κατά τη
διάρκεια του έτους, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Π.Ο.Υ. του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. και µε την
προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δηµοσιονοµικής ουδετερότητας του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 17 του άρθρου 60, ενσωµατώνοντας
τις αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των έργων/προγραµµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο
19 του ίδιου άρθρου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενηµερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για κάθε αναµόρφωση
του συνολικού προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε..»
Άρθρο 23
Ανάληψη υποχρέωσης και εκτέλεση δαπανών
1. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε µε
την υποπαράγραφο α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν.
4610/2019, τροποποιείται ως εξής:
α) Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1
αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) την απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος ή της τροποποίησης του, και
ένταξής του στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους 17 και 19 του άρθρου 60 και
στην παράγραφο 4 του άρθρου 61.»
β) Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης εις βάρος του
προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος είναι νόµιµη, εφόσον
είναι εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος.
3. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισµού
του έργου/προγράµµατος εντός του ίδιου οικονοµικού έτους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 19 του άρθρου 60, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, σύµφωνα µε τον αναµορφωµένο προϋπολογισµό
του έργου/προγράµµατος κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση περί τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται εντός των προβλεπόµενων στην παράγραφο 19 του άρθρου 60 προθεσµιών και
καταλαµβάνει δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν στο προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο, ακόµα και καθ’ υπέρβαση της προηγούµενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Σε περίπτωση
που η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος αφορά σε µείωση της πίστωσης µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής
απόφασης (ανατροπής).»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
εκδίδεται Κανονισµός σχετικά µε την εκτέλεση δαπανών, στον
οποίον καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραµµάτων
µέσω των Ε.Λ.Κ.Ε., της ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 24
Θέµατα Επιτροπών του άρθρου 64
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής συντρέχει το
κώλυµα του προηγούµενου εδαφίου, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά µέλη της Επιτροπής ζητώντας
την αντικατάστασή του.».
2. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τα

8487

λοιπά εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’.».
Άρθρο 25
Μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων/προγραµµάτων
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µετακινήσεις των µελών
της οµάδας εκτέλεσης του έργου/προγράµµατος στο εσωτερικό
και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση απασχόλησής τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του
έργου/προγράµµατος, πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια του
προϋπολογισµού που έχει εγκρίνει ο Ε.Λ.Κ.Ε..»
2. Στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, µετά την παράγραφο 3 η
οποία προστέθηκε µε την υποπαράγραφο α’ της παραγράφου 6
του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, προστίθεται παράγραφος 4 ως
εξής: «4. Ειδικά για τη µετακίνηση και διαµονή προσκεκληµένων
φυσικών προσώπων στο πλαίσιο ενός έργου/προγράµµατος που
υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι δεν αποτελούν µέλη της οµάδας
έργου/προγράµµατος, δύναται να εφαρµόζονται είτε οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου είτε οι διατάξεις του άρθρου 66.».
Άρθρο 26
Δηµόσιες συµβάσεις
Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και την υποπαράγραφο β’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι απαιτούµενες πράξεις αναρτώνται στον δικτυακό τόπο
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4412/2016 (Α’
147).
Συγκεκριµένα:
α. Πρωτογενές αίτηµα συνιστά το αίτηµα αποδοχής διαχείρισης έργου/προγράµµατος, συνοδευόµενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισµό ανά κατηγορία δαπάνης.
β. Εγκεκριµένο αίτηµα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφαση
έγκρισης ή αναµόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος.
γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δηµόσιας σύµβασης (προµηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται µε τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς,
εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις
καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία µεγαλύτερη ή ίση του
ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..»
Άρθρο 27
Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης
1. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταµειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων και προκαταβολών,».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017, η περίπτωση ιγ’ αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ. ο Κώδικας Δεοντολογίας, καλής πρακτικής και επαγγελµατικής συµπεριφοράς που
διέπει τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., τα συλλογικά όργανα
που συγκροτούνται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών, αλλά και το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,».
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 προστίθεται περίπτωση ιδ’ ως εξής: «ιδ. κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την
εύρυθµη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και τις διαδικασίες διοικητικής
και οικονοµικής υποστήριξης των ερευνητικών και λοιπών έργων
και προγραµµάτων που αυτός υλοποιεί.».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017, όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του
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άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου
68 εγκρίνεται το αργότερο έως τις 30.06.2020. Οι υφιστάµενοι
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηµατοδότησης
διατηρούνται σε ισχύ, κατά το µέρος που τα προβλεπόµενα σε
αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως τις 30.06.2020. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών
Χρηµατοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθµίζει
µε αποφάσεις της ζητήµατα που προβλέπονται στους εν λόγω
Οδηγούς.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κ.Π.Π.)
Άρθρο 28
Θέσπιση – Δικαίωµα συµµετοχής
1. Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.),
το οποίο χορηγείται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που
προβλέπονται στα επόµενα άρθρα.
2. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένου, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα
προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Το Κ.Π.Π. δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισµού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά
αντικείµενα.
3. Στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. µπορεί να µετέχουν Έλληνες πολίτες ή οµογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νοµίµως τη συνήθη διαµονή
τους στην Ελλάδα. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα.
Άρθρο 29
Εξετάσεις –Εξεταστικά κέντρα
1. Το K.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και
διενεργούνται τουλάχιστον µια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των
εξετάσεων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µε κατάλληλο λογισµικό.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και
λειτουργούν σε σχολικές µονάδες , καθώς και σε άλλους δηµόσιους χώρους αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή σε δηµόσιους χώρους αρµοδιότητας άλλων
Υπουργείων.
Άρθρο 30
Συλλογικά όργανα εξετάσεων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
συγκροτείται Εποπτική Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. Τµηµάτων Πληροφορικής των
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, δύο (2) εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δύο
(2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα µέλη της,
τα αναπληρωµατικά µέλη της Εποπτικής Επιστηµονικής Επιτροπής, καθώς και ένας (1) γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του,
από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Η θητεία των µελών της Εποπτικής Επιστηµονικής Επιτροπής
είναι τριετής εκτεινόµενη µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του µεθεπόµενου έτους, από το έτος κατά το οποίο ανέλαβαν αρχικά καθήκοντα.
Έργο της Εποπτικής Επιστηµονικής Επιτροπής είναι:

α) ο σχεδιασµός των ηλεκτρονικών εξετάσεων µε τη χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε.
µε βάση κατάλληλα όργανα µέτρησης, προκειµένου να υπάρχει
ικανοποιητική στάθµη στις δεξαµενές δοκιµασιών υλικού πιστοποίησης,
β) η µέριµνα, σε συνεργασία µε το Ι.Τ.Υ.Ε., για τη διατήρηση
της ικανοποιητικής στάθµης των ανωτέρω δοκιµασιών,
γ) η εποπτεία της λειτουργίας του συστήµατος των ηλεκτρονικών εξετάσεων,
δ) ο έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δοµών για την ένταξή
τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε., κατόπιν εισήγησης του
Ι.Τ.Υ.Ε. σχετικά µε την επάρκεια των υποδοµών εξοπλισµού τους,
ε) ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιµασιών πιστοποίησης που
εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε.,
στ) ο έλεγχος και η έγκριση των πινάκων επιτυχόντων από τα
αρχεία αυτόµατης βαθµολόγησης και η διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, για την κύρωσή τους
από τον Υπουργό και την απόδοση των πιστοποιητικών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από τρία (3) µέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Ψηφιακών Συστηµάτων Υποδοµών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα µέλη της Επιτροπής, τα αναπληρωµατικά
µέλη αυτής, καθώς και ένας (1) γραµµατέας µε τον αναπληρωτή
του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ιδίου Υπουργείου. Για την υποστήριξη της Επιτροπής µπορεί να ορίζεται, µε την ίδια απόφαση περαιτέρω
προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η θητεία των µελών της
Επιτροπής διαρκεί ένα (1) έτος. Έργο της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων είναι η οργάνωση και η εποπτεία των διαδικασιών
για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
3. Σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζεται, µε απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία
αποτελείται από έναν (1) διοικητικό υπεύθυνο, έναν (1) τεχνικό
υπεύθυνο, έναν (1) επόπτη και έναν (1) επιτηρητή µε τον αναπληρωτή του, ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα µέλη της Επιτροπής. Έργο
της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του εξεταστικού κέντρου κατά
τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Άρθρο 31
Αποζηµιώσεις
Στους Προέδρους, τα µέλη, τους γραµµατείς των Επιτροπών,
τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 32
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις, το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία για
την ίδρυση των Κ.Η.Ε., τα οποία ιδρύονται ύστερα από γνώµη
της Εποπτικής Επιστηµονικής Επιτροπής,
β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταχώρισης των Κ.Η.Ε.
σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την
τήρηση του Μητρώου αυτού,
γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων,
καθώς και το πρόγραµµα εξετάσεων,
δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,
ε) ειδικότερα θέµατα, σχετικά µε τη λειτουργία της πλατφόρµας ηλεκτρονικών εξετάσεων, ύστερα από γνώµη του Ι.Τ.Υ.Ε.,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης,
ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσµάτων,
η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται,
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θ) η συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των
εξετάσεων ατοµικών και συλλογικών οργάνων, οι αρµοδιότητές
τους και κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους,
ι) τα ψηφιακά αντικείµενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28, στα οποία η γνώση χειρισµού Η/Υ
µπορεί να πιστοποιείται µε το Κ.Π.Π..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, καθορίζεται το ύψος των εξέταστρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας
νέων Τµηµάτων Α.Ε.Ι.
1. Αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των
ακόλουθων Τµηµάτων Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν µε τους νόµους
4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019:
α) Από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών:
αα) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Επιστηµών των Ζώων,
ββ) Πολιτισµού και Αγροτικού Τουρισµού της Σχολής Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών,
γγ) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον της Σχολής
Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
δδ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστηµών
Τροφίµων και Διατροφής.
β) Από το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος:
αα) Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών,
ββ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών,
γγ) Μουσειολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών,
δδ) Δηµόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονοµίας και Διοίκησης.
γ) Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών:
αα) Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Επιστηµών της Αγωγής,
ββ) Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας,
γγ) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού της
Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας.
δ) Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο:
αα) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,
ββ) Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας,
γγ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Σχολής
Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,
δδ) Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών,
εε) Χηµικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών,
στστ) Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών.
ε) Από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο:
αα) Εθνοµουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,
ββ) Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών.
στ) Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το Τµήµα Πολιτικών
Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας.
ζ) Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας:
αα) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,
ββ) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας,
γγ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία της
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών,
δδ) Μάρκετινγκ της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών,
εε) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών,
στστ) Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.
η) Από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας:
αα) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας,
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία της
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Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών,
γγ) Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστηµών.
θ) Από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,
ββ) Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονίας,
γγ) Μετάφρασης και Διερµηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών.
ι) Από το Πανεπιστήµιο Πατρών:
αα) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,
ββ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Σχολής
Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.
ια) Από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου:
αα) Αγροτικής Οικονοµίας της Σχολής Διοίκησης,
ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης της Σχολής Διοίκησης,
γγ) Το Τµήµα Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας.
2. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγεγραµµένοι φοιτητές πρώην Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας
Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), η εκπαιδευτική λειτουργία, συνεχίζεται µόνον
όσον αφορά στο σκέλος της υποστήριξης των προγραµµάτων
σπουδών του πρώην Τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή της Ε.Σ.Δ.Υ., αντίστοιχα.
Άρθρο 34
Απαλοιφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας
από τα αποδεικτικά απόλυσης
και τα πιστοποιητικά σπουδών
1. Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν µαθητές που φοίτησαν στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας.
2. Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του π.δ. 79/2017
(Α’ 109) διαγράφεται η λέξη ιθαγένεια.
3. Στα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 4, 6 και 9 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ του
π.δ. 79/2017 (Α’ 109) διαγράφεται η λέξη ιθαγένεια.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 189 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 189 του ν.
4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταµελής Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης, από τα εξής µέλη: αα) έναν (1) Σύµβουλο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ββ) τον Πρόεδρο
της Εφορείας των Γ.Α.Κ., γγ) ένα (1) µέλος της Εφορίας των
Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν και δδ) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται
πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραµµατέας της Επιτροπής.»
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις θεµάτων σπουδαστών Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)
Στους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) παρέχονται διευκολύνσεις για τις µετακινήσεις
τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία µέσα για την
πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τις
παροχές αυτές καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδοµών και Μεταφορών
και Τουρισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 37
Θέµατα του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μεταβατικά και µέχρι τις 31.8.2022, το Ίδρυµα διοικείται
από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρµοδιότητες της Συγκλήτου. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποτελείται από: αα)
τον Πρόεδρο, ββ) τέσσερις (4) Αντιπροέδρους, γγ) τέσσερα (4)
µέλη και δδ) τους εκλεγµένους Κοσµήτορες των αυτοδύναµων
Σχολών. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι και µέλη ορίζονται εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή του εξωτερικού, καθώς και διακεκριµένοι επιστήµονες εγνωσµένου
κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Ο Πρόεδρος και οι
Αντιπρόεδροι ασκούν καθήκοντα Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων,
αντιστοίχως. Με απόφαση του Προέδρου ορίζεται ο τοµέας ευθύνης κάθε Αντιπροέδρου, κατ’ αντιστοιχία µε τους τοµείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων όπως ορίζονται στην περίπτωση γ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Με απόφαση
του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Διοικούσας Επιτροπής, µπορεί να µεταβιβάζονται, προς υποβοήθηση του έργου του, συγκεκριµένες αρµοδιότητές του σε µέλη
της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της γνώµης, δεν µετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το µέλος στο
οποίο µεταβιβάζεται η συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Η Διοικούσα
Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη
ή τη διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές
της και να αναθέτει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων της, για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, σε επιτροπές που συγκροτεί από µέλη Δ.Ε.Π. του
Ιδρύµατος. Η συµµετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι
ασυµβίβαστη µε τη συµµετοχή στις επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 38
Θέµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) τη συµµετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται µε την εφαρµογή του συστήµατος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η διαχείριση της
οποίας διενεργείται εξ’ ολοκλήρου από τον Ειδικό Λογαριασµό
Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύµατος,».
Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016 (Α’ 159)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση
της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, και λαµβάνουν τις
τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν:
α) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3)
έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπών-

ται ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική, όταν
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους,
γ) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, για τις
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες.»
3. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4415/ 2016,
προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
µπορεί να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης δ’ του άρθρου 3 για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
και πολιτισµού εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν:
α) αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά επιστηµονικά προσόντα και
τουλάχιστον τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιµο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστηµών αγωγής,
β) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3)
έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
γ) άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία λειτουργούν οι εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης δ’ του άρθρου 3
ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερµανική, όταν αυτή
δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.»
4. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.
4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
ορίζεται ο αριθµός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 1Α. Με
όµοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την
απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα
επιλογής των αποσπασµένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών µε αποδοχές και επιµίσθιο.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η τοποθέτηση και µετακίνηση των αποσπώµενων εκπαιδευτικών γίνεται µε απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης εντός της
περιοχής ευθύνης του. Αν δεν καθίσταται δυνατή η συµπλήρωση
ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχουν αποσπαστεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του παρόντος, σε σχολικές µονάδες των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου 3, µπορούν να συµπληρώνουν
ωράριο και σε εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης δ’ του
ίδιου άρθρου. Αν λόγω αντικειµενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός
πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να µετακινηθεί, διακόπτεται
η απόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει
την απόσπασή του µετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.»
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (Α’ 102)
Στο άρθρο 33 του ν. 4547/2018, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 4572/2018 (Α’ 188), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι Διευθυντές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων και, όταν ο τελευταίος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται,
από διευθυντή σχολικής µονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή
Εκπαίδευσης.»
β) Ύστερα από την περίπτωση γ’ προστίθεται περίπτωση δ’ ως
εξής:
«δ) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων,
από διευθυντή σχολικής µονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο διευθυντής σχολικής µονάδας αναπληρώνει τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων και στην περίπτωση που ο τελευταίος αδυνατεί να ασκήσει
τα καθήκοντά του λόγω άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
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Άρθρο 41
Θέµατα υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
1. Στο άρθρο 13 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), όπως αναριθµήθηκε
σε άρθρο 15Β µε την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του ν.
4589/2019, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου και πιστοποιήσεων.»
β) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τµήµα Γ’ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.»
γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τµήµα Γ’ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών είναι αρµόδιο για:
α) τον προγραµµατισµό των εξετάσεων και τη σύνταξη της
υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη των εξετάσεων,
β) την οργάνωση των ηλεκτρονικών και των συµβατικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (Κ.Π.Γ.)
και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος σε συνεργασία µε την Κεντρική
Εξεταστική Επιτροπή και την Εποπτική Επιστηµονική Επιτροπή,
αντίστοιχα, την κατανοµή υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, τη
σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων µε αντικείµενο τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ή τον ορισµό µονοπρόσωπων οργάνων, τον καθορισµό των βαθµολογικών κέντρων και την
κατανοµή βαθµολογητών προφορικής δοκιµασίας όλων των εξεταζόµενων γλωσσών, καθώς και της προφορικής δοκιµασίας, για
τις εξετάσεις του Κ.Π.Γ.,
γ) τη συνεργασία µε τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων,
καθώς και τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των εξεταστικών κέντρων για την εξέταση των ατόµων µε ειδικές δεξιότητες,
δ) τη διενέργεια ηλεκτρονικών και συµβατικών εξετάσεων για
το Κ.Π.Γ., στα προκαθορισµένα κέντρα, µέσω του συστήµατος
ασφαλούς (κρυπτογραφηµένης) µετάδοσης θεµάτων,
ε) τη διενέργεια ηλεκτρονικών εξετάσεων για το Κ.Π.Π., στα
προκαθορισµένα κέντρα ηλεκτρονικής εξέτασης (Κ.Η.Ε.),
στ) τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την επικύρωση και
την έκδοση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων του Κ.Π.Γ. και
του Κ.Π.Π.,
ζ) τη συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέµατα που αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κ.Π.Γ. και το Κ.Π.Π., όπως η σύνταξη
υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση µετακίνησης των βαθµολογητών της προφορικής δοκιµασίας του Κ.Π.Γ.,
η) τη µελέτη και τον σχεδιασµό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού, απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για
το Κ.Π.Γ. και το Κ.Π.Π.,
θ) την έκδοση και τη χορήγηση των πιστοποιητικών αρµοδιότητάς του, καθώς και την έκδοση αντιγράφων των πιστοποιητικών και τη βεβαίωση γνησιότητας αυτών,
ι) την τήρηση του Μητρώου αξιολογητών προφορικής δοκιµασίας του Κ.Π.Γ. και την τήρηση του Ειδικού Μητρώου των Κ.Η.Ε.,
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του π.δ.
84/2019 (Α’ 123) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής: «(ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεµάτων.»
Άρθρο 42
Διδασκαλία του µαθήµατος «Εικονογραφία»
στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
Ύστερα από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν.
3432/2006 (Α’ 14) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Η διδασκαλία του µαθήµατος θρησκευτικής εξειδίκευσης
«Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και Γενικά Εκκλη-

8491

σιαστικά Λύκεια, δύναται να ανατίθεται σε µόνιµους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων ή του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή της δηµόσιας
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή, ελλείψει αυτών, σε αναπληρωτές ή ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς. Αν ελλείπουν εκπαιδευτικοί
των προηγούµενων κατηγοριών, η διδασκαλία του µαθήµατος
της Εικονογραφίας ανατίθεται µε ωριαία αντιµισθία σε εµπειροτέχνες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής και
ταυτόχρονα είναι µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και είχαν την ευθύνη αγιογράφησης, τουλάχιστον δύο
Ιερών Ναών της κατά το άρθρο 3 του Συντάγµατος επικρατούσας θρησκείας. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται µε συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων ορίζεται το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας. Κατ’
εξαίρεση, το µάθηµα θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία (Εκκλησιαστικό Γυµνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) µπορεί να διδάσκεται
αµισθί από µοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου
Όρους ή Εξάρτηµά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εµπειροτέχνης στην Αγιογραφία. Στην περίπτωση του
προηγούµενου εδαφίου, η διδασκαλία πραγµατοποιείται ύστερα
από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου
Όρους και έγκριση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.), το οποίο συνεδριάζει µε διευρυµένη σύνθεση, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων, η σειρά κατάταξης και ανάθεσης του µαθήµατος
στις κατηγορίες εκπαιδευτικών/εµπειροτεχνών της παρούσας
παραγράφου, καθώς επίσης και κάθε σχετικό θέµα καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
Μετά την περίπτωση ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ια) ως εξής:
«ια) Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και έχουν γίνει δεκτοί για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, µε στόχο την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.
i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον
πληρούνται οι εξής ειδικές προϋποθέσεις:
α) προσκοµίσει βεβαίωση του φορέα πραγµατοποίησης του
προγράµµατος, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραµµα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση,
στην οποία θα αναφέρεται και η ακριβής διάρκεια του προγράµµατος φοίτησης,
β) διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής και φοίτησής του στη
χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια
πενήντα (650) ευρώ µηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασµό
καταθέσεων, τραπεζικό έµβασµα ή/και υποτροφία. Το ύψος των
επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 136 του ν.
4251/2014,
γ) καταβάλλει παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ii. Η εθνική θεώρηση εισόδου ισόχρονης διάρκειας, µε το διάστηµα φοίτησης στο πρόγραµµα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας,
και σε κάθε περίπτωση έως ένα (1) έτος, δεν παρέχει πρόσβαση
σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας, ενώ µετά τη λήξη του προγράµµατος εκµάθησης ελληνικής γλώσσας, και πριν τη λήξη της
εθνικής θεώρησης εισόδου, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να
αναχωρήσει από τη χώρα.
iii. Σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος εκµάθησης της
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ελληνικής γλώσσας, για διάστηµα µεγαλύτερο της διάρκειας
ισχύος της χορηγηθείσας εθνικής θεώρησης εισόδου, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαµονής, διάρκειας έως ένα (1) έτος
κάθε φορά, και έως τρία (3) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας, πριν τη λήξη της εθνικής
θεώρησης εισόδου στη χώρα, προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του,
αίτηση, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου και εθνικής θεώρησης εισόδου που έλαβε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
β) Βεβαίωση του φορέα πραγµατοποίησης του εν λόγω προγράµµατος από την οποία προκύπτει τόσο η επιτυχής παρακολούθηση του αρχικού προγράµµατος εκµάθησης της ελληνικής
γλώσσας, στο οποίο είχε γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας,
όσο και το χρονικό διάστηµα συνέχισης αυτού.
γ) Αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής
και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει
στο εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, ανάλογα µε τα στοιχεία που απαιτούνται και για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης
εισόδου.
δ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.
ε) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και
τέλος εκτύπωσης αυτοτελούς εγγράφου, αξίας ύψους δέκα έξι
(16) ευρώ.
Η εν λόγω άδεια διαµονής, δεν παρέχει δικαίωµα πρόσβασης
σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας, ούτε δυνατότητα προσφυγής
στο ασφαλιστικό ή προνοιακό σύστηµα της χώρας. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού της παρούσας άδειας διαµονής και ο πολίτης τρίτης χώρας, µετά το πέρας του προγράµµατος
εκµάθησης ελληνικής γλώσσας, οφείλει να αναχωρήσει από τη
χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να συµπεριλαµβάνονται και άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής στις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου για αυτοτελή φοίτηση σε
διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυµα.».
Άρθρο 44
Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του
άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α’ 17)
Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η µερική ή ολική διάθεση, µέχρι και τη
συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, µόνιµων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειµένου της κολύµβησης στο πλαίσιο του
µαθήµατος Φυσικής Αγωγής, καθώς και για τη διεξαγωγή διδακτικών αθλητικών επισκέψεων, αθλητικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων εγκεκριµένων από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων, στα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) Γυµναστήρια «Εθνικό Γυµναστήριο Αθηνών “O Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ”» και «Δηµόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυµναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστηµιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε
άλλα αθλητικά γυµναστήρια, κολυµβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται αντικείµενα του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Η απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εκδίδεται ύστερα από:
αα) την έκδοση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, στην οποία
καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς, καθώς και

τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, και
ββ) τις έγγραφες βεβαιώσεις των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε τις οποίες βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του
ως άνω κλάδου στις οικείες σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, όσο και στην
αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της άλλης βαθµίδας (Δευτεροβάθµιας ή Πρωτοβάθµιας, αντίστοιχα).
β) Επιπλέον, είναι δυνατή, µε τη διαδικασία, τους όρους και τις
προϋποθέσεις της περίπτωσης α’, η απόσπαση µόνιµων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Ν.Π.Δ.Δ. Γυµναστήρια «Εθνικό Γυµναστήριο Αθηνών “O Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ”» και
«Δηµόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυµναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστηµιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά
γυµναστήρια, κολυµβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία
διενεργούνται, µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, αντικείµενα του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής.».
Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (Α’ 17)
Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, όπως το άρθρο
αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.
4403/2016 (Α’125) και την υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 3
της υποπαραγράφου ΣΤ23’ της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), προστίθεται παράγραφος 16,
ως εξής:
«16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθορίζεται η µορφή των Πιστοποιητικών που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπό την ιδιότητά του ως φορέα
πιστοποίησης κατά την έννοια των άρθρων 4 και 7 του Εκτελεστικού Κανονισµού 2015/2067 (EE L 301), σε φυσικά πρόσωπα
που έχουν συµµετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση
άδειας άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας αναφορικά µε
τον σταθερό εξοπλισµό ψύξης, κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας, καθώς και τις µονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυµουλκούµενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του
θερµοκηπίου. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά ανά κατηγορία Πιστοποιητικού, η διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης των Πιστοποιητικών, ο χρόνος ισχύος
τους, η τήρηση Μητρώου των κατόχων Πιστοποιητικών, καθώς
και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
από τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγησή τους, και κάθε άλλο
ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα.».
Άρθρο 46
Θέµατα διά βίου µάθησης
1. Στο άρθρο 44 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως το άρθρο
αυτό τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο 12 της παραγράφου
1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’8), την παράγραφο 7 του
άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α’ 118), την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του
ν. 4276/2014 (Α’ 155), την παράγραφο
7 του άρθρου 44 του ν. 4384/2016 (Α’78), την παράγραφο 3 του
άρθρου 42 και την περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 5 του άρθρου
45 του ν. 4386/2016 (Α’83),προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος
κάλυψης δαπανών και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη δωρεάν µεταφορά των εκπαιδευοµένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
από την κατοικία τους στην έδρα της δοµής στην οποία φοιτούν.
Αν η µεταφορά είναι αντικειµενικά αδύνατη, µπορεί να καταβάλεται µηνιαία επιδότηση εισιτηρίου. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισµούς του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων.».
2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 όπως
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τροποποιήθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4623/2019, η ηµεροµηνία
«1.9.2019» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1.9.2020.».
Άρθρο 47
Εισαγωγή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
µέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου
Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1
έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιµου τίτλου
σχολείου µέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.».
β) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2Α, όπως η παράγραφος
αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν.
4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθµός απολυτηρίου λυκείου κάθε
υποψηφίου, ο βαθµός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο
µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου, «Νέα Ελληνικά» για τους υποψηφίους
Επαγγελµατικού Λυκείου και ο βαθµός στα µαθήµατα «Μουσική
Εκτέλεση και Ερµηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» µε
τους εξής συντελεστές:
αα) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία»
αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
ββ) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,
γγ) ο βαθµός στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ή «Νέα Ελληνικά» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής βαθµολογίας,
δδ) ο βαθµός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα
τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθµολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου
στα ανωτέρω Τµήµατα είναι ο µέσος όρος του βαθµού στα δύο
(2) µουσικά µαθήµατα να ισούται τουλάχιστον µε το ήµισυ του
άριστα, δηλαδή µε πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε µάθηµα βαθµό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»
γ) Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται
ως εξής:
«α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τµήµατα, οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων της παραγράφου 1 και κάθε άλλο σχετικό
θέµα,
β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρµοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παραγράφου 1,».
δ) Ύστερα από την παράγραφο 5, όπως προστέθηκε µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του
ν. 3794/2009
(Α’156) και της περίπτωσης iv της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997 (Α’ 127).».
Άρθρο 48
Τροποποίηση της παραγράφου 6
του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α’ 124)
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν.
2413/1996, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 44 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α’78), αντικαθίσταται
ως εξής: «Οι σπουδαστές Τµήµατος Λογοθεραπείας Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) που διαγράφονται µε απόφαση
του οικείου τµήµατος, µετά την εισαγωγή τους στο τµήµα αυτό,
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επειδή διαπιστώθηκε, ύστερα από σχετικές εξετάσεις στις οποίες
παραπέµπονται µε ευθύνη του τµήµατος, ότι παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοϊα ή δυσαρθρία ή τραύλισµα ή εγκεφαλοπάθεια
που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική
φωνή, εισάγονται, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, στο
πρώτο έτος σπουδών σχολής ή τµήµατος Α.Ε.Ι. ή της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων
(Α.Σ.Τ.Ε.) επόµενης προτίµησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τη συνολική βαθµολογία
τουλάχιστον του τελευταίου εισαγόµενου.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109)
Στο άρθρο 16 του π.δ. 79/2017 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 23 του
ν.
4559/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ηµερήσιες εκπαιδευτικές εκδροµές δύνανται να πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στις εκπαιδευτικές εκδροµές µπορούν να συµµετέχουν και οι γονείς των
µαθητών ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για
την οργάνωση των ηµερήσιων εκδροµών και την επιτήρηση των
µαθητών. Οι εκδροµές αυτές γίνονται ανά σχολείο ή ανά τάξεις
και όχι ανά τµήµα. Εξαιρετικά, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση
χωριστών ηµερήσιων εκδροµών από µια τάξη, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό επιβάλλουν
ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι. Για την πραγµατοποίηση ηµερήσιων εκπαιδευτικών εκδροµών απαιτείται η συµµετοχή του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των µαθητών των τάξεων,
για τις οποίες οργανώνεται κάθε ηµερήσια εκπαιδευτική εκδροµή. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων αναφέρονται
o τόπος πραγµατοποίησης των εκδροµών, ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής, το µέσο µεταφοράς, οι εκπαιδευτικοί που
θα συνοδεύουν τους µαθητές, καθώς και το όνοµα του υπευθύνου κάθε εκδροµής. Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στην
οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για ενηµέρωση,
ο προϊστάµενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσµεύουν τη σχολική µονάδα.».
β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι επισκέψεις, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων
και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων, στο εσωτερικό,
καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης/Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, µε ή χωρίς
διανυκτερεύσεις, πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για ενηµέρωση, ο προϊστάµενος της
οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι
οποίες δεν δεσµεύουν τη σχολική µονάδα, ενώ οι επισκέψεις στο
πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων στο εξωτερικό πραγµατοποιούνται µε
απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.».
γ) Ύστερα από την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος
7Α ως εξής:
«7Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
δύναται να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εκδροµών και επισκέψεων, καθώς και εν γένει µε την εφαρµογή των διατάξεων
των παραγράφων 6 και 7.».
Άρθρο 50
Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54
του ν. 4589/2019
Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της
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πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:
α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α’80)
ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων βάσει του
π.δ. 38/2010 (Α’78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής
ισοδυναµίας τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,
β) οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής
ισοτιµίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελµατικής
ισοδυναµίας συναφούς αντικειµένου µε εκπαιδευτικό κλάδο.».
Άρθρο 51
Θέµατα φοιτητών Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του ν. 4521/2018 (A’38), όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’13), οι φοιτητές των
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη
διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου
σπουδών, σύµφωνα µε το τότε ισχύον ενδεικτικό πρόγραµµα
σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, δύνανται
να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραµµατεία
του Τµήµατος µε την οποία να δηλώνουν ρητώς ότι επιθυµούν
να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.
και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
(1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και αυτή
δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 52
Θέµατα πειθαρχικού δικαίου του διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α’220)
προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011
(Α’ 195) όπως ισχύει.».
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296)
Ύστερα από την παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που κυρώθηκε µε την περίπτωση Ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
ν. 1824/1988 (Α’ 296), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019
(Α’70), προστίθενται παράγραφοι 4Α και 4Β ως εξής:
«4Α. Η Επιστηµονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας εισηγείται
στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων για τη στελέχωση των µουσικών σχολείων,
µέσω µετάθεσης, απόσπασης µόνιµων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών µουσικής
παιδείας. Ειδικότερα για τα θέµατα µεταθέσεων και αποσπάσεων, εισηγείται εντός εύλογου χρόνου που δεν µπορεί να είναι
πάνω από δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διαβίβασης των αιτήσεων µετάθεσης και απόσπασης. Για την εξέταση
των θεµάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε διευρυµένη σύνθεση στην
οποία συµµετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου µουσικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί
µουσικής παιδείας µε αυξηµένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί

αυτοί, µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4Β. Η Επιστηµονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας εισηγείται
στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων για τη στελέχωση των καλλιτεχνικών σχολείων,
µέσω µετάθεσης, απόσπασης µόνιµων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής
παιδείας, εντός εύλογου χρόνου που δεν µπορεί να είναι πάνω
από δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διαβίβασης των
αιτήσεων. Για την εξέταση των θεµάτων στελέχωσης συνεδριάζει
στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε διευρυµένη σύνθεση στην οποία συµµετέχουν επιπλέον τέσσερις (4)
εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο
(2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου καλλιτεχνικής παιδείας και
δύο (2) εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικής παιδείας µε αυξηµένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.».
Άρθρο 54
Τροποποιήσεις των νόµων 4186/2013 (Α’ 193) και
4610/2019 (Α’ 70)
1. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του
ν. 4186/2013 (Α’193 ) όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο
9 γ’ του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) διαγράφονται οι λέξεις «ο τρόπος διαβίβασης των θεµάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ Λυκείου, ο τρόπος κατανοµής των σχολικών
µονάδων σε οµάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρµοδιότητες αυτών,
η διαδικασία κατάρτισης βαθµολογικών πινάκων απολυτηρίων
εξετάσεων.».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Οι µαθητές της παραγράφου 1 που φοίτησαν επί δύο (2)
τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του
εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξη τετραετούς
Εσπερινού Γενικού Λυκείου:
αα. δεν βαθµολογούνται στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνικά» της Οµάδας
Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών και
ββ. στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται προφορικά µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι µαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους
στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
ααα. προφορικά στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνικά» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το
επτά και πέντε δέκατα (7,5),
βββ. γραπτά στα µαθήµατα των οµάδων προσανατολισµού
που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση, µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
γγγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα µε βαθµολογική
βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
β) Οι µαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού,
αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους
στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξη τετραετούς Εσπερινού
Γενικού Λυκείου εξετάζονται:
αα. προφορικά στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνικά» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το
επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα µαθήµατα των οµάδων προσανατολισµού που
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση, µε βαθµολογική
βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5),
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γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα µε βαθµολογική βάση
το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι µαθητές της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 µετά το
δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι µαθητές της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 µετά το πρώτο έτος
φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθµολογούνται και απολύονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ για τους µαθητές της ηµεδαπής.
δ) Οι µαθητές Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξης τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις
της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4,
απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112
κατά περίπτωση ως εξής:
αα. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό
Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε
δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) µονάδες,
ββ. κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και
πέντε δεκάτων (9,5) κατά µία (1) µονάδα.
ε) Οι µαθητές Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξης τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις
της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 και
φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 112, και, στην περίπτωση αυτή,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112,
µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων
(9,5) κατά µία (1) µονάδα.».
Άρθρο 55
Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α’45)
Στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) προστίθεται δεύτερη
παράγραφος ως εξής:
«Η προτεραιότητα για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της
προηγούµενης παραγράφου ισχύει τόσο για τις µεταθέσεις από
περιοχή σε περιοχή µετάθεσης όσο και για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.».
Άρθρο 56
Τροποποίηση του π.δ. 79/2017 (Α’ 109)
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109)
προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα την προηγούµενη
Παρασκευή. Ειδικά, την ηµέρα αυτή τηρείται κατά τα λοιπά το
ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων.».
2. Από την περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
π.δ. 79/2017 διαγράφονται οι λέξεις: «την εορτή των Τριών Ιεραρχών».
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παράγραφος 3
του ιδίου άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται κατά την ηµέρα της
θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, στα δηµόσια και ιδιωτικά Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελµατικά Λύκεια, Γυµνάσια
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία
Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ηµερήσια και εσπερινά.
4. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου
η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της µε αριθµ.
79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) απόφασης του Υπουργού και
της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αντικαθίσταται µε τη φράση «β. Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύ-
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µατος» και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου καταργείται.
Άρθρο 57
Θέµατα εποπτευόµενων φορέων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
1. Οι εν γένει αποδοχές των Προέδρων, Αντιπροέδρων και γενικά των διοικούντων και των αναπληρωτών τους των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, των οποίων η ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. αναστέλλεται δυνάµει του άρθρου 68 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Στις περιπτώσεις που η µόνιµη κατοικία των προσώπων της
προηγούµενης παραγράφου βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιοµέτρων από την έδρα του
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που για
τη µετακίνησή τους στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται
θαλάσσια µετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών µιλίων, δύναται να καταβάλεται πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση προς αντιµετώπιση των εξόδων µετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων.
Το ύψος της αποζηµίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα ρυθµίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη µετεγκατάσταση των υπαγοµένων στην παρούσα
ρύθµιση δεν καταβάλλεται καµία άλλη δαπάνη µετακίνησης που
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 29)
Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:
«5Α. Εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους και δεν
αναλαµβάνουν υπηρεσία ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και, µέσα σε
ένα έτος από τη δηµοσίευση του ΦΕΚ διορισµού, παραιτούνται,
αποκλείονται από τους διορισµούς και τις προσλήψεις κατά το
σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισµού
και τα δύο επόµενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισµού
συµπίπτει µε το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα
πρόσωπα που αποκλείονται µπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν µόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
1. Η κατάρτιση του Οργανισµού – Κανονισµού Λειτουργίας της
ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1, πραγµατοποιείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Μέχρι την κύρωση του Οργανισµού - Κανονισµού
Λειτουργίας σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, εξακολουθούν να
εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία
των διοικητικών και επιστηµονικών υπηρεσιών της Αρχής, εκτός
εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο.
2. Το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου ορίζονται ο νέος Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος
και τα λοιπά µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου και του Συµβουλίου
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Με τον διορισµό του Προέδρου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου παύει αυτοδικαίως και αζηµίως για το Δηµόσιο η θητεία του κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Προέδρου και των µελών του
Συµβουλίου της Α.ΔΙ.Π.. Μέχρι τη συγκρότηση του Ανώτατου
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Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. οι αρµοδιότητές του ασκούνται από
τον Πρόεδρο.
3. Εκκρεµείς διαδικασίες πιστοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και του ν. 4009/2011 ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αντίστοιχου νόµου. Για την εφαρµογή
των διατάξεων αυτών, όπου σε αυτές αναφέρεται η Ολοµέλεια
της Α.ΔΙ.Π. ή το Συµβούλιο της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του
Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. νοείται το Συµβούλιο αυτό.
4. Τα προγράµµατα σπουδών που παρέχονται από τµήµατα ή
σχολές κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υποβάλλονται
σε διαδικασία πιστοποίησης, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.12.2021. Μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία δεν
επέρχονται για τα προγράµµατα σπουδών του προηγούµενου
εδαφίου οι επιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο
για τα µη πιστοποιηµένα προγράµµατα. Τα προηγούµενα εδάφια
εφαρµόζονται και για τα προγράµµατα σπουδών, τα οποία έχουν
ιδρυθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν.
4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
4 περίπτωση α’ του άρθρου 70 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70).
5. Το χρονικό διάστηµα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα
διοίκησης της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
δεν προσµετράται για τον υπολογισµό της ανώτατης διάρκειας
άσκησης καθηκόντων σε όργανα της ΕΘ.Α.Α.Ε., όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
6. Το προσωπικό, πάσης φύσεως, που υπηρετεί στην Α.ΔΙ.Π.
κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παραµένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε.,
στις ίδιες θέσεις, µε τις ίδιες απολαβές και την ίδια νοµική σχέση
απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό, µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που είναι αποσπασµένο, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στην
Α.ΔΙ.Π., µε βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις, µπορεί να υποβάλει
αίτηση µετάταξης στην Αρχή. Η µετάταξη διενεργείται σε κενή
θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, µε την
ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος και η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς
και του Υπουργού, στον οποίο υπάγεται ο φορέας προέλευσης
του υπαλλήλου, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
της Αρχής ή, εφόσον αυτό δεν υφίσταται, του Ανώτατου Συµβουλίου. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν
από τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την έκδοση της πράξης µετάταξης.
Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς
µετάταξη, επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση µε τη λήξη της απόσπασής τους. Οι πάσης φύσεως έννοµες σχέσεις µεταξύ της Α.ΔΙ.Π. και τρίτων προσώπων,
περιλαµβανοµένων και των εκκρεµών, κατόπιν προκηρύξεως διαδικασιών παροχής έργου και υπηρεσιών, παραµένουν σε ισχύ και
ολοκληρώνονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..
7. Ο Γενικός Διευθυντής της Α.ΔΙ.Π. που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, παραµένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε, µέχρι
τη λήξη της θητείας του.
8. Η Α.ΔΙ.Π. µετονοµάζεται σε ΕΘ.Α.Α.Ε. µε τη συγκρότηση του
Ανώτατου Συµβουλίου και του Συµβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η συντοµογραφία Α.ΔΙ.Π. ή ισοδύναµη, νοείται η ΕΘ.Α.Α.Ε..
9. Kατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου:
α) Δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. διορίζονται µε κλήρωση για θητεία τριών (3) ετών. Οι επόµενοι διορισµοί και οι ανανεώσεις της θητείας των µελών του Ανώτατου
Συµβουλίου γινονται κανονικά για πλήρη θητεία.
β) Τα τέσσερα (4) από τα µέλη του Σ.Α.Π. που είναι µέλη
Δ.Ε.Π. διορίζονται µε κλήρωση για θητεία πέντε (5) ετών, ενώ τα
υπόλοιπα µέλη της ίδιας κατηγορίας διορίζονται για θητεία τριών
(3) ετών. Οι εποµενοι διορισµοι και ανανεωσεις της θητειας των
µελων του Σ.Α.Π. γινονται κανονικα για πληρη θητεια.
10. Μεχρι την εκδοση του Οργανισµου – Κανονισµού Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α) Οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της παραγράφου 8 του άρθρου 18 ορίζονται µε τη δηµόσια προκήρυξη για την πλήρωσή
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001
(Α’39), όπως ισχύει, και
β) το Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. τελεί χρέη υπηρεσιακού συµβουλίου, όπου απαιτειται για την εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 18.
11. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18 εφαρµόζονται για το ήδη υφιστάµενο προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στην Αρχή αµέσως µετά τη λήξη της απόσπασής τους.
12. Μετά από τρία έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται
στην ΕΘ.Α.Α.Ε. η συγκρότηση οµάδας εµπειρογνωµόνων µε διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση του Κεφαλαίου Α’ και τη διατύπωση προτάσεων για αναθεώρηση διατάξεων. Η οµάδα
εµπειρογνωµόνων συντάσσει έκθεση µέσα σε τρεις µήνες από
τη συγκρότησή της και την υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Για την υποστήριξη της οµάδας εµπειρογνωµόνων, η ΕΘ.Α.Α.Ε. συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’.
13. Για το δηµοσιονοµικό έτος 2020 η κατανοµή της δηµόσιας
επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων θα γίνει σύµφωνα
µε τις κείµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις. Για το δηµοσιονοµικό έτος 2021 η κατανοµή της δηµόσιας
επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων θα γίνει µε βάση
αντικειµενικά κριτήρια και ιδίως σύµφωνα µε τα κατωτέρω κριτήρια:
αα) Τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά
πρόγραµµα σπουδών,
ββ) το εκτιµώµενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για
κάθε πρόγραµµα σπουδών,
γγ) τη διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών,
δδ) το µέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύµατος.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανοµής, καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.
14. Μέχρι την έκδοση των κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων της παραγράφου
6 του άρθρου 3, της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 13 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι
ισχύουσες κατά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις.
Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
1. Έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δαπάνες των
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων
και των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που
διενεργήθηκαν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 60
έως 63 του ν. 4485/2017, ως ίσχυσαν πριν την τροποποίησή τους
µε τον παρόντα νόµο, είναι νόµιµες εφόσον τηρήθηκαν οι διατάξεις
των κοινών υπουργικών αποφάσεων ΚΑ/679/22.8.1996
(Β’ 826), 5439/14.5.1985 (Β’ 298) και 120/1/837/19.9.1988 (Β’ 696)
και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρµόδια όργανα.
2. Για την εφαρµογή των άρθρων 50 έως 68 και 87 του ν.
4485/2017 στους Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α’ 258), όπου
αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Στις λοιπές διατάξεις του ν. 4485/2017, όπου αναφέρεται το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων νοείται το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ενώ όπου αναφέρεται
ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων νοείται ο
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
Κατά το έτος 2020 δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις για
την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν αποκλειστικά οι µαθητές της Γ’
Γυµνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν
το πιλοτικό πρόγραµµα της υπ’ αριθµ. 211455/Δ2/6.12.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΑΔΑ:
ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), καθώς και οι µαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόµοιο πρόγραµµα το σχολικό έτος 2019 – 2020.
Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’
1. Θεωρούνται νοµίµως καταβληθέντα επιµίσθια που έχουν
ήδη καταβληθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου:
α) σε Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης,
β) στους εκπαιδευτικούς που εµπίπτουν στο δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται µε την παράγραφο 5 του άρθρου
39 του παρόντος νόµου.
2. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, η διδασκαλία
του µαθήµατος θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» µπορεί να ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων που υπηρετούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, χωρίς να
απαιτείται άλλο προσόν.
3. Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά) που έχουν χορηγηθεί
από
τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
δυνάµει
της
51585/Υ1/2016/29.03.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών (Β’ 995)
ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους.
4. α) Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 – 2020, οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιµου απολυτηρίου
άλλου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυµούν να
συµµετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των Τµηµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του
ν. 4559/2018, µπορούν να επιλέξουν να συµµετάσχουν σε αυτές
είτε: α) µε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό
έτος 2019 – 2020 είτε β) µε τους όρους, προϋποθέσεις και εξεταστέα ύλη του µαθήµατος Νεοελληνική Γλώσσα Γενικού Λυκείου, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018 – 2019. Η επιλογή θα
γίνει κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων των
υποψηφίων Γενικού Λυκείου.
β) Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να εξεταστούν σύµφωνα µε την
περίπτωση β’ της υποπαραγράφου α’ διεκδικούν ποσοστό των
θέσεων των ανωτέρω Τµηµάτων. Το ποσοστό αυτό ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθµός των αποφοίτων των προηγούµενων ετών
που θα διαγωνισθούν µε το σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος
2018 -2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο µε το ποσοστό τους σε σχέση µε το σύνολο
των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019 – 2020.
5. Μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σύµφωνα µε το
άρθρο 37, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διοικούσα Επιτροπή. Από
το ίδιο χρονικό σηµείο, η θητεία των ήδη υπηρετούντων, κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, µελών λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως
για το Δηµόσιο. Η λήξη της θητείας διαπιστώνεται µε την ίδια
απόφαση µε την οποία συγκροτείται η Διοικούσα Επιτροπή του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 37. Εξαιρούνται της ως άνω
λήξης της θητείας οι εκλεγµένοι Κοσµήτορες των αυτοδύναµων
Σχολών του Ιδρύµατος.
6. Μέχρι τις 30.06.2021 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη
συµπληρώσει πέντε έτη απόσπασης σε θέση Συντονιστή ή Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης.
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Άρθρο 63
Καταργούµενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων των άρθρων 59
έως 62, καταργούνται:
α) κάθε αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 38, διάταξη του
ν. 2552/1997,
β) τα άρθρα 61 έως 75, καθώς και οι περιπτώσεις α’ έως δ’ της
παραγράφου 12 και η παράγραφος 13 του άρθρου 80 του ν.
4009/2011,
γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 56 και η παράγραφος 11 του
άρθρου 87 του ν. 4485/2017,
δ) η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν.
4559/2018,
ε) η 2/47033/0026/12.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών (Β’ 3015),
στ) η περίπτωση ε’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019,
ζ) η παράγραφος 5 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),
η) οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010,
θ) η µε αρ. πρωτ. 66143/Γ4/24.4.2019 (Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ 16/07/5/2019) Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης µίας (1) θέσης
Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του
Κράτους,
ι) το άρθρο 34 του ν. 4589/2019 (Α’13) και
ια) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 64
Θέµατα του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 4115/ 2013 (Α’ 24)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Οργανισµός µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης
ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων
της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
Για την εκτέλεση του έργου των αξιολογήσεων, ελεγκτικών
διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων των ειδικών περιπτώσεων του προηγούµενου εδαφίου,
στους δικαιούχους υπαλλήλους που δεν προέρχονται από τον
φορέα αλλά από λοιπούς φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες, καταβάλλεται αποζηµίωση. Ο προσδιορισµός του τρόπου υπολογισµού της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης ανάλογα µε το έργο, το ύφος της αποζηµίωσης, η
διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο σχετικό
θέµα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η ανωτέρω απόφαση δύναται να ισχύει
από 1.1.2016, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων. Το ύφος της καθοριζόµενης αποζηµίωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια αποζηµίωσης του
άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει. Οι δαπάνες για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεν προκαλούν επιβάρυνση
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Οι ρυθµίσεις της ανωτέρω
Κ.Υ.Α. δεν εφαρµόζονται στα πρόσωπα αυτά, όταν συµµετέχουν
σε συλλογικά όργανα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
2. Σε όσους συµµετείχαν είτε ως µέλη συλλογικών οργάνων
είτε µε άλλη ιδιότητα, στη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης πρώτης περιόδου 2018, καταβάλλονται νόµιµα, για κάθε συνέπεια, οι αποζηµιώσεις που καθορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται στο πλαίσιο και κατ’
εφαρµογή των ορίων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 65
Κατάργηση του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)
1. Το άρθρο 18 του ν. 4452/2017 (Α’17) καταργείται.
2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που προβλέπει
αρµοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. ή συµµετοχή µέλους του στη σύσταση συλλογικών οργάνων, καταργείται και αντιστοίχως µειώνεται ο αριθµός των µελών τους.
Άρθρο 66
Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’13) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή
θέση σχολικής µονάδας της περιοχής διορισµού µε απόφαση του
οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 154/1996 (Α’
115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγµατοποιείται κατά τη διαδικασία των µεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται,
κατά περίπτωση, µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, µέλη Ε.Ε.Π. ή
Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Οι νεοδιοριζόµενοι υποχρεούνται να παραµείνουν στην περιοχή διορισµού τους για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή που επιφέρει µεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως
απόσπαση ή µετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το
ως άνω χρονικό διάστηµα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισµού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην
Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
β) Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. µετατίθενται σε περιοχές µετάθεσης, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόµενοι, οι µετατιθέµενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συµβουλίου αυτού,
τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι µεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται
απευθείας σε αυτά, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».
Άρθρο 67
Το άρθρο 146 του ν. 4635/2019 τροποποιείται ως εξής:
1.Στην παράγραφο 10 του άρθρου 29 του
ν.
4310/2014, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του ν.
4386/2016, διαγράφεται το εδάφιο γ’ αυτής. Εποµένως η εν λόγω
παράγραφος διαµορφώνεται πλέον ως εξής:
«Οι παραπάνω βαθµίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι
νοµοθετηµένες θέσεις µπορούν, ανάλογα µε τις ανάγκες των
ερευνητικών κέντρων, να καταλαµβάνονται από ερευνητές Γ’, Β’
ή Α’ βαθµίδας αδιακρίτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.».
2. Διαδικασίες επιλογής ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες
τελέσθηκαν χωρίς να έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που
προβλέπονταν στο καταργηθέν εδάφιο γ’ της παραγράφου 10
του άρθρου 29 του ν. 4310/2014,
όπως είχε αντικατασταθεί
από το άρθρο 21 του
ν. 4386/2016, θεωρούνται ως νοµίµως τελεσθείσες και έγκυρες.

Άρθρο 68
Οι µαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και
των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από
καταστροφικούς σεισµούς και πληµµύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε Σχολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών. Η ανωτέρω ρύθµιση εφαρµόζεται και για µαθητές
και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν µονίµως στις περιοχές του προηγούµενου εδαφίου ακόµα και εάν
υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συµµετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το
δικαίωµα αυτό ισχύει µόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συµµετέχουν στις πρώτες µετά το συµβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις
πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το
περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδηµαϊκό
έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον
ν. 3013/2002 (Α’ 102). Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται
και για όσους υπέβαλαν αίτηση - δήλωση συµµετοχής και συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος
2018-2019. Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 2018-2019, που
υπάγονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, θα εισαχθούν σε
Σχολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών καθ’ υπέρβαση του
αριθµού εισακτέων της υπ’ αριθµ. Φ.253.2/146490/Α5 (Β’ 3557)
υπουργικής απόφασης µε την προϋπόθεση ότι, έχουν συγκεντρώσει ίσο ή µεγαλύτερο αριθµό µορίων του τελευταίου εισαχθέντα µε βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση ανά Σχολή,
Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του άρθρου 16 ισχύουν από το δηµοσιονοµικό
έτος 2022.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν από 1.1.2020.
3. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,..............................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
8. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

10. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να δώσω τον λόγο, όπως
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είχα υποσχεθεί, στην κ. Ξενογιαννακοπούλου, την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνει µια ανακοίνωση.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να διαµαρτυρηθώ που δεν µας δώσατε
τον λόγο επί της διαδικασίας, πριν αρχίσει η ψηφοφορία, γιατί η
παρέµβαση που θα κάνουµε και η δήλωσή µας πιστεύουµε πως
ήταν άµεσα συνδεδεµένη για την πλήρη ενηµέρωση του Σώµατος πριν από την ψηφοφορία.
Το άρθρο 50, κυρία Πρόεδρε, είναι κατάφωρα αντισυνταγµατικό. Αυτό που θέλαµε να δηλώσουµε και επαναλαµβάνουµε
τώρα υπεύθυνα εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η Υπουργός κ. Κεραµέως σκόπιµα -και αυτό το
καταγγέλλουµε εδώ αυτή τη στιγµή- παραπλάνησε και παραπληροφόρησε την Εθνική Αντιπροσωπεία την Τρίτη, όταν συζητούσαµε το σχέδιο νόµου, καθώς ούτε κατέθεσε τα απαραίτητα
έγγραφα και την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία είχαµε ζητήσει -και ζητήσαµε και µε τον κ.
Φίλη και την κ. Τζούφη, που είναι οι αρµόδιοι Τοµεάρχες Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσει επίσηµα στη Βουλή- και πολύ
περισσότερο χθες δηµοσιοποιήθηκε επίσηµο έγγραφο της αλληλογραφίας του ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο είναι από τον Σεπτέµβριο
και αποδεικνύει ότι υπήρχε µια αλληλογραφία όλους αυτούς
τους µήνες που η κ. Κεραµέως απέκρυψε καθ’ όλη τη διάρκεια
της συζήτησης και στην κοινοβουλευτική επιτροπή και στην Ολοµέλεια.
Ο ΔΟΑΤΑΠ είναι το αρµόδιο όργανο όσον αφορά την αναγνώριση των ακαδηµαϊκών τίτλων. Και επαναλαµβάνω για τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας ότι ιδρύθηκε το 2005 από την
τότε Υπουργό κ. Γιαννάκου και έχει λειτουργήσει άψογα όλο
αυτό το διάστηµα παρά τις όποιες καθυστερήσεις λόγω του
όγκου της δουλειάς. Και είναι άλλο πράγµα να δούµε την επιτάχυνση της διαδικασίας και άλλο την ουσία.
Αυτό το έγγραφο, λοιπόν, του ΔΟΑΤΑΠ έρχεται να αποδείξει
ότι η κ. Κεραµέως είχε όλα τα νοµικά επιχειρήµατα της αρµόδιας
αυτής υπηρεσίας για την αναγνώριση των τίτλων, κάτι που αποδεικνύει ότι είναι αντισυνταγµατικό το άρθρο 50, και να αντικρούσει την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Καταγγέλλουµε, λοιπόν, την Υπουργό Παιδείας για απόκρυψη
αυτών των στοιχείων. Θεωρούµε ότι είναι σοβαρότατα. Η Βουλή
ψήφισε χωρίς να έχει πλήρη γνώση. Έχουµε ζητήσει να κατατεθεί όλη αυτή η αλληλογραφία στη Βουλή. Και θα επανέλθουµε
µε όλα τα µέτρα που µας δίνει ο Κανονισµός της Βουλής. Και
είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η επιχειρηµατολογία θα βρει τον
δρόµο που χρειάζεται και στα δικαστήρια, γιατί είναι κατάφωρη
παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κεφαλίδου.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Σας έχουµε καταθέσει, µε βάση τον Κανονισµό, το αίτηµά µας
για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε, που σηµαίνει ότι προηγούµαστε, όπως προηγούµαστε και της ψηφοφορίας επί των
τριών άρθρων, για να µπορέσει το Σώµα να καταλάβει και να
αποκρυσταλλώσει άποψη για το περίφηµο άρθρο 50, το οποίο
ταλαιπώρησε και, όπως φαίνεται, θα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ
κάθε ελληνική οικογένεια.
Με βάση, λοιπόν, τα όσα διηµείφθησαν σε αυτή την Αίθουσα,
φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας ακολούθησε µια παρελκυστική διαδικασία και δεν κατέθεσε, όπως θα όφειλε, για να ενηµερωθούν όλοι οι συνάδελφοι, αυτή την αλληλογραφία που
υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό όχι µόνο µε τον ΔΟΑΤΑΠ και
το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και µε όσους φορείς εµπλέκονται
στο θέµα της ισοδυναµίας των ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών.
Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι η κ. Κεραµέως µάς έδωσε τη δυνατότητα για µια κλεφτή µατιά σε ένα αδιαβάθµητο δηµόσιο έγγραφο, το οποίο έπρεπε να κατατεθεί και να τεθεί στην κρίση και
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στη γνώµη του κάθε Βουλευτή. Και αυτό έπρεπε να γίνει πριν
από την ψηφοφορία. Το αν θα άλλαζε ή όχι η γνώµη των Βουλευτών είναι κάτι που αφορά τη συνείδηση του καθενός προσωπικά.
Όµως, είναι η πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά που
έχουµε απόκρυψη ενός στοιχείου που πιστεύουµε ότι είναι καθοριστικής σηµασίας για το πώς θα τοποθετηθεί κάθε ένας συνάδελφος.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι έστω και τώρα έχει τον χρόνο η
κ. Κεραµέως, πριν κλείσει η διαδικασία, πριν ψηφίσουµε το ακροτελεύτιο άρθρο, το 64, να συµµορφωθεί µε τη δηµοκρατική επιταγή και να καταθέσει όλο το σύνολο της αλληλογραφίας που
υπάρχει, αλλιώς δεν θα περιοριστούµε στην καταγγελία. Θα προβούµε σε ό,τι κοινοβουλευτική διαδικασία έχουµε τη δυνατότητα
να χρησιµοποιήσουµε, για να αναδείξουµε µια απαράδεκτη κοινοβουλευτική πρακτική, η οποία δεν θέλουµε να γίνει επιδηµία
µέσα σε αυτή την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Δελή,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για το άρθρο 50 ό,τι είχε να πει το ΚΚΕ το είπε όλες αυτές τις
µέρες και στις επιτροπές. Ο λόγος τώρα στο κίνηµα, έτσι ώστε
αυτό το εκτρωµατικό, πραγµατικά, άρθρο να ακυρωθεί στην
πράξη. Το κίνηµα έχει και το δικαίωµα και τη δύναµη και τη θέληση για να το επιβάλει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Λιβανέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Ακούσαµε αυτά τα οποία είπατε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η
άποψή µας είναι ότι ορθώς έγινε η διαδικασία όπως έγινε, ακριβώς γιατί είχε περατωθεί από την Τρίτη. Εκπρόθεσµα ήρθατε,
τοποθετηθήκατε, για να δηµιουργήσετε ένα ζήτηµα, το οποίο,
κατά τη γνώµη µου, ειδικά στο πλαίσιο αυτών των ηµερών και για
ένα τόσο σηµαντικό θέµα, δεν θα έπρεπε να τεθεί µε αυτόν τον
τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, µε βάση τον Κανονισµό η µόνη διαδικασία
η οποία θα µπορούσε να τεθεί υπ’ όψιν του Προεδρείου θα ήταν
αυτή καθαυτή η ανάκληση της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Οτιδήποτε άλλο ήταν πέραν και κατά παράβαση του Κανονισµού και
ορθώς το Προεδρείο δεν άφησε αυτή τη συζήτηση να εξελιχθεί
πριν.
Δεύτερον, η κυρία Υπουργός Παιδείας δεν απέκλεισε καθόλου, όπως ελέχθη, την Ολοµέλεια, τους Βουλευτές και κατ’ επέκταση τον ελληνικό λαό από την ενηµέρωση. Έκρινε -και νοµίζω
ότι αυτό το δικαίωµα το έχουν οι Υπουργοί- ότι το δηµόσιο συµφέρον υπηρετείται µέσα από τη διαδικασία την οποία ακολούθησε…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το έχουν! Αυτό
από πού και ως πού, κύριε συνάδελφε; Κάθε Υπουργός κρίνει τι
είναι εµπιστευτικό και τι όχι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αυτό δεν είναι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ηρεµήστε!
Μπορώ να ολοκληρώσω τη σκέψη µου; Και µετά είµαστε ανοιχτοί
στην κριτική σας.
Ενηµέρωσε, λοιπόν, τους εισηγητές όλων των κοµµάτων, δεν
τους απέκρυψε την επιστολή αυτή στην οποία αναφέρεστε, τη
διαβάσατε, τη µελετήσατε και έχετε άποψη.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Η απάντηση είναι «όχι»!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αν µου επιτρέπετε, αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε πριν από τρεις µέρες.
Είµαστε σήµερα, τρεις µέρες µετά και θέτετε πάλι ακριβώς το
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ίδιο θέµα. Η χώρα σήµερα, η πατρίδα µας σήµερα, η Κυβέρνηση
σήµερα συµµορφώνεται πρακτικά µε το Ενωσιακό Δίκαιο.
Ακολουθώντας, λοιπόν, την επιστολή ξέρετε τις λεπτοµέρειες…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Καταργείτε τον νόµο Γιαννάκου! Αυτό κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ, αφήστε να ολοκληρώσει!
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Φίλη,
αδικείτε τον εαυτό σας! Έχετε ένα επίπεδο, µην κατρακυλάτε
στο επίπεδο άλλων! Ήρεµα! Δεν έχετε κανέναν λόγο να φωνάζετε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Υπονοµεύετε την παράταξή σας, νόµο του
κ. Καραµανλή καταργείτε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Όλοι έχουν
την άνεση του λόγου εδώ µέσα. Μη φωνάζετε! Εγώ σας άκουσα
µε υποµονή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
αφήστε να ολοκληρώσει και µετά µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ως προς
την ουσία και ιδιαίτερα απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να τους θυµίσω ότι επί τέσσερα χρόνια συνεχώς αναγνώριζαν την επαγγελµατική ισοδυναµία των αποφοίτων των
λεγόµενων «ιδιωτικών» κολλεγίων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τα µνηµόνια τελείωσαν!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Και το κάνατε αυτό ως οφείλατε µε βάση το Ενωσιακό Δίκαιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μνηµόνιο Αρβανιτόπουλου είναι! Δωράκια
κάνετε! Τα µνηµόνια τελείωσαν! Καταλάβετέ το!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Και εσείς
που είστε και καθηγητές θα έπρεπε να σέβεστε τον ρόλο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Επί τέσσερα χρόνια οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ… Τα ψέµατα τελείωσαν!
Κάνατε κάτι σωστό κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας και
τώρα θέλετε να το τουµπάρετε. Σωστά ακολουθούσατε το Ενωσιακό Δίκαιο και αυτό θα κάνει και η σηµερινή Κυβέρνηση.
Επί τέσσερα χρόνια οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στη διάρκεια
της διακυβέρνησής σας αναγνώριζαν κανονικά την επαγγελµατική ισοδυναµία των κολλεγίων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σταµατήστε να δηµιουργείτε θέµατα! Καταλάβετε ότι ζούµε σε
µία εποχή δύσκολη για την πατρίδα µας και ας προχωρήσουµε,
όπως εχθές, µε ένα πνεύµα ενότητας, για να επιλύσουµε προβλήµατα για το καλύτερο µέλλον του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μην εξευτελίζετε την παιδεία και τη νεολαία! Ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κ. Μπούµπα από την Ελληνική
Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Εµείς, κυρία Πρόεδρε, και
κατά τη διαβούλευση της επιτροπής έχουµε τους ενδοιασµούς
και τα ερωτηµατικά που εγείρονται για το άρθρο 50, γιατί δεν
µπορούν όλα να µπαίνουν στην ίδια ζυγαριά. Άλλο είναι η συζήτηση για τους κανόνες, τα κριτήρια και τους όρους για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια και άλλο τα ιδιωτικά κολλέγια, διότι εδώ
θεωρούµε ότι είναι fast track. Δεν είχαµε το περιθώριο να ενηµερωθούµε λεπτοµερώς για τους όρους, τους κανόνες µε τους
οποίους θα θεσπιστεί αυτό. Υπάρχουν πολλές παλιές πληγές από
το ΔΙΚΑΤΣΑ σε ό,τι αφορά αναγνώριση κάποιων πτυχίων. Δεν
πρέπει να το λησµονούµε αυτό.
Για το άρθρο 16 έχουµε κάνει συγκεκριµένες προτάσεις ως
Ελληνική Λύση. Το θέµα δεν πρέπει να είναι ποσοτικό αλλά και
ποιοτικό στην έρευνα και ακόµη δεν µας έχει απαντήσει το
Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Υπουργός αν θα είναι υποχρεωµένο οι έρευνες να δίδονται στο φως της δηµοσιότητας και όχι
στο χρονοντούλαπο.
Δεύτερον, έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση όπου
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πρέπει η αξιολόγηση των καθηγητών να περάσει κατά τα συστήµατα της Ευρώπης και της Αµερικής στους ίδιους τους φοιτητές
µέσω µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, για να µπορεί και ο καθηγητής να µη δηµιουργεί «status», να βαθµολογείται από τους ίδιους τους φοιτητές. Έτσι, οι φοιτητές θα έχουν λόγο, οντότητα
και προσωπικότητα και δεν θα τρέχουν να πηγαίνουν σε κοµµατικές οργανώσεις για να εισακούονται. Οι φοιτητές θα µπορούν
να αξιολογούν ως µεµονωµένες προσωπικότητες τους καθηγητές πανεπιστηµίου. Αυτό έχει θεσπιστεί σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες και στις Ηνωµένες Πολιτείες και έχει φέρει απτά, παραγωγικά αποτελέσµατα. Ελπίζουµε να εισακουστεί η πρότασή µας
από το Υπουργείο Παιδείας.
Σε ό,τι αφορά στο θέµα γενικότερα αυτής της λεγόµενης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, πιστεύουµε ότι δεν είναι ουσιαστική
και τα προβλήµατα θα βαλτώσουν και πάλι στα πανεπιστήµια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κυρία Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και επειδή έχουµε κλείσει τον κύκλο, θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, ο οποίος δεν έχει µιλήσει, και θα
ολοκληρώσουµε εδώ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κυρία Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει τον
λόγο ως εισηγητής. Πάλι δεν µου δίνετε τον λόγο;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
Ζητάµε την άµεση απόσυρση του άρθρου 50 και εγκαλούµε
την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για την απόκρυψη της επιστολής του ΔΟΑΤΑΠ, που καταδεικνύει το πρόδηλα παράνοµο της πρόθεσης της κυρίας Υπουργού, η οποία
συστηµατικά επί δύο συναπτές µέρες απέκρυψε το περιεχόµενο
επιστολής, η οποία είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι είναι -και
υπήρξε από την αρχή- απολύτως αδιαβάθµητη.
Ακόµα, υπάρχουν δυνατότητες να αποφευχθεί αυτό το έγκληµα -και εννοώ µε την εξίσωση της αναγνώρισης των πτυχίωνστο πλαίσιο της υφιστάµενης ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Η Υπουργός προλαβαίνει ακόµα και αυτή τη στιγµή. Ο ΔΟΑΤΑΠ ουσιαστικά δίνει τα νοµικά εργαλεία και επιχειρήµατα στην κυρία
Υπουργό, ούτως ώστε να αποκρούσει την υποτιθέµενη ανάγκη
εξίσωσης των κολλεγίων µε τα πανεπιστήµια.
Τι να πει κανείς; Ελπίζουµε πραγµατικά να µη γίνει επιδηµία,
όπως προείπαν συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε, η συζήτηση έχει
ολοκληρωθεί. Σας έδωσα τον λόγο…
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Επιτρέψτε µου, κυρία
συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ! Η συζήτηση έχει κλείσει.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Αναφέρθηκε ο κ. Λιβανός στους εισηγητές και είπε ψέµατα και αυτό προκύπτει και από τα Πρακτικά της
Βουλής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ! Ήµουν εισηγήτρια, είχα ζητήσει τα έγγραφα στις επιτροπές και δεν τα κατέθεσε η αρµόδια
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, η
συζήτηση επί του νοµοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί, αν δεν το
έχετε καταλάβει. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σας έχω δώσει τον
λόγο! Δεν σας τον έδωσα τον λόγο! Υπάρχουν και διαδικασίες
σε αυτή την Αίθουσα! Δεν σας έδωσα τον λόγο! Υπάρχουν διαδικασίες και σεβαστείτε τες! Υπάρχει και ένας Κανονισµός, τον
οποίο ψηφίσαµε εµείς οι Βουλευτές σε αυτή την Αίθουσα.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Έχω ζητήσει τον λόγο, πρέπει να δούµε
την αλήθεια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ, λοιπόν, από αυτή
την Έδρα αυτό που έκανα ήταν να τηρήσω τον Κανονισµό. Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Επί της
διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν υπάρχει διαδικασία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
υπάρχει διαδικασία; Αποφασίζετε αν υπάρχει διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε,
είστε Αντιπρόεδρος και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον Κανονισµό, καλύτερα ίσως και από εµένα. Το ξέρετε; Μη φωνάζετε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ωραία,
επί της διαδικασίας που σας λέω, εφαρµόζετε το άρθρο 69 του
Κανονισµού, ενώ έπρεπε να εφαρµόσετε προηγούµενα το άρθρο
67 για τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα. Ακριβώς επειδή είναι πιο ευνοϊκή διάταξη, υπερβαίνει το 69.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεύτερον, προεδρεύουµε εν ονόµατι του Προέδρου και δεν
κάνουµε ό,τι θέλουµε εµείς ως Αντιπρόεδροι. Κατά τη διάρκεια
της ονοµαστικής ψηφοφορίας όλοι οι Αντιπρόεδροι και ο Πρόεδρος της Βουλής είναι εδώ και την ευθύνη για τέτοια ζητήµατα
την έχουν µόνο ο Πρόεδρος της Βουλής και οι Βουλευτές, γιατί
στο άρθρο 67 στο τέλος θα δείτε ότι λέει «επί αντιρρήσεων αποφαίνεται η Βουλή» και όχι όποιος θέλει ή ο Προεδρεύων. Διαφορετικά εγώ θα διακόπτω κάθε φορά, όποτε προεδρεύω, τη
διαδικασία, όποτε µου αρέσει, θα λέω «οι Βουλευτές ας λένε ό,τι
θέλουν» και θα κλείνω το θέµα µε βάση τη δική µου αντίληψη.
Και νοµίζω ότι και το Κίνηµα Αλλαγής έβαλε µία αντίστοιχη λογική.
Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι, όπως εξελίχθηκε η
συζήτηση, δεν εξελίχθηκε επί της ουσίας, εξελίχθηκε γιατί συζητούσαµε προηγουµένως. Η διαδικασία του νόµου κλείνει µε την
τελευταία ψηφοφορία. Δεν κλείνει την Τρίτη, όταν αποφασίζουµε
ότι την Πέµπτη θα κάνουµε την τελευταία ψηφοφορία. Η διαδικασία της ψηφοφορίας δεν έχει ξεκινήσει, µπαίνουν καινούργια
ζητήµατα, τα βάζουµε εδώ πέρα και κρύβουµε το γεγονός. Ποιο
είναι το γεγονός; Δεν έκρινε η Υπουργός. Στο κάτω-κάτω της
γραφής ο οποιοσδήποτε Υπουργός τι είναι για να κρίνει; Ο θεός;
Αρνήθηκε να δώσει στη Βουλή έγγραφο. Αυτό έγινε. Και ορθά
και η δική µας η εκπρόσωπος και η εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής είπε ότι αυτό θα έχει συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ο
Κανονισµός στο άρθρο 69 λέει ότι «µετά την κήρυξη της έναρξης
της ψηφοφορίας και καθ’ όλη τη διάρκειά της δεν επιτρέπεται
καµµία συζήτηση, ακόµη και για την αιτιολόγηση της ψήφου. Παρατηρήσεις σχετικά µε την εφαρµογή…»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είχε ξεκινήσει η ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Αφήστε µε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και εγώ σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το κάνετε πάντα αυτό.
Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, να τελειώσω.
Λέει λοιπόν ο Κανονισµός: «Παρατηρήσεις σχετικά µε την
εφαρµογή του Κανονισµού είναι δυνατόν να γίνουν µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας». Και επειδή επικαλείστε το άρθρο 67 για το παρεµπίπτον, σας λέω ότι δεν
συζητήθηκε, δεν σας έδωσα τον λόγο να συζητηθεί.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Αυτό λέµε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Άρα, λοιπόν, δεν τίθεται κανένα από τα ζητήµατα αυτά που λέτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και να σας θυµίσω, κύριε συνάδελφε, επειδή προεδρεύετε, ότι
είχε ξεκινήσει προχθές η ψηφοφορία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η ψηφοφορία επί αυτού του συγκεκριµένου άρθρου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πριν προχωρήσουµε
στο επόµενο νοµοσχέδιο, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Βουλή των Ελλήνων, οι
σταθµοί µιας διαδροµής σχεδόν 200 ετών» που διοργανώνει το
ίδρυµα της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο συ-
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νοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δηµητρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο της νοµοθετικής
εργασίας προχωρούµε τώρα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη.
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
«Εκλογή Βουλευτών».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 14 Ιανουαρίου 2020 της συζήτησης του νοµοσχεδίου σε µία
έως δύο συνεδριάσεις ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος
- Νικόλαος Υψηλάντης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε και
σας ευχαριστώ που µου δίνετε τον λόγο.
Εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος καταθέτουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας, τις λεγόµενες «αντιρρήσεις συνταγµατικότητας» βάσει του άρθρου
100 του Κανονισµού της Βουλής για διάταξη του σχεδίου νόµου
και παρακαλούµε αυτή η συζήτηση να γίνει προ της ενάρξεως
της διαδικασίας και της οµιλίας του εισηγητή της Πλειοψηφίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Τζανακόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας κατά το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, την
οποία ζητάµε να συζητήσει το Σώµα πριν την έναρξη της συζήτησης για το νοµοσχέδιο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ.
Ακούσαµε το αίτηµα των δύο Κοινοβουλευτικών Οµάδων και
µε βάση τη δυνατότητα που έχετε από τον Κανονισµό της Βουλής δεχόµαστε προφανώς να το κουβεντιάσουµε από τη µεριά
µας. Απλά ζητάµε να µας δοθεί λίγος χρόνος να το κοιτάξουµε
αυτό που κατέθεσαν, να ξεκινήσει η διαδικασία µε τους εισηγητές και να µπορέσουµε να το κουβεντιάσουµε σε µία ή δύο ώρες,
όπως πάγια γίνεται σε αυτή την Αίθουσα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, προς Θεού! Δεν γίνεται πάγια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Να δοθεί πρώτα ο λόγος στους εισηγητές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ελάτε, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι γνωστό στα µέλη της Διαρκούς
Επιτροπής ότι το κόµµα µας διά της εισηγήτριάς µας κ. Λιακούλη
είχε προειδοποιήσει ότι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση
β’ υπάρχει θέµα και πριν την έναρξη της διαδικασίας η συνάδελφος είχε την ευγένεια να ενηµερώσει και τον αρµόδιο Υφυπουργό. Καταλαβαίνω ότι η Πλειοψηφία µπορεί να χρειάζεται τη
δική της κινητοποίηση γιατί θα πρέπει να εγερθούν οι περισσότεροι και οι περισσότεροι είναι της Νέας Δηµοκρατίας στην Αίθουσα αυτή. Αντιληπτό.
Όµως, κύριε συνάδελφε, η διαδικασία της συζήτησης θα πάρει
χρόνο. Έχετε χρόνο να κινητοποιηθείτε. Δεν συντρέχει κανένας
άλλος λόγος για να φύγουµε από τον κανόνα, που είναι όταν συζητάµε αντιρρήσεις, να τις συζητάµε πριν τη συζήτηση επί της
αρχής, κατά τον Κανονισµό. Την ευχέρεια που υπάρχει να το
πάτε λίγο αργότερα, πρέπει κάπως να την αιτιολογήσετε. Μπορεί
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να λείπει ο Υπουργός. Εδώ είναι ο Υπουργός. Μπορεί να λείπει ο
εισηγητής. Εδώ είναι ο εισηγητής. Δεν είναι λόγος το ότι ακόµη
δεν έχουν ακόµα κινητοποιηθεί. Να κινητοποιηθούν ενώ διεξάγεται η συζήτηση αυτή. Σας παρακαλώ µη δεχτείτε το αίτηµα του
κ. Λιβανού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Τζανακόπουλε,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, τη στιγµή
που οι ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας κατατέθηκαν πριν από
την έναρξη της συζήτησης για το νοµοσχέδιο θα ήταν και νοµικά
και πολιτικά παράδοξο να µπούµε στις εισηγήσεις επί του νοµοσχεδίου, δηλαδή στη συζήτηση όπου οι εισηγητές θα εξηγούν
το νοµοσχέδιο χωρίς να έχουν ακουστεί οι αντιρρήσεις σε σχέση
µε τη συνταγµατικότητα ειδικών διατάξεων. Με αυτή την έννοια
εγώ κατανοώ την πρακτική ανάγκη εκ µέρους της Συµπολίτευσης
να ζητήσει µικρή παράταση, αλλά ξαναλέω ότι θα ήταν απολύτως
οξύµωρο το όλο σχήµα να συζητήσουν οι εισηγητές, να πουν τις
απόψεις τους επί του νοµοσχεδίου, να εκκινήσει µάλιστα ο εισηγητής της Συµπολίτευσης την εισήγησή του χωρίς καν να έχει
υπ’ όψιν του ποιες είναι οι απόψεις του Σώµατος σε σχέση µε την
αντισυνταγµατικότητα συγκεκριµένων διατάξεων. Με αυτή την
έννοια η πάγια πρακτική είναι όταν κατατίθενται οι ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας πριν την έναρξη της συζήτησης, να προηγείται η συζήτηση για την αντισυνταγµατικότητα και στη
συνέχεια, αφού το Σώµα αποφανθεί για την συνταγµατικότητα ή
µη των συγκεκριµένων διατάξεων που τίθενται εν αµφιβόλω, να
µπαίνουµε στη διαδικασία των εισηγήσεων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Χήτα, έχετε τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θέλω να πω ότι χρειαζόµαστε
χρόνο. Θέλουµε να πάρουµε στα χέρια µας αυτά που κατέθεσε
τόσο το Κίνηµα Αλλαγής όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρειαζόµαστε ένα
χρονικό διάστηµα. Δεν ξέρω αν πρέπει πρώτα να το συζητήσουµε ή όχι ή να ξεκινήσουν οι εισηγητές ή όχι.
Ξαναλέω ότι χρειαζόµαστε λίγο χρόνο, για να ψηφίσουµε υπέρ
ή κατά της αίτησης αντισυνταγµατικότητας. Θα αλλάξει κάτι;
Ούτως ή άλλως, δεν θα περάσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε τους λέγοντες και
αντιλέγοντες και σχηµατίστε άποψη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Λιβανέ, ορίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Λυπάµαι που αντιδράσατε έτσι και οι δυο σας, αλλά, σε κάθε
περίπτωση, για να επιταχύνουµε τη διαδικασία και να ακολουθήσουµε αυτή τη διάθεση την οποία έχετε, θα παρακαλούσα σε
ηρεµότερους τόνους να συζητήσουµε επί της ουσίας τώρα τη
διαδικασία της αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
θεωρώ και εγώ ότι είναι δίκαιο το αίτηµα. Θα συζητήσουµε τώρα,
έτσι όπως προβάλλετε τις αντιρρήσεις συνταγµατικότητας και
ζητάτε να αποφανθεί η Βουλή.
Θα εφαρµόσουµε, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100
του Κανονισµού της Βουλής και θα δώσουµε δικαίωµα λόγου,
πρώτα απ’ όλα, σε εσάς, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επιτρέψτε µου να απευθυνθώ στον
Υφυπουργό, ο οποίος έχει και ένα πολιτικό παρελθόν.
Κύριε Λιβανέ, γιατί µας ξυπνάτε το παρελθόν;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Λιβάνιος, όχι Λιβανός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λιβάνιος.
Γιατί µου ξυπνάς το παρελθόν;
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Το θέτω το ερώτηµα αυτό, όχι ρητορικά. Είναι ωραιότατο τραγούδι. Αλλά το ρωτάω, γιατί απώλεια µνήµης προσφάτου πολιτικής και έντονης δεν µπορείτε να ισχυριστείτε ότι έχετε πάθει.
Το θέµα του άρθρου 1, παράγραφος 2, περίπτωση β’ έχει απα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σχολήσει τη χώρα από τη δεκαετία του 1990 και έχει απασχολήσει και την επιστήµη του Συνταγµατικού Δικαίου, όχι ως συνήθως
συµβαίνει. Γιατί οι συνταγµατολόγοι, όπως και οι γιατροί και οι
δικηγόροι γενικότερα, για πάρα πολλά θέµατα υποστηρίζουµε
από µία έως εκατό απόψεις και ο κόσµος αυτό το ξέρει. Οι πολίτες το γνωρίζουν.
Η περίπτωση αυτή του άρθρου σας, που απαγορεύει να δοθεί
το πριµ του πρώτου κόµµατος σε συνασπισµό κοµµάτων, ένωσε
κατά κυριολεξία τη θεωρία του Συνταγµατικού Δικαίου, πλην δύο
εξαιρέσεων, που αφορούν συναδέλφους που δεν συµµετείχαν
και στην πρώτη γραµµή των σχετικών συζητήσεων περί το Σύνταγµα όποιο και αν ήταν το θέµα αιχµής κάθε φορά. Αναφέροµαι
στους αείµνηστους Μάνεση και Τσάτσο και στη νεότερη γενιά:
τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιώργο Σωτηρέλη, τον Γιώργο Καµίνη, που είναι εδώ. Επιτρέψτε µου να αναφέρω και τον εαυτό
µου.
Οι καθηγητές µας, αλλά και εµείς, γράψαµε, διοργανώσαµε
συνέδρια, έγινε µία συζήτηση πολύ έντονη και περίπου οµόφωνη
-ξαναλέω- ότι η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγµατική και παραβιάζει, όπως το έγγραφο που καταθέσαµε στην κ. Σακοράφα περιλαµβάνει, τις θιγόµενες διατάξεις.
Πρώτη και βασική, τη διάταξη περί λαϊκής κυριαρχίας.
Δεύτερη -είναι µία επισήµανση του κ. Καµίνη πολύ σωστή- τη
διάταξη του άρθρου 37 σε σχέση µε την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης και τις διερευνητικές εντολές, τις διατάξεις που αφορούν την ψήφο, τα χαρακτηριστικά της, την ισότητα και την
ισοδυναµία της ψήφου, τα περί εκλογικού νόµου, ό,τι έχουµε συζητήσει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επί δεκαετίες πια, σχετικά
µε τα άρθρα 51.3, 52 και 54 του Συντάγµατος.
Ξαναλέω, όχι επειδή ο ένας επιστήµονας έλεγε το άλφα και ο
άλλος έλεγε το βήτα, αλλά κατά κυριολεξία σχεδόν οµόφωνα είχαµε σταθεί όλοι εναντίον αυτής της ρύθµισης, όταν προϋπήρξε.
Πότε προϋπήρξε; Στον νόµο Κούβελα - Μητσοτάκη. Πότε καταργήθηκε; Στον νόµο Σκανδαλίδη. Θα τον παρακαλούσα να πάρει
και τον λόγο. Πότε επανήλθε; Με τον νόµο Παυλόπουλου. Επαναφέρετε και εσείς τη ρύθµιση αυτή, έχοντας υπ’ όψιν σας όλη
αυτή τη διαδροµή. Για να πετύχετε τι;
Είναι «φωτογραφία» η διάταξη αυτή ενδεχόµενης σύµπραξης
κοµµάτων που δεν µας αρέσει. Όµως, το «δεν µας αρέσει» δεν
έχει να κάνει ούτε µε Συντάγµατα ούτε µε θεσµούς. Έχει να κάνει
µε κοµµατικούς τακτικισµούς και εκλογικές ψευδοπροβλέψεις
που κείνται εκτός των θεσµών και εκτός του Συντάγµατος.
Επειδή θα πείτε «η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής εκείνης
της εποχής», θα πείτε διάφορα -κάτι πρέπει να πείτε και εσείς,
αφού επιµένετε και δεν αποσύρετε- θεωρώ ότι όποιος διαβάσει
προσεκτικά τη σηµερινή γνωµάτευση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής καταγράφεται µε έναν τρόπο, βέβαια, ιδιαιτέρως ευγενή, γιατί είστε εκτός των θεσµών. Σας αναφέρει ότι το
ζήτηµα αυτό έχει τεθεί, σας καταγράφει επιστήµονες που έχουν
διατυπώσει απόψεις σε µία σχεδόν ολόκληρη σελίδα και επισηµαίνει -και αυτό έπρεπε να σας έχει προβληµατίσει- και αποφάσεις του Αρείου Πάγου, που αυτή τη διάκριση συνασπισµού
κοµµάτων και ενιαίου κόµµατος δεν την κάνουν δεκτή, ούτε, βέβαια, και την αρνούνται. Διότι δεν εξέτασαν ποτέ κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων των συνδυασµών. Δεν ετέθη τέτοιο θέµα,
ώστε να αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο, αλλά µιλά για αυτοτελή κόµµατα, είτε πρόκειται για συνασπισµούς είτε πρόκειται
για κατά κυριολεξία αυτοτελή κόµµατα. Ένας είναι ο σχετικός
χαρακτηρισµός.
Γιατί παραβιάζετε το Σύνταγµα; Τι φοβάστε; Τι έχετε στο
µυαλό σας; Θα µας ενδιέφερε να το ακούσουµε. Τι φοβάστε µε
βάση τα δεδοµένα του πολιτικού συστήµατος, όπως αυτά έχουν
σήµερα; Θέλετε να αποκλείσετε µια συνεργασία δική µας µαζί
σας; Θέλετε να αποκλείσετε µία συνεργασία δική µας µε τον ΣΥΡΙΖΑ; Θέλετε να αποκλείσετε -επειδή εµείς είµαστε ήδη συνασπισµός κόµµατος- τη δική µας πριµοδότηση, αν σας ξεπεράσουµε
στις επόµενες εκλογές;
Να µας πείτε, για να γελάµε όλοι µαζί. Γιατί πραγµατικά είναι
για γέλια η συγκεκριµένη ρύθµιση, όταν πέρασαν τόσα χρόνια,
γράφτηκε τόσο πολύ θεωρητικό υλικό, ανταλλάχτηκαν επιχειρήµατα σε συνέδρια. Θυµάµαι ένα στο δικό µου πανεπιστήµιο, µε
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τους κορυφαίους της τότε επιστήµης του Συνταγµατικού Δικαίου
παρόντες και εν ζωή να στηλιτεύουν τη διάταξη αυτή.
Σας παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν να δεχτείτε ο εισηγητή σας,
ο εκπρόσωπό σας, ο εαυτό σας, να υποστηρίζετε πράγµατα που
ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πέραν των θεσµών.
Κυρία Πρόεδρε, ζητάµε από το Σώµα να απορρίψει αυτή τη
ρύθµιση και να γίνει κατανοητό και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας και στους Υπουργούς ότι είναι
πραγµατικά απαραίτητο να έχουµε ψηφίσει, πριν µπούµε στη συζήτηση επί της αρχής σχετικά µε την αντισυνταγµατικότητα
αυτής της ρύθµισης, γιατί είναι και υπό µία έννοια η κορυφή µιας
πρακτικής πονηρίας της πολιτικής που έχει καταδικαστεί. Και
αυτοί που θέλουν να τη συνεχίζουν, εγειρόµενοι να αναλάβουν
την ευθύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Λάππας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Λοβέρδο, δεν ξέρω τι σας θυµίζει ο κ. Λιβάνιος -τον συµπαθώ ιδιαιτέρως- αλλά νοµίζω ότι
αυτή η ρύθµιση πρέπει να µας θυµίζει τους χειρότερους εφιάλτες του πολιτικού συστήµατος από το 1950 µέχρι σήµερα. Θα
σας πω γιατί. Για τη θεµελίωση τη συνταγµατική που κάνετε συµφωνώ απολύτως. Έτσι είναι.
Είναι πανθοµολογούµενο ότι η ανάδειξη του εθνικού Κοινοβουλίου είναι µία κορυφαία δηµοκρατική διαδικασία -το λένε οι πάντες, δεν υπάρχει σύγγραµµα, δεν υπάρχει θεωρητικός του
Συνταγµατικού Δικαίου, δεν υπάρχει άνθρωπος της νοµικής επιστήµης που να µη θεωρεί αυτό που σας λέω- αλλά είναι και ύψιστης πολιτειακής λειτουργίας. Και θα έπρεπε, τουλάχιστον στις
διατάξεις µίας τέτοιας προσέγγισης για το εκλογικό σύστηµα, να
είµαστε σοβαρότεροι και σοφότεροι. Και κρατήστε το δεύτερο,
το «σοφότεροι».
Επειδή µιλάµε για ένα εκλογικό σύστηµα -και πράγµατι αυτή
είναι η σκανδαλώδης, η απαράδεκτη διάταξη, του άρθρου 1, παράγραφος 2, εδάφιο β’- θα έπρεπε να σας πω ότι αν κάτι πλανάται σ’ αυτή την Αίθουσα, είναι η θεωρία και η άποψη του
κορυφαίου των κορυφαίων των δασκάλων του Συνταγµατικού Δικαίου, του Αριστόβουλου Μάνεση, που, µάλιστα, τίµησε και το
Κοινοβούλιο ως πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου τότε,
µε διευθυντή τον κ. Παντελή.
Να δούµε, λοιπόν, τι λέει η νοµική επιστήµη και ποια είναι τα
πολιτικά επιχειρήµατα, γιατί είναι απαράδεκτη και αντιδηµοκρατική και από νοµική άποψη αυτή η διάταξη. Προσβάλλει ευθέως
και το Σύνταγµα αλλά και τη βασική δηµοκρατική αρχή.
Ακούστε, λοιπόν. Γιατί τη φέρνετε αυτή τη διάταξη, κύριοι
Υπουργοί; Είναι δυνατόν να αντέξει στην κριτική -θα δείτε µετά,
όταν θα σας πω τις αποφάσεις των δικαστηρίων- όταν µπορεί
ένας συνδυασµός κοµµάτων µε ποσοστό ψήφων 61% του ελληνικού λαού να παίρνει λιγότερες ψήφους από ένα κόµµα που
παίρνει 32% και 33%; Είναι δυνατόν; Και θα το αποδεχθεί αυτό
το ελληνικό Κοινοβούλιο, το ελληνικό πολιτικό σύστηµα, η ελληνική κοινωνία, το κράτος δικαίου; Φαίνεται πως όταν νοµοθετείτε,
δεν κοιτάτε προς δυσµάς, αλλά προς ανατολάς, σε εκείνα τα καταφρονηµένα και απαξιωµένα πολιτικά συστήµατα, που το µόνο
που τους ενδιαφέρει είναι η κυρίαρχη πολιτική και ο αποκλεισµός
µε κάθε τρόπο, νόµιµο και µη, άλλων πολιτικών δυνάµεων να καταλάβουν τους κυβερνητικούς θώκους.
Και αυτό κάνετε τώρα για τους συνασπισµούς των κοµµάτων.
Μπορεί η βασική αρχή του εκλογικού συστήµατος που προτείνετε, η ενισχυµένη αναλογική, να κινείται στα όρια της ανεκτικότητας από πλευράς πολιτικού συστήµατος και συνταγµατικής
αρχής -αυτά λένε τα δικαστήρια τουλάχιστον- αφού το άρθρο 54
δίνει τη δυνατότητα στον κοινό νοµοθέτη να καθορίσει τους
όρους του εκλογικού παιχνιδιού. Όπως λέει ο Βαγγέλης Βενιζέλος στο σύγγραµµά του, «Αυτή η εξουσιοδότηση η νοµοθετική
του άρθρου 54, παράγραφος 1 προς στον κοινό νοµοθέτη είναι
εν λευκώ; Δεν πρέπει στη ρύθµιση που θα κάνει ο κοινός νοµοθέτης να ισχύουν και όλες οι βασικές λειτουργίες του δηµοκρατικού πολιτεύµατος;». Και λέει ο Βαγγέλης Βενιζέλος, «Ποιες
είναι οι αρχές; Η λαϊκή κυριαρχία, το αντιπροσωπευτικό σύ-
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στηµα, η κοινοβουλευτική αρχή η βασική, που επιτάσσει την
εξάρτηση της Κυβέρνησης από την εµπιστοσύνη της Βουλής και
την εµπιστοσύνη της Βουλής από την αντιστοίχιση ψήφου των
Ελλήνων πολιτών και των αντίστοιχων εδρών. Και, µάλιστα, σε
αυτή την αρχή µήτρα του προβληµατισµού είναι η ισότητα της
ψήφου».
Πάµε, λοιπόν, στο γιατί εσείς θέλετε τώρα, σώνει και καλά, να
αποκλείσετε τους συνασπισµούς κοµµάτων από αυτή τη δυνατότητα που έχουν να καταλάβουν την κυβερνητική εξουσία. Είναι
κραυγαλέα, λέει ο Σωτηρέλης, αντισυνταγµατική διάκριση µεταξύ αυτοτελών κοµµάτων και συνασπισµών αυτή η διάταξη. Καταφρονεί το πολιτικό σύστηµα, προσβάλλει ευθέως το Σύνταγµα
και καταρρακώνει όλους τους θεσµούς ενός κράτους δικαίου και
µίας ευνοµούµενης πολιτείας.
Διαβάστε σήµερα το άρθρο του Γιώργου Σωτηρέλη. Δεν λέει
τίποτα διαφορετικό απ’ ό,τι έλεγε ο Μάνεσης ως Πρόεδρος του
Επιστηµονικού Συµβουλίου. Ακούστε τι έλεγε, λοιπόν. Πράγµατι,
έτσι είναι όπως είπε ο κ. Λοβέρδος. Σε όλα τα εκλογικά συστήµατα -από την εποχή του Κούβελα, η τροποποίηση του νόµου
Σκανδαλίδη, ο νόµος Παυλόπουλου- στο θέµα της αντιµετώπισης
της εκλογής των κοµµάτων η φιλοσοφία και η λογική είναι ίδια
µε αυτή του εκλογικού συστήµατος που προτείνετε σήµερα.
Είναι η ίδια ακριβώς, φωτοτυπικό αντίγραφο, σαν να βάλατε
καρµπόν και την αποτυπώσατε. Θα σας πω αµέσως µετά τι είπαν
τα δικαστήρια γι’ αυτή τη διάταξη.
Έλεγε, λοιπόν, ο Αριστόβουλος Μάνεσης ως πρόεδρος του
Επιστηµονικού Συµβουλίου προς το ελληνικό Κοινοβούλιο γι’ αυτούς τους νόµους, για τον νόµο Κούβελα, το εξής: «Η διαφοροποίηση µπορεί να καταλήξει στην τεχνική απόκτηση
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Μία τέτοια διαµόρφωση του
εκλογικού αποτελέσµατος αποτελεί αλλοίωση και νόθευση της
λαϊκής ετυµηγορίας και παραβίαση του άρθρου 52 του Συντάγµατος, που προστατεύει την ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση
της εκλογικής θέλησης ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, η
οποία αποτελεί το θεµέλιο του πολιτεύµατος. Άρθρο 1, παράγραφος 2 του Συντάγµατος». Και προσθέτει το εξής: «Εξάλλου,
ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα αντέτεινε όχι µόνο προς την αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και προς την αρχή της ισοδυναµίας της
ψήφου και, επίσης, προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης και ίσης
ευκαιρίας των πολιτικών κοµµάτων και προς το δικαίωµά τους να
καθορίζουν την εκλογική και εν γένει πολιτική τους τακτική».
Λέγοντας αυτά ο Μάνεσης, τι επικαλέστηκε τότε ως πρόεδρος
του Επιστηµονικού Συµβουλίου; Επικαλέστηκε ad hoc νοµολογία
του εκλογοδικείου, δηλαδή του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου,
τις µε αριθµούς 33, 34, 35 και 36 αποφάσεις του 1990 και τη µε
αριθµό 111 του 1994. Και την επικαλέστηκε ο ίδιος ο Μάνεσης.
Ανέφερε, ακριβώς, απόσπασµα του εκλογοδικείου στο Επιστηµονικό Συµβούλιο που έλεγε το εξής: «Δεν είναι δυνατόν σε ένα
δηµοκρατικό καθεστώς τα δικαιοδοτικά όργανα να έχουν εξουσία να ελέγχουν υπό ποίους όρους και προϋποθέσεις µπορεί να
συνεργάζονται τα κόµµατα, αν αυτά έχουν κοινά προγράµµατα
ή αν είναι εύλογη ή σκόπιµη η συνεργασία τους».
Τα θέµατα αυτά, κύριοι Υπουργοί, είναι πολιτικά και µαζί µε
άλλα λαµβάνονται υπ’ όψιν κυριαρχικά και αποκλειστικά από τον
λαό. Είναι ο µόνος αρµόδιος για να καθορίζει τη δύναµη, τον συσχετισµό των πολιτικών δυνάµεων, αλλά και να αποδώσει αυτά
που πρέπει στο αυτοτελές κόµµα ή στον συνασπισµό κοµµάτων.
Άρθρο 1, παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
Ποιοι άλλοι είχαν συµφωνήσει µε τον Μάνεση τότε, κυρία Πρόεδρε; Θα το πω για να καταγραφεί στα Πρακτικά. Συµφώνησε ο
Δηµήτρης Τσάτσος, ο οποίος κουρέλιασε τον νόµο Κούβελα µε
µία τροµερή γνωµοδότηση. Μήπως τον κατατάσσετε στην
πλευρά της Αριστεράς, του αριστερού κέρατος του πολιτικού
συστήµατος; Ασφαλώς όχι. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είχε φτιάξει
µία γνωµοδότηση για τον ίδιο νόµο, όπου έλεγε ότι αντίκειται ευθέως στο Σύνταγµα, καθώς και ο Χρυσόγονος ο οποίος χαρακτηρίζει τις σχετικές ρυθµίσεις όχι µόνο κατάφωρα
αντισυνταγµατικές, αλλά -ακούστε και τη φράση- και επικίνδυνες
για τη δηµοκρατική οµαλότητα.
Πάµε στον νόµο Παυλόπουλου, που έχει την ίδια λογική της
αυξηµένης αναλογικής. Εκεί υπάρχει η φοβερή εργασία του Πα-
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παδηµητρίου του µακαρίτη, αλλά και του Ανθόπουλου και του
Ξηρού. Τις ξέρετε πολύ καλά.
Το ερώτηµα το µεγάλο είναι γιατί επιλέγετε αυτό που επιλέγετε, κύριοι Υπουργοί. Αυτό είναι ένα ερώτηµα και από πολιτική
και από νοµική άποψη. Την απάντηση σας τη δίνει µε ένα δηµοσίευµα εχθές ο Γιώργος Σωτηρέλης. Ακούστε τι λέει: «Γιατί,
όµως, τολµούν τόσο αυτοί, όσο και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, να ψηφίζουν µία τέτοια αντισυνταγµατική ρύθµιση; Η εξήγηση είναι απλούστατη αλλά και οδυνηρή, διότι στο σηµείο αυτό,
όπως ήδη έχει επισηµανθεί σε όλους τους τόνους από τη θεωρία,
υφίσταται ένα σοβαρό έλλειµµα δικαστικής προστασίας».
Και εξηγεί παρακάτω και λέει το εξής: «Οποιοδήποτε εκλογικό
σύστηµα, όσο αντισυνταγµατικό και αν είναι, σηµασία έχει ότι θα
πάµε σε εκλογές µε αυτό, διότι η παρέµβαση των ανωτάτων δικαστηρίων δεν µπορεί να έχει ποτέ προληπτικό χαρακτήρα, δηλαδή προφυλακτικό χαρακτήρα, παρά µόνο κατασταλτικό».
Θα πάµε σε εκλογές, λοιπόν και η καλπονόθευση δεν θα έχει
όρια και θα πριµοδοτεί αυτό που θέλει η Κυβέρνηση ή το κόµµα
που είναι κάθε φορά στην εξουσία το κόµµα που είναι κοντά στην
εξουσία και θα έρθει µετά το ανώτατο ειδικό δικαστήριο να πει
ότι η τάδε διάταξη ή η δείνα διάταξη είναι αντισυνταγµατική.
Όµως, η ζηµιά η πολιτική και η νοµική έχει γίνει, διότι οι εκλογές
έγιναν µε αυτόν τον εκλογικό νόµο που κρίνει εκ των υστέρων το
δικαστήριο.
Στην πραγµατικότητα λέει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι
µία τέτοια ρύθµιση δεν αφήνει σχεδόν κανένα περιθώριο να διαµορφωθούν πολιτικές προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν τη νοµική ισοδυναµία της ψήφου, τόσο σε σχέση µε τον καθορισµό
των εκλογικών περιφερειών όσο και σε σχέση µε την κατανοµή
των εδρών.
Ακούστε το παράλογο, κύριε Υπουργέ, που είστε ένας νέος
άνθρωπος. Μπορεί ένα κόµµα µε 36,5% να πάρει το 60% των
εδρών. Και ποιο είναι το παράλογο; Άντε, το µπόνους θα το πάρετε! Γιατί να παίρνει από µία τετραεδρική περιφέρεια τις τρεις
έδρες από τις τέσσερις, ενώ είναι δεύτερο ή τρίτο κόµµα; Αντιλαµβάνεστε τον παραλογισµό του συστήµατος; Ας πούµε, στην
πατρίδα µου την Καρδίτσα που είναι τετραεδρική, ανεξαρτήτως
ποιο είναι το πρώτο κόµµα, αυτό το κόµµα που πανελλαδικά θα
πάρει το µπόνους, θα πάρει και τις έδρες σε τετραεδρική και πενταεδρική περιφέρεια. Δεν έχει όρια, δεν έχει λογική, δεν έχει συνέπεια!
Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το εξής: Είπε ο κ. Λοβέρδος και συµφωνώ απολύτως- ότι εδώ δεν είναι µία άποψη, µειοψηφική ή πλειοψηφική, της θεωρίας του Συνταγµατικού Δικαίου.
Είναι οµόθυµη, οµόφωνη από τους πάντες, όλων των συνταγµατολόγων και των θεωρητικών του Συνταγµατικού Δικαίου, σε
όποια πλευρά της πολιτικής θεωρίας ή ιδεολογικής όχθης και αν
τους τοποθετήσει κανένας. Είναι οµόθυµη και οµόφωνη.
Άρα, λοιπόν, αν σήµερα το Κοινοβούλιο κλείνει τα µάτια και τα
αυτιά, πάσχει από κώφωση και τύφλωση απέναντι σε µία διαχρονική άποψη της συνταγµατικής και πολιτικής θεωρίας, ιδίως σε
σχέση µε απόψεις σταθερές συνταγµατολόγων τεραστίου διαµετρήµατος που ήµασταν όλοι µαθητές τους και µε σεβασµό και
δέος στεκόµαστε απέναντί τους, αν σήµερα, λοιπόν, καταστρατηγούµε και την πολιτική θεωρία, την πολιτική επιστήµη, ιδίως τη
συνταγµατική άποψη, νοµίζω ότι θα είναι ένα ακόµα κραυγαλέο,
ολέθριο λάθος και για το Σύνταγµα και για τη Δηµοκρατία.
Θα ήθελα οι κύριοι Υπουργοί να διαβάσουν λίγο πιο προσεκτικά και την άποψη της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Το καταχέριασµα γίνεται µε ευγένεια, αλλά γίνεται! Να διαβάσουν, επίσης και τη νοµολογία των αποφάσεων που σας είπα.
Ας µην εξακολουθήσουµε, κυρία Πρόεδρε -και κλείνω µε µία
φράση αποφράδα- να διώχνουν από την πολιτική τους πολίτες
και κυρίως τους νέους που είναι η ατµοµηχανή της κοινωνίας και
της ιστορίας. Θα είναι µία ακόµα ντροπή του πολιτικού συστήµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα µιλήσει πρώτα ο αντιλέγων;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Νοµίζω ότι πρέπει να
πάµε έτσι µε τα κόµµατα…
Θέλετε να λάβετε τον λόγο, κύριε Υψηλάντη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν έχω πρόβληµα.
Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ευχάριστο της αίτησης για
την αντισυνταγµατικότητα είναι ότι επιτέλους τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης ξύπνησαν, γιατί στην επιτροπή τουλάχιστον αυτό
το οποίο είχαν να αποδώσουν κατά του εκλογικού νόµου, αυτού
του οποίου εισφέρεται σήµερα από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ήταν µόνο µία γενική κριτική των επτά µηνών διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ήταν µία γενική κριτική χωρίς να εστιάσει ειδικότερα στα ζητήµατα, τα οποία τίθενται και τα θεωρητικά τα µεγάλα και τα συνταγµατικά του εκλογικού νόµου.
Ερχόµαστε σήµερα µε µεγάλη χαρά, το λέω εδώ ότι επιτέλους, γίνεται µια συζήτηση πάνω σε θέµατα του ιδίου του νόµου.
Τίθεται, λοιπόν, και από το Κίνηµα Αλλαγής και από τον ΣΥΡΙΖΑ
και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνηµα Αλλαγής, το θέµα της συνταγµατικότητας του άρθρου, 1 παράγραφος, 2 περίπτωση β’ και
ακούστηκαν εδώ απόψεις καθαρά συνταγµατολόγων, διαφόρων
συνταγµατολόγων, πάνω σε γενικότερα ζητήµατα Συνταγµατικού
Δικαίου, που έχουν να κάνουν µε τις διατάξεις περί λαϊκής κυριαρχίας, τις διατάξεις του άρθρου 37 του Συντάγµατος για τις
διερευνητικές εντολές και για την ισότητα περί ψήφου. Είναι ζητήµατα τα οποία και από την άλλη πλευρά, τη δική µας πλευρά,
που µπορούµε να τα θέσουµε, µπαίνουν σε πρώτη µοίρα στο
σκεπτικό και τη λειτουργία του υπό ψήφιση αυτού εκλογικού
νόµου.
Περαιτέρω, πρέπει να πούµε ότι -δυστυχώς ή ευτυχώς- και
στον χώρο του Συνταγµατικού Δικαίου οι συνταγµατολόγοι πολλές φορές διχάζονται περισσότερο από τον διχασµό που έχουν
και τα πολιτικά Κόµµατα. Είναι γνωστές οι µάχες οι οποίες δίνουν
οι συνταγµατολόγοι, όταν προκύπτει κάποιο ζήτηµα και πώς ο
ένας προσπαθεί να ξεπεράσει σε ιδέες τον άλλον.
Επιστρατεύονται εδώ διάφορα άρθρα, κυρίως από τον κ.
Λάππα, είναι µια προσφιλής τακτική του κ. Λάππα να µας φέρνει
εδώ και να µας διαβάζει αποσπασµατικά διάφορα κείµενα συνταγµατολόγων. Θα µπορούσα να σας φέρω και εγώ αντίθετα διάφορα άρθρα του κ. Αλιβιζάτου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Φέρτε ένα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Φέρτε µας ένα άρθρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Να σας φέρω να διαβάσετε. Πρόσφατα, εχθές διάβασα ένα άρθρο κατά της απλής
αναλογικής του συνταγµατολόγου κ. Αλιβιζάτου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι για την απλή αναλογική, γι’ αυτό που συζητάµε εδώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ακούστε να δείτε.
Ακούστε τα τώρα. Τώρα θα ακούτε. Ένα άρθρο του κ. Αλιβιζάτου
στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», διαβάστε το.
Όσον αφορά τώρα επί της ουσίας του θέµατος θα πρέπει να
πούµε τα εξής: ότι δεν έχει κρύψει η Νέα Δηµοκρατία ότι η αρχή
της είναι υπέρ των εκλογικών νοµοσχεδίων υπέρ της κυβερνησιµότητας, της διασφάλισης σταθερότητας της πολιτικής και της
κυβερνησιµότητας και ότι πάγια θέση µας είναι η αντίθεσή µας
στα συστήµατα της απλής αναλογικής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Εν όψει, λοιπόν, της διασφάλισης της κυβερνητικής σταθερότητας γνωρίζετε ότι κάµπτεται πολλές φορές η αρχή και της ισοδυναµίας της ψήφου και της ίσης µεταχείρισης των πολιτικών
κοµµάτων µε πάγια νοµολογία, όχι µόνο των εκλογοδικείων αλλά
και του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει ότι δεν
αντιβαίνει προς το Σύνταγµα η δυσµενέστερη µεταχείριση των
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συνασπισµών σε σχέση µε αυτοτελή κόµµατα.
Και, πράγµατι, στο νοµοσχέδιο, στα πρακτικά της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, στον εκλογικό νόµο του 1990, µε
αριθµό 40/31-10-1990 ο µακαρίτης, ο αείµνηστος Αριστόβουλος
Μάνεσης τάχθηκε εναντίον της λύσης αυτής. Ωστόσο, υπήρχαν
αντίθετες απόψεις του Γεώργιου Κουµάντου και του Επαµεινώνδα Σπηλιωτόπουλου.
Περαιτέρω, µε το σχέδιο νόµου εισάγεται εκ των πραγµάτων
η µέγιστη δυνατή εγγύηση εκλογικής δικαιοσύνης και ίσης µεταχείρισης των συµµετοχών των συνδυασµών και προβλέπεται η
αποκλειστική αρµοδιότητα του Α’ Τµήµατος του Αρείου Πάγου
να αποφαίνεται αµετάκλητα κατά την ανακήρυξη των συνδυασµών µε τον χαρακτήρα κόµµατος αυτοτελούς ή συνασπισµού.
Η ρύθµιση αυτή δεν είναι άγνωστη στην ελληνική εκλογική νοµοθεσία. Αποτελεί υιοθέτηση αυτούσιας της ρύθµισης του
ν.3636/2008, ο οποίος µε τη σειρά του υιοθέτησε τη ρύθµιση από
τον ν.1907/1990 όπου εκεί αντιγράφηκε ουσιαστικά η ρύθµιση
της παραγράφου 7, του άρθρου 132, του βασιλικού διατάγµατος
10/12-4-1958.
Το ελληνικό Σύνταγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν αντιθέσει προς άλλα Συντάγµατα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, δεν
καθορίζει το εκλογικό σύστηµα, καταλείπει στον κοινό νοµοθέτη
την ευχέρεια να επιλέξει κάθε φορά το προσφορότερο και µάλλον ενδεδειγµένο από τις περιστάσεις εκλογικό σύστηµα, αφού
λάβει υπ’ όψιν του τις κρατούσες πολιτικές συνθήκες. Ενδεικτικά
αναφέρεται η νοµολογία, η οποία έχει ήδη ειπωθεί εδώ από τους
συναδέλφους της Αντιπολίτευσης.
Ο νοµοθέτης έχει ευρεία ελευθερία δράσεως κατά τον καθορισµό του εκλογικού συστήµατος, αλλά όχι απεριόριστη, διότι
αυτή οριοθετείται από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, όπως ήδη
έχω αναφέρει λεπτοµερώς στις επιµέρους αιτιάσεις τις οποίες
έχετε υποβάλει, από τις συνταγµατικές αρχές που διέπουν την
ψήφο, αλλά και από τους αυξηµένης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου.
Συνεπώς η ίδια η Επιστηµονική Επιτροπή τώρα θέλετε να πείτε
ότι µας φέρνει κάποιες νοµοθετικές βελτιώσεις, οι οποίες συστήνει να γίνουν ορολογικές και πέραν αυτού δεν αναφέρεται σε θέµατα αντισυνταγµατικότητας. Το µεταφράζετε ότι υπάρχει
πρόβληµα συνταγµατικότητας στο συγκεκριµένο άρθρο στο
οποίο αναφέρεστε για τον συνασπισµό κοµµάτων. Δεν υπάρχει
σε καµµία περίπτωση. Η νοµολογία -και µέρος της θεωρίας- τάσσεται υπέρ της επιλογής αυτής. Και συνεπώς θα πρέπει η πρότασή σας να απορριφθεί και η πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής
αλλά και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ζήτησε τον λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα κάνω µία παράφραση ενός πολύ
γνωστού και συµβολικού τραγουδιού και ζητάω εκ των προτέρων
συγγνώµη: «Της υποκρισίας, ήλιε νοητέ»! Αυτή είναι η συζήτηση
που γίνεται.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: «Υποκρίνεσαι, σου λέω, υποκρίνεσαι»!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Της υποκρισίας, λέω ή του υποκρίνεσθαι, αν το θέλετε και στην καθαρεύουσα, κύριε Λοβέρδο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Αφήστε την παραποίηση
στίχων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Σκανδαλίδη, µπορούµε να συνεχίσουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Μάλιστα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Γίνεται µια ολόκληρη συζήτηση για τη συνταγµατικότητα. Γίνεται µια συζήτηση από όλα τα κόµµατα τα υπόλοιπα, περί του
εκλογικού συστήµατος, της ισοδυναµίας και ισοτιµίας της
ψήφου. Καλά, δεν ντρέπεστε; Υπάρχει ένα εκλογικό σύστηµα
από το ’74 και µετά λέω, για να µην πάω και παλιότερα, που να
καταγράφει τη λαϊκή βούληση, όπως εκφράζεται στις εκλογές,
ανεξάρτητα από το πώς και τι; Πείτε µας ένα. Πείτε µας ποιο
κόµµα, πλην του 1974 που πάλι µε σύστηµα καλπονοθευτικό
πήρε τότε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής την κυβέρνηση µε πάνω
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από 50%, ποιο άλλο κόµµα που κυβερνάει όλα αυτά τα χρόνια
πήρε το 51% ή το 50,01% των ψήφων αυτών των Ελλήνων που
ψήφισαν; Για να µην πω ότι κυβερνούν όλα τα κόµµατα µε βάση
των πληθυσµό της Ελλάδας σε ποσοστό από 22% έως 28% και
έχουν κοινοβουλευτική αυτοδυναµία όλα αυτά τα χρόνια.
Συµπέρασµα, πρώτον, λέω. Υποκρισία. Η υποκρισία στο µεγαλείο της. Είσαστε κυβερνήσεις µειοψηφίας. Έχετε καλπονοθευτικά συστήµατα. Αρνείστε όλοι -και ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει τον
καµπόσο- την απλή αναλογική. Και απλή αναλογική σηµαίνει
απλή αναλογική, δηλαδή ό,τι ψήφους παίρνει, τόσες έδρες παίρνει στους τριακόσιους. Δεν σηµαίνει ούτε πλαφόν 3% που κόβει
έξω ένα µεγάλο ποσοστό από αυτό που ψηφίζουν, ανεξάρτητα
από τι κόµµατα ψηφίζουν. Δεν σηµαίνει µπόνους, πολύ χειρότερα.
Όλα, µα όλα τα κόµµατα µέχρι τώρα χρησιµοποίησαν συστήµατα αναλόγως πώς τους βολεύει, ασχέτως εάν φωνάζουν. Η
Νέα Δηµοκρατία ήταν γνωστή. Είναι η αστική δηµοκρατία, βλέπετε.
Πενήντα έδρες µπόνους; Κλέβετε την ψήφο του ελληνικού
λαού. Τριάντα έδρες, όπως λένε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ; Κλέβετε τριάντα έδρες. Πώς να το κάνουµε, δηλαδή; Αυτή είναι η
δηµοκρατία σας, ακόµη και η αστική δηµοκρατία. Φτιάχνετε συστήµατα τερατώδη µερικές φορές. Παλαιότερα τα ζήσαµε. Όχι
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει και απλή αναλογική. Άµα βολεύει το σύστηµα και τα έχει φτιάξει όλα καλά, µπορεί να κάνει
και απλή αναλογική. Δεν θα λυθούν τα προβλήµατα, αλλά τουλάχιστον σταµατήστε αυτή την υποκρισία, να τσακώνεστε περί
του Συντάγµατος. Όταν λέµε ότι είναι ίση η ψήφος όλων των Ελλήνων, τι σηµαίνει αυτό;
Δεύτερον, η κυβερνησιµότητα. Σιγά τα λάχανα! Δεν είναι η κυβερνησιµότητα, είναι η σταθερότητα του συστήµατος, για να µη
διαταράσσεται. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβληµα µε σχηµατισµό κυβερνήσεων. Άλλωστε υπάρχει τέτοια στρατηγική ταύτιση σε
όλους σας, η οποία εκφράστηκε και στα µνηµόνια και στην εξωτερική πολιτική και παντού, που θα βρεθεί λύση, όπως βρέθηκε
η λύση να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ µε την επάρατη Δεξιά, πράγµα
που όταν εµείς λέγαµε ότι µπορεί να γίνει, βγαίνατε στα κεραµίδια.
Εποµένως όλα τα συστήµατα τα οποία φέρνετε και αυτό µε
την ευρεία έννοια του όρου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Μαζί δεν κυβερνήσαµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν κυβερνήσαµε ποτέ µαζί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: E, όχι δα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε, εάν θέλετε να διακόψετε,
µπορείτε να το κάνετε. Θέλετε, όµως, να συνεχίσω; Θα πω περισσότερα µετά και δεν θα σας συµφέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μας φέρνετε ένα σύστηµα που µας
λέτε ότι είναι αναλογικό και κλέβετε πενήντα έδρες; Από πού έως
πού είναι αναλογικό; Και το ΠΑΣΟΚ λέει τριάντα και ο ΣΥΡΙΖΑ
λέει τριάντα. Δίνει τη δυνατότητα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, δεν το είπαµε εµείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε, κύριε Σπίρτζη, τα ξέρουµε.
Λέει, µέχρι το 10% των εδρών µπορεί να δοθεί. Το 10% σηµαίνει
τριάντα έδρες. Αυτό λέει ο νόµος σας.
Δεύτερον, το 3% σηµαίνει εννέα Βουλευτές. Αποκλείεται ένα
κόµµα που παίρνει 2,90%.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Το πλαφόν λέτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το πλαφόν. Τι είναι αυτό; Δεν είναι
κλοπή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τότε δεν κλέβει µόνο πενήντα έδρες η
Νέα Δηµοκρατία, κλέβει ογδόντα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εάν θέλετε να κάνουµε διάλογο, να
τον κάνουµε, αλλά δεν είναι τηλεόραση εδώ!
Συνεχίζω, λοιπόν. Αφήστε, λέω την υποκρισία και από τη µία
µεριά και από την άλλη και αφήστε τα περί δηµοκρατίας κ.λπ.,
για να µιλήσουµε µε ανοιχτά χαρτιά. Όταν ληστεύετε τις ψήφους
άλλων κοµµάτων, αυτό το ονοµάζετε δηµοκρατία. Όταν σας συµφέρει, πάτε µε µονοκοµµατικές και όταν δεν σας συµφέρει, φέρ-
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νετε και διάφορα περίεργα σχήµατα. Έχουν δει τα µάτια µας τέρατα και σηµεία. Παλαιότερα, για να εκλεγεί Βουλευτής του ΚΚΕ
ήθελε τριάντα πέντε χιλιάδες ψήφους και από τα δύο κόµµατα
ήθελε δέκα χιλιάδες ψήφους. Αυτό πώς το λέτε εσείς, που υπερασπίζεστε τη δηµοκρατία κ.λπ.; Ποια κυβερνησιµότητα; Θα τα
βρείτε στην πορεία. Φάνηκε αυτό. Και όταν «έτριξε» λίγο το σύστηµα, όλοι ψηφίσατε τα µνηµόνια.
Εποµένως αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώµη µας, έχει µεγάλη
υποκρισία. Εµείς, ερµηνεύοντας αυτό που υποτίθεται ότι πιστεύετε, την ισοτιµία της ψήφου συνολικά, θεωρούµε ότι είναι
όλο αντισυνταγµατικό, όχι µόνο εκεί που επικεντρώνεστε, που
αφορά τους συνασπισµούς και τα ξεχωριστά κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας από την Ελληνική Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι 13.15’ και ακόµη δεν έχουµε ξεκινήσει το νοµοσχέδιο.
Νοµίζω πάντως ότι οι περισσότεροι από εδώ σήµερα έχουν εξασφαλίσει µία θέση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των «20.00’».
Νοµίζω ότι αυτός είναι ο στόχος κάθε φορά που συµβαίνει κάτι
τέτοιο στα σοβαρά θέµατα ή στα λιγότερο σοβαρά, µε τις αιτήσεις αντισυνταγµατικότητας κ.λπ..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό είναι προσβλητικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε, λυπούµαι
πάρα πολύ, που θα το πω, αλλά µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο
σήµερα πρόκειται να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε τον νέο
εκλογικό νόµο, δηλαδή πώς θα ψηφίζει ο Έλληνας πολίτης, αλλά
σε κανέναν µάλλον από εδώ µέσα δεν περνά από το µυαλό να
προβληµατιστεί λιγάκι πώς θα καταφέρουµε να σηκώσουµε από
τον καναπέ τον πολίτη, για να πάει να ψηφίσει, γιατί έχουµε ή
µάλλον έχετε απαξιώσει τελείως το πολιτικό σύστηµα τα τελευταία χρόνια. Θα έπρεπε να µας απασχολεί αυτό περισσότερο.
Ξέρετε γιατί έχουµε απαξιώσει το πολιτικό σύστηµα; Γι’ αυτά
εδώ που κάνετε. Και ξέρετε τι κάνετε σήµερα εδώ; Διαφωνείτε
υποκριτικά για όχι τόσο ουσιώδη θέµατα και συµφωνείτε σε όλα
τα υπόλοιπα.
Ήρθαν σήµερα, λοιπόν, το Κίνηµα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ να
διαφωνήσουν αναφορικά µε τη συνταγµατικότητα, ενώ συµφωνούν σε άλλα µεγάλα και τεράστια θέµατα. Συµφωνείτε στα ελληνοτουρκικά, συµφωνείτε στα µνηµόνια, στις Πρέσπες, στα
µεγάλα και κάνετε πως διαφωνείτε -και καλά- σε τέτοια θέµατα
για το σόου, για την επικοινωνία, για το στασίδι στο δελτίο των
«20.00’», γιατί αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερο.
Κύριε Λάππα, που κόπτεστε τόσο πολύ, ξέρετε κάτι; Δεν είµαστε εδώ όλοι ούτε συνταγµατολόγοι ούτε νοµικοί ούτε είναι ο κόσµος που µας παρακολουθεί. Εάν, λοιπόν, καλούνται οι
Βουλευτές να δώσουν λύση σε τέτοια θέµατα, εάν κάτι είναι συνταγµατικό ή αντισυνταγµατικό, η φωνή της λογικής, η δική µας
φωνή, η φωνή της Ελληνικής Λύσης φωνάζει και στη συζήτηση
περί Αναθεώρησης του Συντάγµατος και από την πρώτη ηµέρα
που µπήκαµε εδώ την ανάγκη ίδρυσης συνταγµατικού δικαστηρίου, για να δώσει τη λύση. Το λέµε και το φωνάζουµε. Κανείς
δεν ακούει. Φωνή βοώντος εν τη ερήµω! Κλειστά αυτιά!
Πάσχει από κώφωση και τύφλωση, είπε ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, το ελληνικό Κοινοβούλιο. Όχι, πάσχει από υποκρισία, που
περισσεύει. Ξεχειλίζει η υποκρισία! Θα έπρεπε ο νους και ο προβληµατισµός µας να έχουν να κάνουν µε το πώς θα µπορέσουµε
να ανακτήσουµε, επαναλαµβάνω, ως πολιτικό σύστηµα την αξιοπιστία µας στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες πολίτες, για να έρθουν πάλι να ψηφίσουν και να έχουµε 80%, 90% και 100%
συµµετοχή και όχι 40% και µε το ζόρι να τους φέρνουµε στην
κάλπη. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα της έλλειψης αξιοπιστίας
του πολιτικού συστήµατος. Τώρα, εάν θα ψηφίσει υπέρ ή κατά
της αντισυνταγµατικότητας, αφού θα προχωρήσει η διαδικασία,
τι σηµασία έχει; Κατά θα βγει. Τι θέλετε να ψηφίσουµε; Ναι,
υπέρ, κατά; Τι θέλετε; Ό,τι θέλετε εσείς! Η ουσία ποια είναι;
Εµείς είµαστε φύσει υπέρ της απλής αναλογικής. Εάν κάνατε
και εσείς αυτό που κάνουµε εµείς, δεν θα είχε έρθει η παρακµή
του πολιτικού συστήµατος και δεν θα είχε καταστραφεί η χώρα.
Γιατί εµείς βάζουµε πάντα το εθνικό συµφέρον πάνω από το συµφέρον του κόµµατος, πάνω από το συµφέρον του Βελόπουλου,
της Ελληνικής Λύσης και του οποιουδήποτε µέλους της Ελληνι-
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κής Λύσης. Βάζουµε πιο πάνω το εθνικό συµφέρον. Καλώς ή
κακώς -και λέω κακώς, γιατί βέβαια εσείς έχετε πολύ µεγάλη ευθύνη που φέρατε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και οικονοµικά
και γεωπολιτικά και στις σχέσεις µας και στα ελληνοτουρκικά, σε
όλα- η χώρα χρειάζεται να κυβερνάται και όχι µπάχαλο. Εσείς,
λοιπόν, οι λάτρεις της απλής αναλογικής, κυβερνήσατε µε το
µπόνους. Τώρα ξαφνικά, που θέλετε να παραδώσετε µπάχαλο,
σας ενδιαφέρει η απλή αναλογική. Αποφασίστε τι θέλετε.
Εµείς δεν ψηφίζουµε µε βάση το δικό µας συµφέρον, ψηφίζουµε πάντα µε βάση το εθνικό συµφέρον. Αυτό είναι κάτι άλλο,
που θα το πούµε και θα το αναπτύξουµε στις οµιλίες µας, όταν
έρθει η ώρα να συζητηθεί το νοµοσχέδιο. Σε λίγο ελπίζω να ξεκινήσει ο νέος εκλογικός νόµος.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να προβληµατιστείτε όλοι για
ποιον λόγο οι Έλληνες πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη σε
όλους εµάς. Εάν συνεχίσετε αυτά που κάνετε εδώ πέρα, δυστυχώς θα χάσουµε και αυτούς που έχουν µείνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 έχει τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κάθε εκλογικός νόµος µε ενισχυµένη αναλογική παραβιάζει ευθέως το Σύνταγµα της Ελλάδος, καθώς κάθε
τέτοιος εκλογικός νόµος παραβιάζει τις αρχές της ισότητας της
ψήφου, της αναλογικότητας, όπως βεβαίως και την αντιπροσωπευτική αρχή.
Δεκαετίες τώρα -τι παράξενο!- όλες οι εκλογές σε αυτόν τον
τόπο γίνονται µε ενισχυµένη αναλογική. Συνεπώς δεκαετίες
τώρα, όλες οι εκλογές έχουν διεξαχθεί µε εκλογικούς νόµους οι
οποίοι παραβίαζαν και συνεχίζουν να παραβιάζουν το Σύνταγµα.
Ίσως -να συµφωνήσω- µε τον σηµερινό εκλογικό νόµο που
φέρνει η Νέα Δηµοκρατία για ψήφιση να το παρακάνει, να ξεπερνά τα εσκαµµένα ή όλα τα µέχρι τώρα όρια. Ωστόσο, κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, µε συγχωρείτε που θα το
πω, αλλά τώρα το θυµηθήκατε;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ζήτησε τον λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τζανακόπουλος.
Ποιο είναι το θέµα, για την αντισυνταγµατικότητα ή για άλλον
λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για την αντισυνταγµατικότητα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ήρθατε τώρα, δεν έχουµε ολοκληρώσει τη συζήτηση για την αντισυνταγµατικότητα. Μίλησαν ο λέγων και ο
αντιλέγων και τώρα µιλούν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ήταν πάνω στην
αλλαγή που κάναµε.
Παρακαλώ, κύριε Τζανακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκκινώντας θα ήταν χρήσιµο να θυµίσουµε στον αντιλέγοντα
εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Υψηλάντη, ο οποίος επικαλέστηκε ότι δήθεν τα ζητήµατα, τα οποία σήµερα συζητούνται
εδώ σε σχέση µε την αντισυνταγµατικότητα της διάταξης, που
αφορά το µπόνους για συνασπισµούς κοµµάτων, δεν τέθηκαν
στην επιτροπή, ότι συζητήθηκαν διεξοδικότατα, τέθηκαν και από
τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τη µεριά άλλων κοµµάτων.
Εποµένως νοµίζω ότι ήταν εύλογο, εφόσον δεν εισακούστηκαν
τα συντριπτικά επιχειρήµατα κατά τη διάρκεια της συζήτησης
στην επιτροπή, να τεθεί ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας και ενώπιον του Σώµατος για να αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, η
Ολοµέλεια.
Μίλησε επίσης ο αντιλέγων της Νέας Δηµοκρατίας για δήθεν
«ανοιχτά» ζητήµατα µεγάλου θεωρητικού, νοµικού, συνταγµατικού ενδιαφέροντος και επικαλέστηκε τον διχασµό των συνταγµατολόγων επί του θέµατος για το οποίο συζητάµε σήµερα. Να
ενηµερώσω ότι, βεβαίως, στο Συνταγµατικό Δίκαιο και γενικότερα στο νοµικό σύµπαν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα που
διχάζουν τους νοµικούς, τα οποία εγείρουν πολύ βαθιές και σηµαντικές θεωρητικές συζητήσεις.
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Ωστόσο, το ζήτηµα για το οποίο σήµερα συζητάµε εδώ, δηλαδή αν είναι συνταγµατική η προτεραιοποίηση ή µάλλον η ιεράρχηση ενός αυτοτελούς κόµµατος, η αξιολογική -µάλλονθέση ενός αυτοτελούς κόµµατος ως ισχυρότερου για τη λήψη
του µπόνους έναντι συνασπισµού κοµµάτων, δεν είναι ένα από
τα «ανοιχτά» νοµικά και θεωρητικά ζητήµατα. Είναι ένα ζήτηµα
το οποίο έχει κλείσει και στη νοµική θεωρία και στη νοµολογία.
Ουδείς το θεωρεί ανοιχτό, εκτός ενδεχοµένως από εσάς και τους
συναδέλφους σας στη Νέα Δηµοκρατία, που θα καταψηφίσουν
την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Και οι λόγοι για τους οποίους το ζήτηµα αυτό έχει κλείσει, σας έγιναν απολύτως σαφείς
από την τοποθέτηση του λέγοντος, του κ. Λάππα, ο οποίος σας
σταχυολόγησε µια σειρά από θεωρητικές παρεµβάσεις, αυτές
που εσείς θεωρήσατε αποσπασµατικές, από κορυφαίους συνταγµατολόγους, οι οποίοι ενώ έχουν διαφωνήσει σε ό,τι µπορεί
κανείς να φανταστεί, σε ένα πράγµα συµφωνούν, ότι η συγκεκριµένη διάταξη και το γεγονός ότι το µπόνους δεν µπορεί να δίνεται σε συνασπισµό κοµµάτων αν αυτός ο συνασπισµός κοµµάτων
δεν έχει ως µέσο όρο των κοµµάτων που συµµετέχουν µεγαλύτερο ποσοστό από το δεύτερο κόµµα, δεν υπάρχει διαφωνία µεταξύ κανενός από αυτούς τους συνταγµατολόγους.
Εποµένως ξαναλέω ότι δεν πρόκειται για «ανοιχτό» ζήτηµα,
πρόκειται για ένα ζήτηµα το οποίο έχει κλείσει οριστικά και εσείς
επιµένετε να το συντηρείτε για λόγους που σχετίζονται προφανώς µε την κοµµατική σκοπιµότητα την οποία θέλετε να υπηρετήσετε και µε το γεγονός ότι θεωρείτε πως κατ’ αυτόν τον τρόπο
ευνοείται ενδεχοµένως η παράταξή σας σε περίπτωση µιας εκλογικής µάχης, όπου θα έρθετε αντιµέτωποι µε έναν συνασπισµό
κοµµάτων.
Για να καταλάβουν όµως και οι πολίτες για τι πράγµα συζητάµε
και τι ακριβώς είστε έτοιµοι να ψηφίσετε, θα σας δώσω ένα
απλούστατο παράδειγµα, το οποίο το ανέφερε επίσης ο κ. Λάππας. Έστω ότι έχουµε έναν συνασπισµό κοµµάτων ο οποίος λαµβάνει στις εκλογές ένα ποσοστό της τάξης του 60%. Αν το
δεύτερο κόµµα λάβει 31%, ας πούµε η Νέα Δηµοκρατία, τούτο
θα σηµαίνει ότι το κόµµα που έλαβε το 31% θα πάρει το µπόνους
και δεν θα πάρει το µπόνους το κόµµα που έλαβε 60%. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουµε να κάνουµε µε ζητήµατα, τα οποία δεν είναι, αν
θέλετε, και τόσο πολύπλοκα, που να τα χαρακτηρίζουµε «βαθύτατου συνταγµατικού ενδιαφέροντος», είναι και ζητήµατα απλής
λογικής και νοµίζω ότι αντιβαίνει την απλή λογική και το περί δικαίου αίσθηµα και το περί δηµοκρατίας αίσθηµα των πολιτών
αυτό το οποίο εσείς προσπαθείτε να προωθήσετε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Είναι, πραγµατικά, κρίµα για τον Υπουργό,
ο οποίος έχει µια µακρά πορεία στην ελληνική πολιτική ζωή, από
διαφορετικά µετερίζια, σήµερα, µε τη διάταξη αυτή, στην πραγµατικότητα να διαγράφει όχι µόνο πολιτικά, αλλά και σε επίπεδο
ευαισθησίας το ίδιο του το παρελθόν.
Θέλω, λοιπόν, να πω κλείνοντας ότι όλη η τοποθέτηση, στη συνέχεια, του αντιλέγοντος εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας αφορούσε ένα εντελώς διαφορετικό ζήτηµα από αυτό το οποίο
τέθηκε. Επειδή δεν είπε κανένα νοµικό επιχείρηµα σε σχέση µε
την υποτιθέµενη συνταγµατικότητα της διάταξης, διότι δεν υπάρχει νοµικό επιχείρηµα που να µπορεί να στηρίξει τη συνταγµατικότητα της συγκεκριµένης διάταξης, επέλεξε να µιλήσει για κάτι
εντελώς διαφορετικό, για το αν τα συστήµατα της ενισχυµένης
αναλογικής ή τα πλειοψηφικά συστήµατα συνάδουν ή δεν συνάδουν µε τη συνταγµατική λογική, µε τη νοµική λογική του ελληνικού Συντάγµατος. Δεν συζητάµε αυτό εδώ. Συγγνώµη που σας
χαλάω το επιχείρηµα, αλλά το θέµα που εµείς θέσαµε δεν έχει
σε τίποτα να κάνει µε αυτό για το οποίο εσείς απαντήσατε.
Εσείς µας είπατε ότι υπάρχει νοµολογία που λέει πως η ενισχυµένη αναλογική συνάδει µε το ελληνικό Σύνταγµα. Μάλιστα.
Μπορούµε να συζητάµε για ώρες αν αυτό ισχύει ή αν αυτό δεν
ισχύει. Θα µπορούσαν να υπάρξουν, πράγµατι, διχασµοί µεταξύ
των νοµικών, θα µπορούσαν να υπάρξουν θεωρητικές συζητήσεις, υπάρχει ούτως ή άλλως η νοµολογία, διάφοροι συνταγµατολόγοι έχουν τοποθετηθεί µε διαφορετικό τρόπο για το
συγκεκριµένο ζήτηµα. Είδαµε και ότι για παράδειγµα το ΜέΡΑ25
ή εκ µέρους του ΚΚΕ θεωρούν ότι οποιαδήποτε µορφή εκλογικού
συστήµατος, πέραν της απλής αναλογικής, είναι αντισυνταγµα-
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τική, υπάρχει µια ανοιχτή συζήτηση. Όµως, υπενθυµίζω. Δεν συζητάµε για αυτό. Μπορείτε να κάνετε το επιχείρηµά σας, αλλά
ενδεχοµένως σε µια άλλη συζήτηση, µε άλλους οµιλητές που θα
θέσουν το συγκεκριµένο θέµα.
Εδώ περιµένουµε από τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας να
απαντήσει και να µας δώσει έστω ένα νοµικό επιχείρηµα, γιατί η
διάταξη που διαχωρίζει τον συνασπισµό κοµµάτων από το αυτοτελές κόµµα, σε σχέση µε το µπόνους, είναι συνταγµατική και τέτοιο επιχείρηµα, δυστυχώς, δεν ακούσαµε. Θα είναι, πραγµατικά,
λυπηρό να συνεχίσετε να επιµένετε σε αυτή τη λογική των διαχωρισµών, όπως το 1990 και όπως το 2008. Επιτέλους έχουµε
2020, καιρός είναι να διορθωθείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Σκανδαλίδης
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µια κακή συνήθεια στο
Κοινοβούλιο, κάθε φορά που µιλάµε για ένα πολύ συγκεκριµένο
θέµα, να κάνουµε µια γενικότερη πολιτική αντιπαράθεση γύρω
από τη γενικότερη στρατηγική και φιλοσοφία των κοµµάτων, πού
είναι δηµοκρατικά, πού είναι αντιδηµοκρατικά και ούτω καθ’
εξής. Για τον εκλογικό νόµο και την ουσία του θα συζητήσουµε
στη συζήτηση, σήµερα και αύριο, µε όλη τη διάθεση που θα
έχουµε, και θα παρουσιάσει ο καθένας τις θέσεις του.
Εγώ θέλω να µιλήσω για τη συγκεκριµένη διάταξη, που εµείς
προβάλαµε την αντισυνταγµατικότητα, που µε τόσο καθαρό
τρόπο εξήγησε και πολύ αναλυτικά.
Επειδή εγώ δεν διεκδικώ δάφνες συνταγµατολόγου αλλά έχω
µια σχετική πολιτική εµπειρία, θα µιλήσω, κυρίως, για το πνεύµα
του Συντάγµατος και άµα χρειάζεται και όχι το γράµµα του Συντάγµατος, το οποίο αναλύθηκε και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι και από άλλα κόµµατα,
όταν έκαναν την τοποθέτησή τους στα επιµέρους σηµεία εκτός
από τις γενικολογίες.
Κατ’ αρχάς για την ιστορία αυτού του άρθρου, εγώ το παρέλαβα όταν έφτιαχνα τον εκλογικό νόµο το 2003 από τον νόµο
Κούβελα. Καταργήθηκε, επανήλθε µε τον κ. Παυλόπουλο όταν
ήταν Υπουργός Εσωτερικών, το 2009, το 2008 -δεν θυµάµαι ακριβώς- και επανέρχεται τώρα, µετά από τη νέα πρόταση που κάνει
η Νέα Δηµοκρατία, στο Σύνταγµά µας.
Η γνώµη µου είναι πάρα πολύ απλή. Από τη Μεταπολίτευση
και µετά έχει οροθετηθεί το πολυκοµµατικό, κοινοβουλευτικό πολίτευµα στη χώρα µας µε τρόπο σαφή, χωρίς σηµειώσεις, χωρίς
αστερίσκους, και χωρίς δυνατότητες να παραγνωρίζεται η ουσία
του πολιτεύµατος, που είναι της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Οριοθετήθηκε, λοιπόν, χωρίς ταλαντεύσεις και ο ρόλος των
πολιτικών κοµµάτων και των εκλογικών συνακόλουθα προγραµµάτων. Οι εθνικές εκλογές έχουν έναν στόχο -φαντάζοµαι όλοι
συµφωνούµε σε αυτό- ότι ο πολίτης καλείται να τοποθετηθεί ποιο
εκλογικό πρόγραµµα και ποιον τρόπο διακυβέρνησης επιλέγει.
Η ουσία, λοιπόν, αυτής της αντισυνταγµατικής διάταξης είναι,
κύριε Υπουργέ, ότι επιλέγει έναν πολιτικό σχηµατισµό µε συγκεκριµένο πολιτικό πρόγραµµα µε πλειοψηφία και έρχεται ο νόµος
σας να καταργήσει την πλειοψηφία και να αναδείξει µια µειοψηφία ως κυβέρνηση. Γιατί; Δεν έχει πρόγραµµα ο συνασπισµός
των κοµµάτων; Μετεκλογικά υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν
οποιεσδήποτε ρυθµίσεις. Εδώ απαγορεύετε, ουσιαστικά, την
προεκλογική συνεργασία κοµµάτων σε κάθε περίπτωση. Και
αυτό είναι αντιδηµοκρατικό. Είναι παιχνίδι µε την δηµοκρατία που
ναρκοθετεί τους θεσµούς.
Είναι αδύνατο για µένα που δεν είµαι συνταγµατολόγος να διανοηθώ ότι το πνεύµα του Συντάγµατος ήταν άλλο πρόγραµµα να
ψηφίζει –γιατί τώρα ψηφίζει προγράµµατα ο λαός, είναι ενήµερος- και άλλη κυβέρνηση να του προκύπτει επειδή το bonus θα
πάει εκεί. Για τη χρησιµότητα του bonus έχουµε σήµερα και
αύριο να συζητήσουµε και αν πρέπει να υπάρχει και πού πρέπει
να υπάρχει.
Νοµίζω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να αποσύρετε αυτή
τη διάταξη. Έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, γιατί παραβιάζει
κατάφωρα το πνεύµα του Συντάγµατος, εκτός από την τυπική
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αντισυνταγµατικότητά της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Λιβανός έχει
τον λόγο, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Έχει δίκιο ο κ. Σκανδαλίδης ότι δεν πρέπει να ξεφύγουµε από
το θέµα της αντισυνταγµατικότητας, αλλά δεν µπορώ να αντισταθώ. Ο κ. Λοβέρδος έκανε ένα ευφυολόγηµα µε τον κ. Λιβάνιο,
τον Υφυπουργό. Δεν ήταν κατανοητό σε µας, νοµίζω σε κανέναν
και έξω από αυτή την Αίθουσα, το αντίστοιχο όµως ερώτηµα περί
παρελθόντος και µνηµών θα ήθελα να µας απαντήσετε κι εσείς
µέσα σε αυτή τη διήµερη συζήτηση για τη θέση την οποία θα πάρετε στο σύνολο του εκλογικού νόµου -και την οποία έχετε ήδη
πάρει δηµόσια- σε σχέση µε αυτό το οποίο είχε προτείνει ο κ.
Σκανδαλίδης, είχαν γίνει εκλογές µε τον νόµο Σκανδαλίδη –για
το bonus εννοώ, όχι για το θέµα της συνταγµατικότητας- και έρχεστε τώρα και το αντιπαλεύετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλο θέµα αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ακριβώς
αυτό. Το άλλο θέµα αυτό, λοιπόν, είναι η επιστροφή του ευφυολογήµατος ως προς τον κ. Λιβάνιο.
Θεωρώ ότι ο κ. Παφίλης είχε, επίσης, δίκιο λέγοντας αυτά τα
οποία είπε µε τα τραγούδια του, ότι κατ’ ουσίαν εδώ δεν είσαστε
ειλικρινείς, κύριοι και κυρίες της Αντιπολίτευσης, διότι έρχεστε
απλά να κερδοσκοπήσετε ψηφοθηρικά µε αυτή τη συζήτηση,
όπως κάνετε και αλλού.
Νοµίζω ότι σωστά θέσατε, κύριε Λοβέρδο, όπως και άλλες
φορές, το ζήτηµα των γνωµοδοτήσεων από συνταγµατολόγους
που όλοι τιµούµε από το παρελθόν. Εδώ έκανε λάθος ο κ. Τζανακόπουλος λέγοντας ότι ο κ. Υψηλάντης δεν αντέκρουσε τα επιχειρήµατα νοµικά, αντιθέτως αναφέρθηκε σε συνταγµατολόγους
που έχουν ακριβώς την αντίθετη άποψη. Άρα, σεβαστή είναι η
άποψη αυτή την οποία µεταφέρατε. Θα θέλαµε να σεβαστείτε
και τις απόψεις των άλλων συνταγµατολόγων που είναι στη λογική αυτήν που ανέφερε ο κ. Υψηλάντης.
Παράλληλα, θέλω να σας θυµίσω ότι και ο κ. Βολουδάκης και
ο κ. Ράικος έχουν γνωµοδοτήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφερθήκατε, πράγµατι, αλλά δεν το κατάλαβε ο κ. Τζανακόπουλος
γι’ αυτό το επαναλαµβάνω.
Τώρα όσον αφορά στη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία πρακτικά µας λύνει τα ζητήµατα και
λέει γιατί είναι συνταγµατικά ανεκτή η διαφορετική αντιµετώπιση
των συνασπισµών, κύριε Σκανδαλίδη. Απορρέει από τις συνταγµατικές εκπορευόµενες αρχές της κυβερνησιµότητας και της δυνατότητας απόκλισης από την αρχή της ίσης µεταχείρισης των
κοµµάτων στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που παρέχει το Σύνταγµα στον κοινό νοµοθέτη και διαµορφώνει το εκλογικό σύστηµα. Αυτό τεκµαίρεται, να µη διαβάσω ακριβώς το χωρίο της
γνωµοδότησης του 2008 η οποία παραπέµπει και στο 2004, στην
άλλη γνωµοδότηση που υπήρχε.
Ως προς την ουσία, όµως, τώρα της υπόθεσης, γιατί νοµίζω
ότι τα νοµικά επιχειρήµατα και από τις δύο πλευρές έχουν ακουστεί και η Πλειοψηφία της Βουλής, όπως ορίζεται από τον κανόνα, θα αποφασίσει. Ως προς τα πολιτικά επιχειρήµατα, νοµίζω
ότι εδώ ο κ. Τζανακόπουλος έκανε ένα ακόµα λάθος στον τρόπο
που ανέπτυξε τα επιχειρήµατά του, αλλά χρησιµοποίησε και την
επιλεκτική µνήµη για να αναφερθεί µόνο σε αυτά που τον συνέφεραν.
Από τη µια µεριά µάς ανέφερε πόσο λανθασµένη πολιτικά, όχι
νοµικά, είναι αυτή η σκέψη και η πρόταση της Κυβέρνησης, ξέχασε όµως να µας πει, γιατί το 2015 δύο φορές -και τη δεύτερη
είχατε τον χρόνο να το αλλάξετε- δεν αλλάξατε αυτή την αντισυνταγµατική διάταξη. Αν, πράγµατι, πιστεύατε ότι αυτή η διάταξη είναι αντισυνταγµατική, είχατε όλον τον χρόνο να την
αλλάξετε και να µην την χρησιµοποιήσετε όταν σας βόλευε τότε
για να γίνετε κυβέρνηση τον Σεπτέµβρη του 2015.
Όµως, γι’ αυτό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχετε
…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε χρησιµοποιήσαµε
εµείς αυτή τη διάταξη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ποια διάταξη; Δεν ισχύει αυτή η διάταξη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτή για
τους συνασπισµούς κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ελάτε,
κύριε Λιβανέ, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Υπήρχε
στον νόµο Παυλόπουλου. Υπήρχε. Είδατε; Δεν το ξέρατε καν.
Εκτίθεστε. Υπήρχε στον νόµο Παυλόπουλου, δεν την αλλάξατε
τότε που σας βόλευε και θα έχετε δύο ολόκληρες µέρες να απολογείστε, γιατί κοροϊδεύετε και πάλι τον ελληνικό λαό.
Απλά και σταράτα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Το 2016 την αλλάξαµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτά θα τα
πούµε, τι κάνατε το 2016.
Τώρα, όσον αφορά στο άλλο κοµµάτι, υπάρχει µια λογική σε
αυτό που είπε ο κ. Σκανδαλίδης. Όµως επειδή δεν ξεκινήσαµε
την πολιτική µας, δηµοκρατική µας ζωή σήµερα, κύριε Σκανδαλίδη, έχουµε µια εµπειρία, θα σας πω το εξής: Η προηγούµενη
παραδείγµατος χάριν κυβέρνηση συνασπισµού που είδαµε στη
χώρα, ήταν ανάµεσα στους κυρίους και στις κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ
και στον κ. Καµµένο, στους ΑΝΕΛ. Αυτή, ακριβώς, τη διαδικασία
προσπαθεί η Κυβέρνηση να σταµατήσει, τους παρά φύσιν συνασπισµούς, οι οποίοι οδηγούν σε δηµοκρατικά εκτρώµατα και ουσιαστικά διευρύνουν τους κινδύνους για τη χώρα και τους
Έλληνες πολίτες. Αυτό, ακριβώς, προσπαθούµε να προστατεύσουµε και αυτή η διάταξη -θα κριθεί βέβαια από τη Βουλή- θεωρούµε πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, κυρίως διότι εµείς
θέλουµε την κυβερνησιµότητα και ταυτόχρονα είµαστε υπέρ της
προγραµµατικής δηµοκρατίας. Δηλαδή να µην αλλάζουν τα κόµµατα αυτά τα οποία υπόσχονται προεκλογικά, µετεκλογικά, απλά
και µόνο για να γίνουν κυβέρνηση και να χαρούν την εξουσία.
Στο πλαίσιο αυτό κινείται συνολικά η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, το κόµµα, η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, και,
κύριε Λοβέρδο, πράγµατι αν φτάσετε να είσαστε εκεί ψηλά και
να έχετε ως συνασπισµός κοµµάτων αυτή την πλειοψηφία, νοµίζω θα είσαστε κυβέρνηση την επόµενη φορά. Αλλά ας φτάσετε
πρώτα εκεί και το συζητάµε γιατί είµαστε λίγο µακριά ακόµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Δεν σας τιµά, αυτό που λέτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εµείς, λοιπόν, σήµερα ως κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία αυτό το οποίο
προσπαθούµε να κάνουµε και νοµίζω στους επτά µήνες το
έχουµε καταφέρει, µε αποκορύφωµα την πρόταση για τη νέα
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, είναι να κινούµαστε σε όλο το φάσµα
του δηµοκρατικού χώρου, να απευθυνόµαστε, να συνοµιλούµε
και να ζητάµε τη συνεργασία ανθρώπων που προέρχονται από
όλο το φάσµα του δηµοκρατικού χώρου, διότι τα διακυβεύµατα
είναι υψηλά.
Θέλουµε τη δηµοκρατία µας να θωρακίζεται. Θέλουµε το δηµοκρατικό µας πολίτευµα να είναι ισχυρό. Θέλουµε την ανάπτυξη
για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θέλουµε την
προοπτική αυτή την οποία έχουµε ξεκινήσει να δίνουµε. Και πιστεύουµε ότι, ακριβώς, αυτός ο εκλογικός νόµος µε αυτές τις
διατάξεις και την καθαρότητά του, υπηρετεί ακριβώς αυτή την
επιδίωξή µας και αυτό µας το σχέδιο.
Άρα κρίνουµε και νοµικά και πολιτικά ότι δεν υπάρχει ζήτηµα
αντισυνταγµατικότητας και φαντάζοµαι ότι η Πλειοψηφία της
Βουλής θα το επικροτήσει αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, έχω την
τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που
οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθή-
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τριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν διάφορα επιχειρήµατα που µπορούµε να πούµε.
Υπάρχουν πολιτικά επιχειρήµατα, υπάρχουν νοµικά επιχειρήµατα. Θα ξεκινήσουµε κατ’ αρχάς από το νοµικό επιχείρηµα.
Το θέµα είναι ανοιχτό. Δεν έχει κριθεί επί της ουσίας ποτέ.
Ποτέ συνασπισµός κοµµάτων δεν πήρε την πρώτη θέση να εξεταστεί οριστικά στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Το 2012 -παραµονές των εκλογών του Ιουνίου του 2012- ο Συνασπισµός
ωραιότατα δήλωσε ότι είναι ένα ενιαίο κόµµα, ώστε να διεκδικήσει το µπόνους των πενήντα εδρών. Αυτό κάνατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τι να κάναµε, δηλαδή;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Καλά
κάνατε. Δεν είπα κάτι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εσείς αυτό κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ποιο
τώρα; Είµαστε εµείς συνασπισµός…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε πως είστε ενιαίο
κόµµα για να διεκδικήσετε το µπόνους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τα είπατε. Εξαντλήθηκε το θέµα. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ολοκλήρωσαν.
Αφήστε να µιλήσει και ο Υπουργός, γιατί ενδεχοµένως να εγγραφούν πάρα πολλοί οµιλητές και να µην προλάβουµε. Γι’ αυτό βάλαµε και δύο µέρες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ξέρετε,
το µπόνους δεν θα το παίρνουν συνασπισµοί κοµµάτων, όχι κόµµατα τα οποία έχουν τη λέξη «συνασπισµός». Μην αγχώνεστε.
Δεύτερον, και η γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου
της Βουλής του 1990 µε τη διαφωνία του αείµνηστου Μάνεση συζητήθηκε και το 2008, γιατί έγινε ξανά η ίδια κουβέντα µε τα
ίδια επιχειρήµατα- είπε κατά λέξη: Κύριοι Κουµάντος και Σπηλιωτόπουλος: «Η δυσµενής µεταχείριση των συνασπισµών συνηθέστατη στην ελληνική εκλογική νοµοθεσία έχει κριθεί σύµφωνα µε
το Σύνταγµα».
Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής το 2008, πάλι για τη συζήτηση του νόµου τότε Παυλόπουλου, είπε: «Η ρύθµιση µπορεί
να θεωρηθεί συνταγµατικώς ανεκτή υπό την εκδοχή της διαφοροποίησης µεταξύ αυτοτελούς κόµµατος και συνασπισµού κοµµάτων ως εκφραστής της σταθερότητας και της δυνατότητας
απόκλισης από την αρχή της ίσης µεταχείρισης των κοµµάτων,
στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που παρέχει το Σύνταγµα».
Απόφαση ανώτατου ειδικού δκαστηρίου -το 2010- περί της περιβόητης ισότητας της ψήφου. Παρεµπιπτόντως, χαίροµαι που
δεν κάνατε ένσταση αντισυνταγµατικότητας για το µπόνους. Περίεργο. Την περιµέναµε. «Η ισότητα έχει ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. Κάθε εκλογέας έχει µία και µόνη ψήφο και δεν
µπορεί να χορηγείται πολλαπλή ψήφος στον ίδιο εκλογέα. Κάθε
εκλογέας ψηφίζει σε µία και µόνο εκλογική περιφέρεια. Κάθε
ψήφος έχει ίση νοµική δύναµη. Η αρχή της ισοδυναµίας της
ψήφου σηµαίνει ότι η ψήφος κάθε εκλογέα ασκεί την ίδια επιρροή στη διαµόρφωση του εκλογικού αποτελέσµατος και εποµένως, η ίδια η εκλογική δύναµη, δηλαδή ο αυτός αριθµός εγκύρων
ψηφοδελτίων, ασκεί την ίδια επιρροή στη διαµόρφωση του τελικού εκλογικού αποτελέσµατος.». Πρόσφατη απόφαση, του 2010.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστό, αλλά άσχετο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Όχι, λέω
για την ισότητα περί του µπόνους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλο θέµα είναι αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Πράγµατι, υπάρχουν διάφορες νοµικές απόψεις…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σε άλλα απαντάτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Είστε βιαστικοί, κύριοι συνάδελφοι.
Να ολοκληρώσει πρώτα.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Δεν
ακούτε, µάλλον. Έχετε συνηθίσει να µην ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Πολιτικό
επιχείρηµα. Ξέρουµε πώς οραµατίζεστε τους συνασπισµούς. Το
ξέρουµε. Το κάνατε το 1989 και το 1990, όταν κατεβήκατε µαζί
µε το ΠΑΣΟΚ στις µονοεδρικές περιφέρειες, για να κόψετε την
αυτοδυναµία από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αυτό είχατε κάνει
τότε. Αυτό ακριβώς είχατε κάνει. Οραµατίζεστε συνασπισµούς
καιροσκοπικούς, µε αποκλειστικό σκοπό να µη δώσετε στη χώρα
κυβέρνηση. Γι’ αυτό ψηφίσατε την απλή αναλογική στις εθνικές
εκλογές, γι’ αυτό ψηφίσατε την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση, γιατί στην αναµπουµπούλα χαίρεστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επειδή εξανίσταται και το Κίνηµα Αλλαγής για την αντισυνταγµατικότητα της διακριτής µεταχείρισης συνασπισµών, θα ήθελα
να πω το εξής: Κέρδισε τρεις εκλογές µε τον νόµο Κούβελα, το
1993, το 1996 και το 2000. Δεν ενοχλούσε τότε; Δεν το γνώριζαν
όλοι οι Υπουργοί Εσωτερικών που υπήρχαν, αξιολογότατοι πλην
ενός; Δεν νιώθατε την αντισυνταγµατικότητα; Δεν διαβάζατε τι
έλεγε τότε ο αείµνηστος ο Μάνεσης, τι έλεγαν οι συνταγµατολόγοι, τους οποίους εκτιµώ βαθύτατα και όλους όσους αναφέρατε;
Το αλλάξατε το 2004, δεκατέσσερα χρόνια µετά, τελευταία µέρα
πριν γίνουν οι εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το αλλάξαµε, όµως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Παρεµπιπτόντως, αντισυνταγµατικό, µια που λέµε για τον εκλογικό
νόµου του 1989, ήταν η εξαίρεση των υπολειπόντων µονοεδρικών περιφερειών από τη δεύτερη κατανοµή στον νόµο του 1989.
Αυτό είχε βγει αντισυνταγµατικό τότε.
Κλείνοντας, η Κυβέρνηση έφερε γραµµή-γραµµή, λέξη-λέξη
τον νόµο που ίσχυε το 2008. Εισηγητής ήταν ο νυν Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, τον οποίο µέχρι πριν
λίγες ηµέρες -χαίρει της εκτίµησης όλων, τον ευχαριστούµε για
το έργο του, για τη θητεία του-, βγαίνατε δηµοσίως και τον υποστηρίζατε για να επανεκλεγεί. Τον αντιδηµοκράτη που έκανε αντισυνταγµατικό πραξικόπηµα; Αυτός ο άνθρωπος εισηγήθηκε τον
νόµο και έρχεστε σήµερα και λέτε ότι οι διατάξεις του, οι διατάξεις που έφερε το 2008, είναι αντισυνταγµατικές. Ε, δεν γίνεται
να υποστηρίζετε εσείς οι τόσο δηµοκράτες έναν αντισυνταγµατικό Πρόεδρο της Δηµοκρατίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, όσον αφορά το θέµα
της συνταγµατικότητος που ετέθη. Παρακαλώ οι δεχόµενοι την
ένσταση αντισυνταγµατικότητας να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μη διαµαρτύρεστε. Δόθηκε η ευκαιρία να το πω και άλλη φορά
το πώς κρίνεται αυτό. Κρίνεται από συνδυασµό διατάξεων του
Κανονισµού. Παρακαλώ να δείτε τα άρθρα 102, 69 παράγραφος
4 και 71 παράγραφος 3. Έτσι βγαίνει και αυτό είναι το θέµα.
Συνεχίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής εγγραφής των οµιλητών. Θα διατηρηθεί µέχρι το
τέλος της οµιλίας και του δεύτερου εισηγητή, δηλαδή του κ.
Σπίρτζη.
Τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Υψηλάντης για δεκαπέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την εισήγησή µου επ’ αυτών των οποίων
ελέχθησαν, σχετικά µε τη µη νοµική µου τοποθέτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, να διακόψουµε καλύτερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη, κύριε
Υψηλάντη. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, επειδή, πράγµατι, το νοµοθέτηµα είναι σπουδαίο, όσοι δεν έχετε υποµονή να είστε στην Αίθουσα, παρακαλώ περάστε έξω από την Αίθουσα. Όσοι µείνουν
µέσα, παρακαλώ να σεβόµαστε τους οµιλητές, διότι πρέπει να
παρακολουθείτε και τι θα πουν οι εισηγητές αλλά και οι Υπουργοί
πρέπει να ξέρουν ποιες είναι οι αντιρρήσεις, ποια είναι τα θετικά
και τα αρνητικά και ενδεχοµένως να κάνουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Συνεχίστε, κύριε Υφηλάντη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Η λακωνική µου τοποθέτηση πάνω στις αιτιάσεις σας ήταν και επί του νοµικού και
επί των θεωρητικών απόψεων που έχουν διατυπωθεί µέχρι σήµερα και πάνω στην πολιτική πραγµατικότητα. Βέβαια, αποδείχθηκε και µε την ψήφο της Πλειοψηφίας της Βουλής το αστήρικτο
των αιτιάσεών σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εισηγούµενος το νοµοσχέδιο για
την εκλογή Βουλευτών από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας
στην Ολοµέλεια της Βουλής, οφείλω εισαγωγικά να διαφωτίσω
τις πτυχές εκείνες που οδήγησαν την Κυβέρνησή µας τη δεδοµένη χρονική στιγµή να προωθεί για εφαρµογή έναν νέο εκλογικό
νόµο.
Κατ’ αρχάς, η Νέα Δηµοκρατία υπηρετεί τη φιλελεύθερη δηµοκρατία για µια ελεύθερη και ειρηνική συµβίωση µέσω της συµµετοχής, της συναίνεσης και της αρχής της πλειοψηφίας. Είναι,
δε, το µόνο κόµµα στην Ελλάδα που επεδίωξε στον σχεδόν µισό
αιώνα ύπαρξης και λειτουργίας του, την ειλικρινή συνεργασία µε
άλλα, για να µπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα.
Επιδίωξε κυβερνήσεις συνεργασίας που, όµως…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Νοµίζω ότι το εντευκτήριο της Βουλής έχει µεγαλύτερη ησυχία
από την Αίθουσα της Ολοµέλειας και δεν τιµά κανέναν µας.
Μπορώ να αποχωρήσω κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ. Ο περισσότερος θόρυβος προέρχεται -από ό,τι είδα- από συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Και εδώ αποτυπώνεται η δηµοκρατικότητα -αν θέλετε- ορισµένων, οι οποίοι µόνον
όταν θέλουν να δηµιουργήσουν καταστάσεις «αντισυνταγµατικότητας» φωνάζουν και µιλάνε και φωνασκούν. Και όταν υπάρχει
εδώ η αίσθηση ότι πρέπει κάποια πράγµατα να ακουστούν, µιλάνε µεταξύ τους για να µπορέσει η φωνή τους να είναι πιο
ισχυρή. Αυτή είναι η νοοτροπία που υπάρχει εδώ! Δυστυχώς! Και
αυτό είναι που δείχνουµε στα σχολεία που µας παρακολουθούν
εδώ πάνω, ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης ευγένεια, η πολιτική και
η αληθινή. Είναι ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υψηλάντη,
συνεχίστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Η Νέα Δηµοκρατία,
λοιπόν, για να γνωρίζουν και οι νεότεροι, επεδίωξε µέχρι σήµερα
συνεργασίες οι οποίες ήταν θνησιγενείς, αλλά είναι και εκείνο
που λόγω της εθνικής, υπεύθυνης στάσης της ουδέποτε υιοθέτησε την απλή αναλογική ως το ενδεδειγµένο εκλογικό σύστηµα
στη χώρα µας.
Στις πρόσφατες εκλογές ο ελληνικός λαός δίνει αυτοδυναµία
στη Νέα Δηµοκρατία, κάτι που συµβαίνει για πρώτη φορά µετά
την κρίση, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης της προεκλογικής µας δέσµευσης για αλλαγή του εκλογικού νόµου, που
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εισήγαγε µε χαρακτηριστικά απλής
αναλογικής, ενός συστήµατος που µε όλους τους υπολογισµούς
αυτό που θα εισέφερε στην πολιτική ζωή του τόπου είναι παραλυτικές καταστάσεις για τη λειτουργία του κράτους και ένα πλαίσιο απαγορευτικό για τον σχηµατισµό κυβέρνησης.
Την επιλογή, άλλωστε, της απλής αναλογικής η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επεδίωξε σε µια χρονική στιγµή που ξεκινούσε η κα-
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τάρρευση της, αφού είχε εκλεγεί και κυβερνήσει δύο φορές µε
το σύστηµα του µπόνους των πενήντα εδρών για το πρώτο
κόµµα.
Σήµερα, δε, το χρησιµοποιεί ως ανάχωµα επιβίωσής του και
δηµιουργίας δήθεν εφαλτηρίου για τη δηµιουργία προοδευτικών
«συγκλίσεων» και κουλτούρας πολιτικής συνεννόησης, θέση εξ
ορισµού προβληµατική και µη συµβατή -αποδεδειγµένα- µε την
ελληνική πραγµατικότητα.
Αρκεί κανείς να ανατρέξει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της
χώρας, για να επιβεβαιώσει ότι η πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα βασίζεται στη σύγκρουση και όχι στη συναίνεση και τη σύγκλιση και µε περιόδους πολύ καταστροφικές για τον τόπο µας.
Το ίδιο είχε επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου την αδυναµία τοπικής διακυβέρνησης λόγω
του εκλογικού συστήµατος απεκατέστησε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη διορθωτικά µε τον ν.4623/2019. Με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας, η απλή αναλογική οδηγεί µε βεβαιότητα
στην καλή της έκφανση στη συναλλαγή και στη χειρότερη στην
ακυβερνησία.
Σήµερα, η µη έγκριση του συστήµατος αυτού ουσιαστικά υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των κοµµάτων που βρίσκεται στη
Βουλή. Απορρίπτεται, συνεπώς, και από τη µεγάλη κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και στερείται και της όποιας κοινωνικής πλειοψηφικής αποδοχής.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, µε αυτογνωσία,
τόλµη και ιστορική συνείδηση, έδωσε το έναυσµα για το νέο
εκλογικό σύστηµα, σε ουδέτερο, µάλιστα, εκλογικό χρόνο, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισµό της εκλογικής νοµοθεσίας, µε διατάξεις τέτοιες που µπορούν να συγκεράσουν τη λαϊκή βούληση
µε την εκλογική δύναµη, την ενδυνάµωση της κυβερνησιµότητας
και την τόνωση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος. Οι
διατάξεις του νέου νόµου είναι πλήρως συµβατές µε τις συνταγµατικές αρχές της ισοδυναµίας της ψήφου και της αντιπροσώπευσης και διαπνέονται από εκλογική δικαιοσύνη.
Ο συνταγµατικός νοµοθέτης, άλλωστε, στο άρθρο 54 παράγραφος 1 δεν κατοχυρώνει ορισµένο εκλογικό σύστηµα, αλλά
καταλείπει στον κοινό νοµοθέτη την ελευθερία να καθορίζει -σύµφωνα µε τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά- το
κατά την κρίση του περισσότερο πρόσφορο και ενδεδειγµένο για
τις συγκεκριµένες περιστάσεις εκλογικό σύστηµα.
Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου επιτυγχάνουµε
την εξεύρεση µιας κοινής συνισταµένης ανάµεσα στην αναλογικότητα εκπροσώπησης που δόθηκε µε τη λαϊκή εντολή, την εκλογική δύναµη και την κυβερνητική σταθερότητα. Θεσπίζεται ένα
αξιόπιστο, διαφανές, απλό και λειτουργικό εκλογικό πλαίσιο, που
στη µετά κρίση εποχή µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα σχέση πολιτών και πολιτικού συστήµατος.
Το διακύβευµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µεγάλο. Η
υπόθεση της διακυβέρνησης της χώρας δεν µπορεί να είναι ευκαιριακοί και συγκυριακοί κοµµατικοί σχηµατισµοί µε µοναδικό
στόχο την άσκηση εξουσίας. Το µοντέλο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι µια
χαρακτηριστική, τραγική περίπτωση στην πρόσφατη ιστορία µας.
Πολύ, δε, περισσότερο η χώρα δεν µπορεί να παραµένει ακυβέρνητη και να σύρεται σε συνεχείς και επαναλαµβανόµενες εκλογικές αναµετρήσεις, οι οποίες µειώνουν το κύρος της διεθνώς
και προκαλούν αποσταθεροποίηση στην εθνική οικονοµία και στη
γεωπολιτική της θέση.
Το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου αποτελείται από τρία άρθρα. Το
πρώτο άρθρο που αφορά την τροποποίηση των παραγράφων 2
έως 4 του άρθρου 99 του π.δ.26/12, αποτελεί τον κορµό του νέου
εκλογικού συστήµατος.
Στην παράγραφο 2, ορίζεται ο τρόπος κατανοµής του αριθµού
των εδρών στα κόµµατα. Εφόσον το πρώτο κόµµα λάβει ποσοστό µικρότερο του 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων, το σύνολο
των εδρών κατανέµεται αναλογικά. Στη, δε, παράγραφο 3 προβλέπεται η διαδικασία των δικαιουµένων εδρών κάθε σχηµατισµού στην επικράτεια.
Η περίπτωση β’ προβλέπει τον µηχανισµό µείωσης της αναλογικότητας ως το 83,33%, εφόσον το πρώτο κόµµα συγκεντρώσει
ποσοστό άνω του 25% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σχηµατικά
το κόµµα που συγκεντρώνει λιγότερο από 25%, δεν τυγχάνει
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καµµιάς πριµοδότησης. Ισχύει το αναλογικό σύστηµα. Το κόµµα,
όµως, που συγκεντρώνει ακριβώς 25%, πριµοδοτείται µε είκοσι
έδρες. Προβλέπεται, δε, κλιµακωτή πριµοδότηση µιας έδρας για
κάθε 0,5% πάνω από το 25%. Έτσι, µε ποσοστό 30% έχουµε πριµοδότηση τριάντα εδρών και µε ποσοστό 40% πριµοδότηση πενήντα εδρών.
Στην παράγραφο 4α προβλέπεται ο µηχανισµός της παραχώρησης επιπλέον εδρών από εκλογικές περιφέρειες που έχουν παραµείνει αδιάθετες έδρες, µετά τη διαδικασία που προβλέπεται
στις παραγράφους 4 ως 8 του άρθρου 100.
Οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται και για τον συνασπισµό συνεργαζόµενων κοµµάτων. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4β ορίζεται, επίσης, ότι ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο, κατά την
ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών, αποφαίνεται αµετακλήτως για τον χαρακτήρα κάθε κόµµατος ως αυτοτελούς ή συνασπισµού συνεργαζοµένων κοµµάτων.
Στο ακροτελεύτιο άρθρο 3, ορίζονται τα σχετικά µε την έναρξη
ισχύος του.
Ο νέος εκλογικός νόµος, έρχεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην έναρξη µιας ελπιδοφόρου για τη χώρα µας εποχή. Σε
µια εποχή που η πολιτική σταθερότητα µε εθνική σύµπνοια αποτελεί την condition sine qua non για την επιβίωση και την προκοπή µας. Οι αρχές αυτές, η ιστορική πραγµατικότητα, η
αποµυθοποίηση της αριστερής εµµονής στην άδολη και ανόθευτη απλή αναλογική, ο πολύχρονος διάλογος των κοµµάτων,
η διαβούλευση που αναπτύχθηκε, αλλά και η πρόσφατη εισήγηση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, δείχνουν τον
εκλογικό αυτό νόµο που προσφέρει την υψηλότερη δυνατή αναλογικότητα µε ενίσχυση και των µικρότερων κοµµάτω, σε σχέση
µε τον προϊσχύσαντα νόµο.
Με την ευκαιρία του εκλογικού νόµου η επιδίωξη, κυρίως, από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση αµαύρωσης του σηµαντικού
έργου αυτής της Κυβέρνησης, τους πρώτους µάλιστα µήνες διακυβέρνησης, που πανθοµολογουµένως µόνον επιτυχηµένες
ενέργειες και σηµαντικά βήµατα εισφέρει στη χώρα µας, δείχνει
τον στρουθοκαµηλισµό της για τα όσα αρνητικά έφερε στη χώρα
µας και για τα οποία ο ελληνικός λαός µε την ετυµηγορία του
τους έχει τιµωρήσει, στέλνοντάς τους στην αντιπολίτευση.
Σήµερα, το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα µεγάλο βήµα της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για ταχεία ολοκλήρωση
όλων των γενναίων θεσµικών παρεµβάσεων που έχει ανάγκη η
ελληνική κοινωνία και που θα εξασφαλίσουν στη χώρα µας την
κυβερνησιµότητα και τη σταθερότητα και που της δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει περαιτέρω τη δράση της για τον εκσυγκρονισµό και τον αναπτυξιακό µετασχηµατισµό της χώρας µας
που ήδη γίνεται αισθητός.
Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισηγούµαι την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου, για την εκλογή Βουλευτών, του Υπουργείου Εσωτερικών και µε την ευκαιρία θέλω να
συγχαρώ και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό για όλη τη δουλειά
και τη συνεργασία που είχαµε αυτό το διάστηµα, εξετάζοντας
τον νέο εκλογικό νόµο, που σε λίγο η Βουλή των Ελλήνων θα
δώσει στον ελληνικό λαό, προκειµένου να δηµιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για να µπορέσει η χώρα- µακριά από τα
πρόσφατα κακά παραδείγµατα του ιστορικού µας παρελθόντοςνα πάει µπροστά.
Ζητώ συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για την ένταση την πρώτη,
διότι καµµιά φορά πρέπει να λειτουργούµε πέρα από το…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ήταν ένταση ευγενική, εντάξει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πάντως εγώ σας
ευχαριστώ, διότι τηρήσατε τον χρόνο, εν όψει του ότι πληροφορούµαι ότι γράφτηκαν και γράφονται πολλοί συνάδελφοι.
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 µία µαθήτριες και µαθητές και τρεις
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εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπίρτζης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις χθες εκλέχθηκε
µε ευρεία πλειοψηφία η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Λίγες εβδοµάδες πριν, επίσης, µε ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε το σχέδιο
νόµου για τη συµµετοχή των αποδήµων συµπατριωτών µας στις
εθνικές εκλογές. Και έξι µήνες πριν, εκλέχθηκε µε επίσης ευρεία
πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Βουλής. Τρεις πράξεις που αποδεικνύουν την υπευθυνότητα του κόµµατός µας και της Αντιπολίτευσης την πραγµατική διάθεσή µας για την εύρεση
συγκλίσεων του πολιτικού συστήµατος.
Δυστυχώς, σήµερα η Κυβέρνηση µε πολύ ηχηρό τρόπο διέψευσε τις εξαγγελίες της για πολιτικές συγκλίσεις, διέψευσε τα
διαγγέλµατα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις συναινέσεις που
τόσο επιθυµούν οι Έλληνες, όλα αυτά θυσιάστηκαν µπροστά στη
συνήθη µικροκοµµατική τακτική και αντίληψη της συντηρητικής
παράταξης της δεξιάς πολυκατοικίας.
Οι συναινέσεις για τη Νέα Δηµοκρατία είναι Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή. Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο είναι οι διαφωνίες, κι από
ό,τι βλέπουµε το ίδιο τηρείται και για στελέχη της παράταξής
σας που τίµησαν τους θεσµούς και τη χώρα, όπως τον Προκόπη
Παυλόπουλο. Τη µια µέρα δεν τον ψηφίζετε Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, την άλλη τού δίνετε συγχαρητήρια και τον επικαλείστε.
Αν οι εξαγγελίες σας, αν οι εκκλήσεις σας ήταν ειλικρινείς, σε
µια εποχή που η χώρα έχει να αντιµετωπίσει βαριά εθνικά θέµατα
–τη ρευστότητα στο διεθνές σκηνικό, τις ανακατατάξεις στην περιοχή µας, την κρίση στην Ευρώπη- θα περιµέναµε να παίρνατε
µια άλλη πρωτοβουλία, να φέρνατε έναν άλλο εκλογικό νόµο, να
αναζητήσουµε ένα εκλογικό σύστηµα που θα οδηγήσει σε συνεργατικές λογικές, σε κλίµα συνεργασίας και συνεννόησης, σε
συγκλίσεις.
Αντ’ αυτού, φέρνετε για ψήφιση έναν εκλογικό νόµο από τα
παλιά, µε διαβούλευση ενός Σαββατοκύριακου, που όχι µόνο δεν
αποπνέει διάθεση για συνθέσεις αλλά τραυµατίζει µε κυνικό
τρόπο αυτό που δήθεν επικαλείστε. Προσβάλλετε τη λαϊκή κυριαρχία, την ισότητα της ψήφου των πολιτών, το Σύνταγµα και
ταυτόχρονα τις ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας. Χτίζετε
τοίχους, αγαπητοί συνάδελφοι, και αναδεικνύετε ότι το µόνο που
υπηρετείτε είναι το τρίπτυχο, επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση
προχωρεί και χτίζει τοίχους για να µη διαµορφωθεί ένα διαφορετικό περιβάλλον, ένα διαφορετικό πολιτικό κλίµα, ακόµα και
εκεί που διαφωνούµε, για τον τρόπο που θα διεξαχθεί πολιτισµένα πολιτικός διάλογος. Ακούσαµε πριν τον κ. Λιβανό που
έλεγε διάφορες εκφράσεις. Είµαστε άσχετοι, είπε, για το αίτηµα
της αντισυνταγµατικότητας που κάναµε και εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ
και το ΚΙΝΑΛ. Αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο, κύριε Λιβανέ, ότι η
συγκεκριµένη διάταξη καταργήθηκε από το νόµο Σκανδαλίδη και
από τον δικό µας νόµο του 2016. Καθόλου τυχαίο δεν είναι.
Κι επειδή τα ακούσαµε αυτά και στις συνεδριάσεις των επιτροπών, γιατί -λένε- δεν αλλάξατε τον νόµο το πρώτο εξάµηνο που
κυβερνήσατε το 2015; Θα σας εξηγήσω γιατί. Επειδή είσαστε λάτρεις του Συντάγµατος και της θεσµικότητας -δήθεν- ως παράταξη, οι εκλογές, αν θυµάµαι καλά, έγιναν τον Γενάρη του 2015,
εκτός από εσάς που ως αξιωµατική αντιπολίτευση ζητούσατε
κάθε εβδοµάδα εκλογές, να ξέρετε ότι ψηφίζουµε για τετραετία
στη χώρα µας. Άρα, οι εκλογές έπρεπε να γίνουν τον Γενάρη του
2019. Οι µόνοι που θέλατε να γίνουν εκλογές και υπηρετούσατε
την αριστερή παρένθεση, ήσασταν εσείς και το κόµµα σας. Εποµένως, πολύ σωστά ψηφίστηκε ο εκλογικός νόµος για την απλή
αναλογική το 2016 και καταργήθηκαν και οι αντισυνταγµατικές
προβλέψεις που σήµερα κάνουν αίτηση ακύρωσης. Πού βλέπετε
το τραγικό; Πραγµατικά, πού βλέπετε το τραγικό, εκτός απ’ αυτό
που φέρνετε εσείς σήµερα, και εκτός από το ότι χθες θέλατε συναινέσεις ευρείες και σήµερα έχετε στην τσέπη σας -και το βγάλατε και πάνω στα έδρανα της Βουλής- τη λογική για τα εργαλεία
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της όξυνσης.
Γιατί, λοιπόν, έχετε αυτή τη δογµατική αντίληψη ενάντια στην
απλή αναλογική; Γιατί είχατε αυτή τη στάση της διαβούλευσης
ένα Σαββατοκύριακο; Για ποιον λόγο;
Εµείς µένουµε πιστοί στις ιδεολογικές µας αρχές, σε αυτές
της δικαιοσύνης, της ισότητας, της λαϊκής κυριαρχίας και για
αυτό το πάγιο αίτηµα του προοδευτικού κόσµου και της Αριστεράς, το κάναµε πράξη και ψηφίσαµε το 2016 την απλή αναλογική
και µαζί µε αυτό ψηφίσαµε και δυο µεγάλες τοµές. Η µια είναι η
ψήφος στα δεκαεπτά και η δεύτερη η κατάτµηση των µεγάλων
εκλογικών περιφερειών.
Θα έπρεπε, λοιπόν, σήµερα ή σε µια διαδικασία ουσιαστικού
διαλόγου να καθόµαστε και να βλέπαµε πώς θα γινόταν πιο δίκαιο το σύστηµα των εκλογών, του εκλογικού νόµου, ποιες θα
πρέπει να είναι οι εκλογικές περιφέρειες. Ο κ. Παφίλης είπε για
το 3%. Αν δεν έχουµε ένα τραπέζι διαλόγου για να κάνουµε αναλογικότερο το σύστηµα, ποτέ δεν θα κατορθώσουµε να δούµε
και ποιος πρέπει να είναι ο αριθµός των εκλογικών περιφερειών
και ποια είναι η αντιστοίχιση που έχουν µε τις έδρες, γιατί υπάρχουν και άλλες στρεβλώσεις σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Θα
έπρεπε να συζητήσουµε όλα τα άλλα θέµατα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, µε τις γνωστές θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας, µετά από µη διαβούλευση ενός Σαββατοκύριακου, για να
συζητήσουµε στη Βουλή τον εκλογικό νόµο.
Μοιάζει σαν τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, να µη
σας έχουν αγγίξει καθόλου. Μοιάζει σαν να µην έχουν οδηγήσει
στη χρεοκοπία της χώρας οι δικές σας κυβερνήσεις και οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Μοιάζει σαν να µη βγάλατε κανένα συµπέρασµα από τα µνηµόνια, από το τι πέρασε η κοινωνία µας. Μοιάζει σαν να µην έχετε
συζητήσει ποτέ µέσα στο κόµµα σας, έτσι ως ίχνος ευαισθησίας
και αυτοκριτικής, ποιες πολιτικές υπηρετήσατε, για να φθάσετε
τη χώρα εκεί που τη φθάσατε στη χρεοκοπία.
Βέβαια, οι συνέπειες είναι πολλές. Αυτός ο διάλογος κωφών
που κάνετε Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο και όχι Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή, έχει δείξει τα αποτελέσµατα, έχει δείξει τα αποτελέσµατα στο επιτελικό κράτος, έχει δείξει τα αποτελέσµατα στο
φαίνεσθαι και όχι στην ουσία τού πώς αντιµετωπίζουµε τα πραγµατικά προβλήµατα της κοινωνίας. Έχει δείξει τα αποτελέσµατα
στην παραγωγική δοµή της χώρας και στο ότι δεν έχετε κανένα
σχέδιο. Έχει δείξει τα αποτελέσµατα τού ότι δεν θέλατε και δεν
εφαρµόσατε ποτέ ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο σε κάποιον
τοµέα.
Βέβαια, έχει δείξει τα αποτελέσµατα και στη δηµόσια διοίκηση
και σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές, που εκεί δεν αναζητείτε συγκλίσεις, τις κάνετε Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο αυτές τις πολιτικές.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, άκουσα την τοποθέτηση, τις τοποθετήσεις -και στις επιτροπές αναπτύχθηκαν
οι προβληµατισµοί σας- για το ψευτοδίληµµα της κυβερνησιµότητας. Σήµερα το επαναλάβατε κιόλας εναντίον της άνισης µεταχείρισης του συνασπισµού κοµµάτων.
Πραγµατικά οι συλλογισµοί σας ακυρώνουν την πρόσφατη
ιστορία σας. Ακυρώνουν τα επιχειρήµατα που είχατε -και έχετε
δήθεν- για την κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου. Πού µπήκε θέµα
κυβερνησιµότητας στη χώρα, όταν ένα κόµµα δεν είχε κοινοβουλευτική Πλειοψηφία; Πότε;
Ακυρώνουν, βεβαίως και άλλα που δυστυχώς δεν τα βλέπετε,
τις θυσίες του ελληνικού λαού. Τις ακυρώνετε κάθε µέρα µε τις
πολιτικές σας.
Ακυρώνουν το πώς έπρεπε να δώσουµε έµφαση σε κοινωνικές
πολιτικές και στο κοινωνικό κράτος και συνεχίζετε να δίνετε 12
δισεκατοµµύρια από τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ πάλι στις τράπεζες.
Ακυρώνετε όλη την κοινωνική πλειοψηφία και την αίσθηση που
έχει για τα εργασιακά, φέρνοντας τις απεργίες στον ιδιωτικό
τοµέα, µετά από πολλές δεκαετίες και µάλιστα, εκεί όπου είχατε
καµάρι για τις ιδιωτικοποιήσεις, στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.
Ακυρώνετε το αίσθηµα της δικαιοσύνης που θέλει να έχει ο ελληνικός λαός, το αίσθηµα της ασφάλειας που θέλει να έχει ο ελληνικός λαός µέσα από τις πολιτικές που ασκείτε. Δεν χρειάζεται
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να αναφέρουµε ξανά τον πολύ µεγάλο απολογισµό που έχετε
δείξει στους έξι µήνες. Είναι πλούσιος στο δόγµα «νόµος και
τάξη» που το κάνατε «τρόµος και πάταξη».
Ακυρώνετε την κοινή λογική. Μας παρουσιάσατε ακραία παραδείγµατα. Αν ένα κόµµα -λέει- έχει 48%, δεν θα µπορεί να κάνει
αυτοδυναµία; Μα, αν σας δώσουµε τους πίνακες -τους έχει ο
Υπουργός- θα δείτε ότι σε τέτοια σενάρια που είναι ακραία -δεν
είναι οι σηµερινοί συσχετισµοί- και µε 33% ένα κόµµα µπορεί να
έχει αυτοδυναµία.
Σήµερα, σε αυτό που συζητάµε η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία
είναι δεδοµένη, που είναι κοινωνική µειοψηφία, σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα των τελευταίων εκλογών. Αυτά δεν τα βλέπετε;
Για εµάς, λοιπόν, το δίληµµα είναι άλλο. Το δίληµµα είναι αν
θα έχουµε ένα σύστηµα που θα οδηγεί στην Ελλάδα της συνεργασίας, σε αντίθεση µε εσάς που θέλετε να έχετε ένα σύστηµα
που θα οδηγεί στην Ελλάδα της χρεοκοπίας µε όλα τα συνεπακόλουθα, δηλαδή µε ένα κράτος-λάφυρο, µε το να βάζετε το κοµµατικό µητρώο στο κράτος, να βάζετε τους «κοµµατικούς
παππούδες» στο κράτος, να αλλάζετε τον νόµο για το επιτελικό
κράτος µέσα σε έξι µήνες είκοσι τέσσερις φορές, τον νόµο για
την τοπική αυτοδιοίκηση είκοσι φορές, να έχετε κατ’ εξαίρεση
διατάξεις για προσλήψεις, µετατάξεις και τοποθετήσεις σε θέσεις, τουλάχιστον είκοσι αποσπασµατικές διατάξεις, µη τηρώντας καν την αρχή που δήθεν επικαλείστε για τη συνέχεια του
κράτους.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να µη σας πούµε αυτά τα πράγµατα που
είναι συνέπεια αυτής της λογικής των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων, ενός πλειοψηφικού συστήµατος που θίγει και την ισοτιµία
της ψήφου και τη δικαιοσύνη και τη λαϊκή κυριαρχία.
Εγώ θεωρώ ότι µε βάση αυτές τις αρχές -και αυτό πιστεύουµεπρέπει να υπάρχουν κυβερνήσεις που στηρίζονται όχι µόνο στην
κοινοβουλευτική Πλειοψηφία αλλά και στην κοινωνική πλειοψηφία, στη λαϊκή πλειοψηφία. Δεν µπορεί να υπερασπίζεστε τη
λαϊκή κυριαρχία και να αλλοιώνετε τόσο βάναυσα τη βούληση
του ελληνικού λαού.
Κύριε Υπουργέ, οι δηλώσεις των στελεχών σας στις επιτροπές
-και όχι µόνο- για τις διπλές εκλογές είναι –κατά τη γνώµη µαςµία προσβολή και στον ελληνικό λαό και στην έκφρασή του. Δεν
γίνεται µέσα στις επιτροπές του Κοινοβουλίου αυτό που εννοείτε,
αυτό που λέτε, αυτό που εξαγγέλλει η Νέα Δηµοκρατία να είναι
ότι θα πάµε τη χώρα σε διπλές εκλογές, για να ακυρώσουµε την
απλή αναλογική.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα σας δώσουµε το
δικαίωµα αυτό, ευτυχώς για τη χώρα, ευτυχώς για τον ελληνικό
λαό.
Ακούσαµε τις δηλώσεις σας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος
της τετραετίας. Αυτό σας το εύχοµαι προσωπικά, αλλά είναι µία
απειλή -πραγµατική απειλή- για τον ελληνικό λαό, αν συνεχίσετε
να ασκείτε τις πολιτικές που ασκείτε.
Μας κάνατε έκκληση για να έχουµε συνεργασία στα θέµατα
του κράτους, της δηµόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης. Είναι
ανοιχτή η πόρτα µας, αλλά δεν είναι καθόλου ανοιχτή η πόρτα
µας σε όλα τα υπόλοιπα που προχωράτε. Δεν είναι καθόλου ανοιχτή η πόρτα µας και δεν θα επιτρέψουµε να συνεχίσει η χώρα σε
µια ακροδεξιά κατεύθυνση σε συγκεκριµένες πτυχές.
Κύριε Σιµόπουλε, δεν πειράζει, θα σας περάσει. Εσείς ασχοληθείτε µε το µετρό της Θεσσαλονίκης, που δεν θα το κάνετε
ποτέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ασχοληθείτε µε αυτά που προεκλογικά εξαγγέλλατε για την
ανάπτυξη, που είµαστε στο δεύτερο εξάµηνο σε ρεκόρ απολύσεων, που έχουµε ρεκόρ µείωσης βιοµηχανικής παραγωγής, των
εξαγωγών και αύξηση της ανεργίας και ρεκόρ των ψεµάτων που
λέγατε για το Ελληνικό, για τα έργα υποδοµών, για όλες τις αναπτυξιακές δράσεις και µετά θα έρθετε να τα πούµε πάλι, ειδικά
για τη βόρειο Ελλάδα.
Και, βέβαια, δεν θα επιτρέψουµε να συνεχίσετε αυτά που γίνονται στο επάνω τετράγωνο, που είναι η σπορά της πολιτικής
σας, δηλαδή το να υπάρχουν λογικές άλλης αντιµετώπισης από
την ιστορία µας, από την παράδοσή µας, από αυτό που µας δίδαξαν και αυτό που πέρασαν οι παππούδες µας.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω την ανοχή σας για ένα λεπτό, αν µου επιτρέπετε.
Εσείς κοπτόσασταν για τον Απόδηµο Ελληνισµό που δηµιουργήσατε στη δεκαετία του 1950, του 1960 να εκφραστεί στις εκλογές και αν θυµάµαι καλά, κόπτεστε και για το προσφυγικό
στοιχείο, ας πούµε για τους Μικρασιάτες, για τους Πόντιους, για
τον αιγυπτιακό ελληνισµό, σε πλήρη αναντιστοιχία µε όσα έχετε
κάνει και για το προσφυγικό και για το µεταναστευτικό, σε πλήρη
αναντιστοιχία, όταν θέλετε να έχετε κλειστά κέντρα -στρατόπεδα, επί της ουσίας, φυλακές- για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν
τιµάτε ούτε την παράδοση, ούτε την ιστορία µας, ούτε τους παππούδες µας.
Αναδεικνύετε πάλι µία πτυχή άλλη από αυτή που επικαλείστε,
την έγνοια σας για τον Απόδηµο Ελληνισµό, που είναι αυτή του
µεταναστευτικού και όχι του προσφυγικού. Του προσφυγικού
αφήστε το για τους άλλους, για εµάς, για όσους πραγµατικά όχι δήθεν- τιµούν το µικρασιατικό στοιχείο, τον ποντιακό ελληνισµό και τους Αιγυπτιώτες.
Προφανώς δεν θα κρατήσουµε τη δική σας στάση στα εθνικά
θέµατα, παρ’ ότι οι αλλαγές δογµάτων, που έχετε επιδείξει,
αυτού του δεδοµένου συµµάχου, του προβλέψιµου συµµάχου
δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξυπηρετήσουµε τα εθνικά
µας συµφέροντα.
Πρόεδρε, οι επόµενες εκλογές θα γίνουν µε απλή αναλογική,
δυστυχώς για σας, ευτυχώς για τον ελληνικό λαό. Με αυτά που
κάνετε, θα µας κάνετε όλους να ξεπεράσουµε διαφορές, διαφωνίες και πληγές που είχαµε στο παρελθόν και θα έχουµε όχι µόνο
προοδευτική κυβέρνηση, όχι µόνο δεν θα γίνουν διπλές εκλογές,
αλλά θα πάρουµε και την πρωτοβουλία, αφού δεν το κάνει η Κυβέρνηση, για τη σύγκληση επιτροπών των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης του προοδευτικού χώρου, προκειµένου να
συµφωνήσουµε σε ένα εκλογικό σύστηµα, τόσο για τις εθνικές
εκλογές, όσο και για την τοπική αυτοδιοίκηση, που θα σέβεται
την ψήφο του ελληνικού λαού, ώστε µετά τις επόµενες εκλογές
µε απλή αναλογική να ψηφιστεί µε πάνω από διακόσιες ψήφους
ξανά η απλή αναλογική και να µην υλοποιήσετε τα στρεβλά σχέδια που έχετε για τη νόθευση της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τι ήταν προσωπικό για σας; Πείτε µας το προσωπικό για ένα λεπτό.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο πρώην Υπουργός
της κορδέλας, ο οποίος είχε συνηθίσει να κάνει έργο µέσα από
κόψιµο κορδελών και να µη δηµοπρατεί έργα, αναφέρθηκε σε
µένα προσωπικά για το µετρό της Θεσσαλονίκης και θέλω να πω
δυο λόγια, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προσωπικό ήταν.
Είπε «εσείς που δεν θα κάνατε ποτέ το µετρό Θεσσαλονίκης».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
εσείς τώρα «προεδρεύετε»; Αφήστε να δούµε σε τι συνίσταται
το προσωπικό.
Κύριε Σιµόπουλε, το να κάνει µία εκτίµηση για ένα έργο το
οποίο ή δεν έγινε ή δεν πάει καλά είναι διαφορετικό θέµα από το
προσωπικό.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έκανε εκτίµηση.
Μίλησε, κύριε Πρόεδρε, προσωπικά για µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε, πρέπει
να µπει µία τάξη εδώ. Στο άρθρο 68 του Κανονισµού δεν προβλέπει αυτό το πράγµα που λέτε. Δεν είπε κάτι που αφορά εσάς.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μα η παραποίηση
γεγονότων δεν είναι προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι, δεν είναι προσωπικό. Δείτε λίγο το άρθρο 68. Παραποίηση είναι όταν ο αµέσως προηγούµενος οµιλητής είπε κάτι και ο επόµενος παραποιεί
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τα λόγια του. Δεν είπε τέτοιο πράγµα. Δείτε την έκφραση. Έτσι
δεν θα σταµατήσουµε ποτέ. Ξέρετε ότι µέχρι τώρα έχουν γραφτεί εκατόν δεκαπέντε οµιλητές;
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είχα τελειώσει
ήδη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, αλλά έτσι παραβιάζουµε τον Κανονισµό. Εν πάση περιπτώσει πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Παρέλαβαν το
µετρό σε αυτόµατο πιλότο µε όλα τα θέµατα λυµένα προ Βενιζέλου και το µετρό Θεσσαλονίκης το έριξαν στα βράχια.
Ευχαριστώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κλειστό ήταν το έργο το 2014!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, µία δήλωση είναι. Δεν ήταν προσωπικό αυτό.
Κύριε Φάµελλε, δεν ήταν προσωπικό αυτό. Τελείωσε.
Τον λόγο ζήτησε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, στους εισηγητές δεν αλλάζει η σειρά. Θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθείτε και
µε τους άλλους. Προχθές κόψατε την δική µου οµιλία, για να βάλετε την οµιλία του κ. Βελόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γιατί γίνεται αυτό
τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να κόψετε, αλλά όχι τη δική µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γιατί τώρα δηµιουργείτε θέµα; Υπάρχει κάποιο προσωπικό πρόβληµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προηγουµένως έγινε µία έκκληση να δώσει το Προεδρείο τον λόγο σύµφωνα µε τον Κανονισµό και δεν τον δώσατε. Τουλάχιστον επειδή είναι θέµα υγείας,
ρωτήστε αυτούς που έχουν σειρά να σας πουν τη σύµφωνη
γνώµη. Αλλιώς µην κάνετε τον Πρόεδρο, άµα δεν µπορείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εκεί είναι το πρόβληµα, κύριε Κεγκέρογλου; Δεν κατάλαβα. Λίγη κατανόηση
τώρα. Είναι Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Για όνοµα του
Θεού!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Να ευχαριστήσω κατ’ αρχάς τον Κεγκέρογλου που είναι
παλιός κοινοβουλευτικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που
κάνεις, ειλικρινά σ’ το λέω από την ψυχή µου. Να µην το υποστείς
και εσύ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προχθές έκοψαν την οµιλία µου
για να βάλουν τη δική σου. Σοβαρά το λες;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Έκοψαν τη δική µου για να βάλουν του κ. Τσίπρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν νοµίζω ότι
έχετε αντίρρηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ:…(Δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Όχι. Κάθισε κάτω. Να είσαι έντιµος και ειλικρινής. Να
ξέρετε να είστε έντιµοι και ειλικρινείς και να λέτε όλη την αλήθεια. Κόπηκε η οµιλία η δική µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πρόεδρε,
µισό λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έπρεπε να ζητήσετε τη σύµφωνη γνώµη;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν το ήξερα, Βασίλη. Θα ζητάω τη γνώµη σου. Τι να
κάνουµε τώρα; Το έκανες ολόκληρο θέµα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν αναφέροµαι σε εσάς, έχετε
θέµα υγείας. Καλώς. Αναφέροµαι στον Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν νοµίζω ότι
υπάρχει πρόβληµα τώρα από κάποιον συνάδελφο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει λήξει το
θέµα. Έχετε αντίρρηση, δηλαδή; Αν έχετε αντίρρηση, να το βάλω
σε ψηφοφορία. Μα είναι δυνατόν; Αυτό πρώτη φορά γίνεται, να
ζητάει ένας Αρχηγός κόµµατος τον λόγο και να δηµιουργείται
θέµα. Ούτως ή άλλως θα µιλήσει.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Έχετε τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Για την ευγένειά µας εδώ ο καθένας
κρίνεται καθηµερινά και δίνει τις δικές του προσωπικές εξετάσεις. Θεωρώ όµως πραγµατική αγένεια, θεωρώ ότι είναι µία πολιτική υπέρβαση, την οποία δεν δεχόµαστε σε καµµία περίπτωση,
να αιφνιδιαζόµαστε, να είµαστε στον διάδροµο µε τα χαρτιά, για
να έρθουµε να µιλήσουµε στη σειρά µας και εσείς να ανεβάζετε
άλλον οµιλητή. Τίποτα προσωπικό µε τον οµιλητή δεν έχω. Αλλά
σε κάθε περίπτωση να µην ειδοποιούµεθα; Πώς θεωρείτε ότι αυτοδικαίως σάς το δίνουµε το δικαίωµα; Ζητήσατε τη συναίνεση,
για να έχουµε και τη χαρά, κύριε Πρόεδρε, να πούµε στον άρρωστο συνάδελφο Πρόεδρο του κόµµατος, αν συµφωνούµε ή
όχι. Δώστε µας, όµως, τη χαρά, διότι αλλιώς πρόκειται περί επιβολής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κυρία συνάδελφε, είστε καινούργια στο Κοινοβούλιο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ενώ εσείς είστε παλιός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ναι, ήµουν πέντε χρόνια πριν, όταν εσείς ήσασταν
κάπου αλλού.
Αυτό συµβαίνει, κύριε Κεγκέρογλου, πολλές φορές. Όταν ο
Πρόεδρος Γεώργιος Παπανδρέου, ο προηγούµενος Πρόεδρος,
ζήτησε να πάρει πριν από µένα τον λόγο τού τον έδωσα, όταν
ήταν άρρωστος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πρόεδρε,
µην κάνετε διάλογο. Αυτό αφορά το Προεδρείο. Σας παρακαλώ,
κύριε Βελόπουλε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είπα, δεν έχω πρόβληµα, αλλά
να µας ρωτάνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, ο κύριος Πρόεδρος, πράγµατι, γνωστοποίησε το κώλυµά
του λόγω της ασθένειας. Ενδεχοµένως το λάθος είναι δικό µου
που δεν σας το είπα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σίγουρα είναι. Όχι «ενδεχοµένως», κύριε Πρόεδρε! Σίγουρα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό είναι το πρόβληµά σας, κύριε Κεγκέρογλου, τι να σας πω; Δεν είναι η πρώτη
φορά που γίνεται αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν σέβεστε τίποτα, είστε και δικαστικός. Σταµατάω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εάν νοµίζετε ότι
έτσι εντυπωσιάζετε, κάνετε λάθος.
Προχωρήστε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Για να βάλουµε και µία τάξη στα πράγµατα εχθές έγινε
αυτό που λέει ο φίλος µου ο Βασίλης ο Κεγκέρογλου, αλλά πρέπει να του υπενθυµίσω ότι διεκόπη η δική µου οµιλία ζωντανά για
να µεταδοθεί του κ. Τσίπρα και µετά η κ. Κασιµάτη έβριζε εµένα
γιατί κόψανε, λέει, ξαφνικά το βράδυ…
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Δεν σας έβρισα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ακούστε λίγο! Σας παρακαλώ πάρα πολύ να µε ακούσετε πρώτα και µετά. Είπατε κάτι για εµένα και εγώ δεν απήντησα. Έκοψαν τη δική µου οµιλία -και καλά έκαναν- για να
µεταδώσουν την οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως. Στον αέρα µε έκοψαν και δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν µίλησα.
Σας απαντώ ως εξής: Ξέρετε, η δηµοκρατία είναι ένα ωραίο
λάστιχο. Το τραβάτε όπως σας βολεύει. Δεν είναι λάστιχο η δηµοκρατία, να είµαστε ακριβοδίκαιοι. Εγώ ζήτησα επισήµως -το
λέω ευθέως πλέον- να ανακαλέσετε. Ζήτησα από εσάς να ανακαλέσετε. Δεν διέκοψα καµµία οµιλία, κανενός Πρωθυπουργού,
κανενός Αρχηγού κ. Τσίπρα. Άλλοι έκοψαν τη δική µου οµιλία για
να βάλουν του Αρχηγού σας.
Πάµε παρακάτω. Πάµε στην ουσία. Να ξεκινήσω µε τον κ.
Σπίρτζη. Να πάµε στα σοβαρά και ζητώ και πάλι συγγνώµη από
τον καλό µου φίλο τον Βασίλη Κεγκέρογλου, που είµαστε και
συντοπίτες. Δεν σε είδα όµως να διαµαρτύρεσαι, όταν ο Σπίρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τζης εξοµοίωσε τους Μικρασιάτες αδελφούς µας, παππούδες
µας µε τους Αφγανούς. Δεν είπες τίποτα, όταν ο Σπίρτζης είπε
ότι οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και του Πόντου που ήρθαν
εδώ, είναι ίδιοι µε αυτούς του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Δεν
είπες τίποτα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όλα για το σόου, όµως! Αυτό µε ενοχλεί εµένα. Όταν φτάνει
Βουλευτής στο ελληνικό Κοινοβούλιο να εξοµοιώνει τους τέσσερις παππούδες µου, που θυσιάστηκαν -ήταν οκτώ αδέλφια- και
σκοτώθηκαν στον δρόµο, µε τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς έχει τελειώσει η λογική.
Από την άλλη µιλάει ο κ. Σπίρτζης για ανθρωπιά, όταν έκαναν
τη Μόρια, έφτιαξαν µια Μόρια. Είναι απίστευτο αυτό το πράγµα.
Μιλάει για ανθρωπιά ή για ποντιακή γενοκτονία -δεν ξέρω πώς
το είπε- για µικρασιατική καταστροφή, όταν στο κόµµα τους
µέσα έχουν ανθρώπους που λένε ότι δεν υπήρχε γενοκτονία,
όταν ο κ. Φίλης λέει ότι δεν υπάρχει καµµία γενοκτονία. Τι να συζητάµε τώρα; Για ένα κόµµα το οποίο δεν έχει πρόγραµµα, δεν
έχει ουσία και, το κυριότερο απ’ όλα, είναι και υποκριτές; Και
γιατί λέω «υποκριτές»; Γιατί δεν ξέρω πόσοι διαβάσατε χθες τον
«ECONOMIST». Η Ελλάς κατατάσσεται στην τριακοστή ένατη
θέση, στις ελαττωµατικές δηµοκρατίες. Η χώρα µας! Εσείς που
λέτε για δηµοκρατία, η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, µιλάτε για τη
δηµοκρατία. Ξέρετε τι λένε στο χωριό µου; Όσοι επικαλούνται
τη δηµοκρατία είναι χειρότεροι από τους φασίστες, γιατί ψάχνουν άλλοθι από τη δηµοκρατία, για να επιβάλουν την υποκρισία
και τον φασισµό τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ναι, κύριοι, είστε υποκριτές. Κυβερνήσατε µε έναν νόµο όπως
σας βόλευε µε τους ΑΝΕΛ, τους «ψεκασµένους» ή αυτούς εν
πάση περιπτώσει που ήταν «ακροδεξιοί», όπως τους λέγατε, κάνατε ένα έκτρωµα κυβερνητικό, το χρησιµοποιήσατε και τώρα
έρχεστε να µέµφεστε αυτούς, που τουλάχιστον αυτοί πάντοτε
έλεγαν ότι θέλουν ισχυρές κυβερνήσεις. Δεν είναι υποκριτές
όπως εσείς. Έχω πολλά ράµµατα και για τη γούνα τους αλλά τέτοια υποκρισία, να κυβερνάω επειδή µε βολεύει ένας εκλογικός
νόµος και µόλις έρχονται οι εκλογές να αλλάζω τον εκλογικό
νόµο για να δυσκολέψετε τους επόµενους, ε αυτό λέγεται πολιτικαντισµός. Δεν λέγεται πολιτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Γι’ αυτό και κατατάσσεται η Ελλάδα σε αυτές τις θέσεις δηµοκρατίας. Βγαίνει, λοιπόν, ο «ECONOMIST» και λέει ότι ρηµάξατε
τη δηµοκρατία, όλοι, από το 1974 και µετά, σε επιδόσεις όπως η
εκλογική διαδικασία, όπως η λειτουργία της κυβέρνησης, η συµµετοχή στα κοινά, η πολιτική κουλτούρα και οι ατοµικές ελευθερίες. Κανένας δεν το διάβασε το «POLITICO»; Κανείς από εσάς
δεν κατάλαβε ότι, ουσιαστικά, είµαστε τριακοστοί ένατοι παγκοσµίως; Η χώρα που γέννησε τη δηµοκρατία, είναι στην ουρά των
προηγµένων χωρών στα πλαίσια της δηµοκρατίας.
Δεν σας ενοχλεί αυτό; Συµφωνείτε σε όλα τα υπόλοιπα και έρχεστε υποκριτικά εδώ να διαφωνήσετε σε τι; Στο αν θα πάρει
µπόνους το πρώτο κόµµα και αν θα πάτε να κάνετε συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτός είναι ο καηµός σας, αν θα
κάνετε συγκυβέρνηση οι δυο σας, όλη η ιστορία αυτή είναι. Γιατί
διαµαρτύρεστε δηλαδή; Τόσο πολύ; Αφού θα ξανακυβερνήσετε,
δεν θα κυβερνήσετε; Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να κυβερνήσει; Θέλει.
Ε, λοιπόν, τι σας πειράζει να πάρετε µπόνους αφού θα κυβερνήσετε ξανά; Θέλετε συνεργασίες. Συνεργασίες δεν θέλατε πριν.
Συνεργαστήκατε µε τους ΑΝΕΛ. Ποιους ΑΝΕΛ; Να µη σας θυµίσω τι έλεγαν οι ΑΝΕΛ. Έτσι, για να ξέρουµε και τι λέµε.
Φίλες και φίλοι, φτάνει πια το περίσσευµα αυτής της υποκρισίας. Από το 1974, κύριε Υπουργέ, µέχρι το 2019 έχουµε οχτώ
εκλογικά συστήµατα. Στη συνολική ιστορία της χώρας δεκαπέντε
είχαµε. Ακούστε τα νούµερα για να καταλάβετε. Ουσιαστικά ξέρετε γιατί µαλώνετε σήµερα; Να σας πω εγώ. Γιατί συµφωνείτε
σε όλα τα υπόλοιπα, συµφωνείτε σε όλα τα µεµπτά, και µνηµόνια
θέλετε και εφαρµογή από τους θεσµούς αντιλαϊκών µέτρων θέλετε και κόψιµο συντάξεων θέλετε και κόψιµο µισθών, συµφωνείτε σε όλα αυτά και διαφωνείτε στα επουσιώδη. Αυτή είναι η
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, και των υπολοίπων κοµµάτων.
Εκµεταλλεύεστε τις έννοιες µπόνους, εξοµάλυνση, αναλογία, εκ-
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προσώπηση, δηµοκρατία, συγχέετε τον κόσµο, τον µπερδεύετε.
Πείτε πραγµατικά: Θέλετε να ξανακυβερνήσετε; Γιατί θέλετε, λοιπόν, να συνεργαστείτε µε άλλους για να κυβερνήσετε; Το ερώτηµα είναι αυτό. Και γιατί -επαναλαµβάνω- κυβερνήσατε µε µια
κυβέρνηση-έκτρωµα, αν δεν θέλατε ή θέλατε αυτοδυναµία ή
ισχυρή κυβέρνηση;
Θα το πω για να το καταλάβετε. Κυβερνήσατε µε τους ΑΝΕΛ,
γιατί ήταν φίλος ο κ. Αλέξης Τσίπρας µε τον κ. Καµµένο. Από µία
φιλία, από µία απλή φιλία ξεκίνησε και συνεργαστήκατε µαζί
τους. Πάντα, δυστυχώς -θα το πω ευθέως- σε όλες τις κυβερνήσεις προτάσσεται το κοµµατικό συµφέρον, αυτό είναι που µε ενοχλεί.
Σήµερα η Νέα Δηµοκρατία έχει µια πάγια θέση. Βλέπει ότι δεν
τη βολεύει ο εκλογικός νόµος, τον αλλάζει καταπώς τη βολεύει.
Βέβαια, για να είστε ακριβοδίκαιοι, από την εδώ πλευρά είναι συνεπείς σε αυτό που λένε, θέλουν πάντα να κυβερνούν µόνοι τους,
την κουτάλα τη θέλουν για τον εαυτό τους, δεν θέλουν να τη µοιραστούν µε κανέναν άλλον, την κουτάλα της εξουσίας εννοώ,
δεν λέω για άλλα πράγµατα, γιατί τα άλλα πράγµατα είναι άλλη
ιστορία. Με συνέπεια, λοιπόν, εσείς να επιµένετε στην απλή αναλογική.
Εγώ θα σας το πω ευθέως. Η άποψη η δική µου είναι ότι η
απλή αναλογική είναι το καλύτερο εκλογικό σύστηµα, το πιο δηµοκρατικό, πραγµατικά. Για να µην κοροϊδεύουµε κανέναν εδώ
µέσα. Είναι το πιο αντιπροσωπευτικό. Σε µία δηµοκρατία όµως
που ψηφίζει το 100% των ψηφοφόρων. Όταν εσείς εκλεγήκατε
µε 40%, 30% -και για εµάς αναφέροµαι τώρα- αλλά το 55% των
Ελλήνων δεν ψηφίζουν, ψηφίζεστε µε ένα ποσοστό του 20% επί
των κανονικών ψηφοφόρων. Δεν είναι αυτό έλλειµµα δηµοκρατίας; Να αγωνιστούµε, λοιπόν, όλοι µαζί να πείσουµε τους πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν και από 50% να γίνουν 70%, 80%,
90%, για να υπάρχει αντιπροσώπευση στη βάση της δηµοκρατίας, όχι στην κατ’ επίφαση δηµοκρατία που επικαλείστε. Γιατί η
Κυβέρνηση σήµερα πήρε 40%, αλλά 20% έχει. Αυτό είναι το
πραγµατικό νούµερο, 20% των Ελλήνων στηρίζουν τη Νέα Δηµοκρατία, την Κυβέρνηση.
Πήραµε εµείς 3,7%; Το 1,5%, 1,8% είµαστε. Ποιον κοροϊδεύουµε τώρα;
Πρέπει να πείσουµε, λοιπόν, τον ψηφοφόρο ότι εδώ δεν λειτουργούµε µικροκοµµατικά, ότι εδώ δεν προτάσσουµε το κόµµα
µας πάνω από τη δηµοκρατία και πάνω από την ίδια την ιστορία
του τόπου.
Είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται. Βλέπω να µαλώνετε για
πράγµατα που δεν έπρεπε καν να τα συζητάµε. Το αν είναι αντισυνταγµατικό το άρθρο κ.λπ., µόνο και µόνο για να σας παίξουν
το βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
Τόση αγάπη για τα δελτία;
Ναι, απλή αναλογική! Όταν, όµως, έχω µία Θράκη την οποία
επιβουλεύεται ο φίλος µας ο Ερντογάν, όταν έχω εγώ πράκτορες
στο προξενείο Κοµοτηνής να δρουν ανεξέλεγκτα, δεν πρέπει να
βρω ένα ανάχωµα, ώστε να µη βγει ξαφνικά ένα κόµµα µε 1,5%
ή 2% και να µου µπει στη Βουλή και να εκπροσωπούν τουρκικά
ή µουσουλµανικά συµφέροντα;
Δεν πρέπει ο νοµοθέτης να προνοεί γι’ αυτό που έρχεται; Γιατί
ο µέγας Αριστοτέλης είχε πει το εξής: Πολιτική είναι η τέχνη της
πρόβλεψης, να βλέπεις αυτό που έρχεται, κύριε Πρόεδρε, και να
το ανακόψεις. Αν τρέχεις πίσω από την εξέλιξη, έχεις πρόβληµα.
Τελείωσε! Είσαι χαµένος από χέρι.
Γι’ αυτό και εµείς προτάσσουµε και λέµε ότι ναι µεν η απλή
αναλογική είναι εξαιρετική, όµως σήµερα, ειδικά λόγω της Τουρκίας υπάρχουν κίνδυνοι εθνικής κυριαρχίας. Υπάρχουν κίνδυνοι
µοχλεύσεως και αναµοχλεύσεως παθών και σοβινισµών και µιλιταρισµών.
Δεν θα κάνω ένα εκλογικό σύστηµα, λοιπόν, το οποίο θα δίνει
λαβή την επόµενη µέρα να συµβούν τραγικές εξελίξεις στη
Θράκη µας. Δεν πρέπει να το επιτρέψουµε.
Από την άλλη, από τη στιγµή που έχουµε τεράστια προβλήµατα, εγώ πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται µία κυβέρνηση ισχυρή,
µία κυβέρνηση ισχυρή πραγµατικά.
Γιατί το λέω αυτό; Για έναν και µόνο λόγο. Είστε τόσο καλοί
ως κόµµα στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ, έχετε πρόγραµµα, έχετε
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σχέδιο. Γιατί θέλετε σώνει και καλά να συγκυβερνήσετε; Μήπως
δεν θέλετε ή δεν µπορείτε να κυβερνήσετε µόνοι σας; Ρωτώ εγώ
εσάς. Μήπως δεν µπορείτε να πείσετε τον κόσµο ότι µπορείτε να
κυβερνήσετε και θέλετε συνεργασίες ή θέλετε εκλογικά νοθευµένα συστήµατα µε διαφορετικά προγράµµατα για να συγκυβερνήσετε; Τι θέλετε, τελικά; Θέλετε να κυβερνήσετε, ναι ή όχι; Ή
θέλετε, σώνει και καλά, κατ’ επίφαση να κυβερνήσετε βάζοντας
και άλλους στο παιχνίδι;
Εµείς το λέµε ευθέως. Λέµε ξεκάθαρα: Ως Ελληνική Λύση µακάρι ο ελληνικός λαός, µε βάση το πρόγραµµα που διαθέτουµε
των τριακοσίων σελίδων κατατεθειµένο, να µας επιλέξει και να
κυβερνήσουµε αυτόνοµα, γιατί είµαστε διαφορετικοί απ’ όλους
σας, γιατί είµαστε τελείως διαφορετικοί και έχουµε τελείως διαφορετική φιλοσοφία: Όχι µικροπολιτική, όχι µικροκοµµατισµός.
Το λέω γιατί το προηγούµενο µε στενοχώρησε πάρα πολύ.
Διότι ξεχνούν κάποιοι συνάδελφοι εδώ µέσα ότι πολλές φορές
εγώ έδωσα τον λόγο µου ή έδωσα τη σειρά µου χωρίς καν να
ερωτηθώ. Και δεν κατάλαβα προς τι η φασαρία.
Το χειρότερο δε απ’ όλα των υποκριτών των συριζαίων είναι
το εξής. Μόλις πήγαν να αποδράµουν -ήταν σε αποδροµή, δηλαδή- άλλαξαν τον εκλογικό νόµο. Και όχι µόνο αυτό. Κάνατε και
το χειρότερο. Βάλατε την τοπική αυτοδιοίκηση να συγκρούονται
µεταξύ τους, να κάνουν ανίερες συµµαχίες µε έναν εκλογικό
νόµο-νόθευµα και δεν µπορούν να κυβερνηθούν οι δήµοι.
Αυτά είναι εγκλήµατα. Γιατί το κάνατε αυτό; Γιατί θέλετε να
δυσκολέψετε αυτούς; Δεν δυσκολεύετε αυτούς, δυσκολεύετε
την πατρίδα, το έθνος να κυβερνήσει, δυσκολεύετε την Ελλάδα
να κυβερνήσει.
Με µία κυβέρνηση µπορεί να διαφωνούµε, αλλά πρέπει να τη
βοηθήσουµε εποικοδοµητικά µε κριτική για να κάνει καλή δουλειά. Όχι, όµως, να του πριονίζεις την καρέκλα πριν τις εκλογές.
Αυτό πώς λέγεται; Για πείτε µου εσείς. Αν δεν λέγεται πολιτική
υποκρισία, πώς λέγεται; Δηλαδή, κάναµε έναν νόµο πριν φύγουµε από την κυβέρνηση για να δυσκολέψουµε τον επόµενο.
Η προηγούµενη κυβέρνηση πρέπει να δίνει στην επόµενη τη
«σκυτάλη» της διακυβέρνησης, να τη διευκολύνει, όχι να της δηµιουργεί προβλήµατα. Αυτή είναι η δική µας φιλοσοφία. Γι’ αυτό
σας λέω ότι διαφέρουµε από εσάς. Είµαστε τελείως διαφορετικοί
και αυτό απεδείχθη και µε την υποψηφιότητα της Προέδρου της
Δηµοκρατίας. Όλοι την ψηφίσατε.
Εσείς οι ευαίσθητοι οικολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρατε ότι στις
Σκουριές η κυρία αυτή υπέγραψε τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα;
Δεν το ξέρατε; Δεν το γνωρίζατε; Δεν ξέρατε ότι έγινε κρανίου
τόπος η περιοχή των Σκουριών, ότι έχει µολυνθεί µε µόλυβδο,
εσείς οι συριζαίοι οικολόγοι; Πού είναι η οικολογική σας ευαισθησία;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θυµάµαι τον κύριο που κάθεται πίσω-πίσω, που έκανε και εκποµπές πολλές, και έλεγε για τις Σκουριές. Η κυρία το υπέγραψε
και εσείς την ψηφίσατε.
Να µην πω για τα εθνικά θέµατα. Δεν υπάρχει λόγος. Διαφωνώ
µε τη Νέα Δηµοκρατία, έτσι και αλλιώς.
Η κυρία Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έχει τη δική της αντίληψη.
Της εύχοµαι, λοιπόν, τα καλύτερα. Ως θεσµό τη σεβόµαστε, αλλά
οι προσωπικές επιλογές της ήταν οικτρές σε επίπεδο αποφάσεων.
Δεν θα πω για το mall πώς νοµιµοποιήθηκε, µε ποιανού υπογραφή, το έκτρωµα του Λάτση. Τα ξέχασε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά,
τις κινητοποιήσεις των µελών του ΣΥΡΙΖΑ και για το Mall και για
τις Σκουριές.
Είστε υποκριτές, κύριοι. Είστε υποκριτές! Είστε υποκριτές!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Άξιος! Άξιος!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Εσείς να µη µιλάτε, κάνατε εκποµπή για τις Σκουριές και
ψηφίσατε υπέρ της κυρίας. Μη µιλάτε. Δεν δικαιούστε διά να οµιλείτε. Το ξαναλέω: Δεν δικαιούστε διά να οµιλείτε, οικολογικά
αναίσθητοι, που επικαλείστε την οικολογική ευαισθησία. Είστε
οικολογικά αναίσθητοι. Βρωµίσατε τις Σκουριές και έχετε το θράσος και µιλάτε. Και δεν ντρέπεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε, λοιπόν, και στα σοβαρά τώρα, γιατί έχει πιο σοβαρά από
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τον ΣΥΡΙΖΑ θέµατα η Ελλάδα να επιλύσει, πολύ πιο σοβαρά.
Έλεγε ο Πλάτωνας, κύριοι συνάδελφοι, ότι µία από τις τιµωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς µε την πολιτική, είναι
ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου. Το πρόβληµα,
λοιπόν, της Ελλάδος είναι ότι οι πολίτες δεν γίνονται ενεργοί πολίτες. Και το κάνατε εκ δόλου όλοι από το 1974 µέχρι σήµερα.
Ό,τι έγινε από το πολιτικό σύστηµα για τους πολίτες εκ δόλου
έγινε, για να γυρίσουν την πλάτη οι νέοι στην πολιτική και εσείς
-εµείς- να κάνουµε ό,τι θέλουµε εδώ µέσα -έτσι νοµίζουµε, εν
πάση περιπτώσει- αλλά να µη µας ακούει κανείς.
Είµαστε σ’ έναν µικρόκοσµο εδώ πέρα, λέµε τα δικά µας, πετάγεται ο ένας, πετάγεται ο άλλος, άλλα κάνουµε όταν είµαστε
στην κυβέρνηση, άλλα κάνουµε όταν είµαστε στην αντιπολίτευση. Αυτό το βλέπει ο κόσµος όσο και αν είναι αγράµµατος,
ηµιµαθής, να µη γνωρίζει, να δέχεται πλύση εγκεφάλου από τα
κανάλια που ελέγχει η Νέα Δηµοκρατία σήµερα.
Τα ελέγχετε όλα τα κανάλια, τόση πλύση εγκεφάλου ούτε είκοσι εννέα κατασκευαστές πλυντηρίων δεν έχουν κάνει! Τέτοια
πλύση εγκεφάλου που κάνετε από τα κανάλια που τα ελέγχετε
είναι απίστευτο. Ό,τι και να κάνετε είναι σωστό!
Λέω, λοιπόν, το εξής. Πρέπει να βρούµε -το τονίζω- τρόπο να
έρθει ο πολίτης κοντά στην πολιτική.
Πάµε στα σοβαρά τώρα. Ακούω κάποιους εδώ µέσα να λένε,
συνεχώς, ένα µικρό παραµυθάκι ότι η Τουρκία προκαλεί.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να σοβαρευτούµε λίγο. Η Τουρκία δεν προκαλεί. Η Τουρκία διεκδικεί. Είναι τελείως διαφορετικό
να προκαλεί φραστικά κάποιος και τελείως διαφορετικά είναι να
διεκδικεί.
Σήµερα είχαµε διεκδίκηση από τον Ακάρ δεκαέξι ελληνικών νησιών για αποστρατικοποίηση. Αυτό δεν λέγεται πρόκληση. Αυτό
λέγεται διεκδίκηση. Ένα τρυπάνι πάει και τρυπάει κανονικά στο
οικόπεδο οκτώ της Κύπρου, για να βγάλει φυσικό αέριο, γιατί
εκεί έχει φυσικό αέριο.
Το ξέρω το θέµα. Γιατί πολλοί στη Νέα Δηµοκρατία µε κοροϊδεύατε το ’07, το ’08 και το ‘09. Και στο ΠΑΣΟΚ είχαν τον κ. Πάγκαλο που µε κορόιδευε και µου έλεγε «φέρε τα κλειδιά των
πετρελαίων». Εδώ, στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν στα Πρακτικά.
Και δεν ντρέπονται! Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο. Και δεν ντρέπονται! Απίστευτα πράγµατα συµβαίνουν.
Λέω, λοιπόν, ότι τρυπάει. Αυτό είναι πρόκληση; Τα έχετε µπερδέψει. Είναι διεκδίκηση. Δεν είναι πρόκληση, είναι διεκδίκηση.
Το λέω αυτό, διότι επιχειρείτε µε έναν τρόπο να µας πάτε στη
Χάγη. Το επιχειρείτε και στα µέσα ενηµέρωσης και ο κ. Μητσοτάκης το είπε έµµεσα ότι θα πάει στη Χάγη.
Θα σας πω ένα πράγµα. Αν θέλετε να κάνετε ένα εθνικό έγκληµα, να πάτε στη Χάγη. Εµείς σας λέµε κάτι, όµως. Η Χάγη
είναι η παγίδα της χώρας µας. Έχουµε χάσει δύο φορές στη
Χάγη.
Θέλετε να πάτε στη Χάγη; Διεκδικήστε. Βάλτε Ίµβρο, Τένεδο,
που -επαναλαµβάνω- έχουν το αυτοδιοίκητο, µε βάση τη Συνθήκη
της Λοζάνης. Βάλτε ποντιακό ζήτηµα. Βάλτε κρυπτοχριστιανούς.
Βάλτε απόσυρση τουρκικών στρατευµάτων από την Κύπρο.
Βάλτε αποζηµιώσεις των Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών, που
έγιναν δεσµεύσεις της περιουσίας τους. Βάλτε θέµατα για να
πάτε να συζητήσετε. Αν πάτε να συζητήσετε µόνο για αυτά που
θέλει η Τουρκία, θα χάσουµε και αυτά που έχουµε εµείς. Και, δυστυχώς, θα είστε εσείς, µετά απ’ αυτούς που έκαναν το έγκληµα
µε το µακεδονικό και το Σκοπιανό, που σήµερα σωπάσατε οι περισσότεροι, θα είστε εσείς οι επόµενοι που θα εγκληµατήσετε µε
το Αιγαίο και µε την Τουρκία.
Αν, λοιπόν, το κάνετε αυτό, φοβούµαι ότι είστε έτοιµοι να αυτοκτονήσετε πολιτικά. Προσέξτε, γιατί κάνατε και άλλα εγκλήµατα.
Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε.
Με ποιο δικαίωµα «ξηλώνετε» Πάτριοτ από τη χώρα µας –το
οπλικό σύστηµα- και το πάτε στη Σαουδική Αραβία; Η Σαουδική
Αραβία είναι πάµπλουτη, έχει πετρέλαιο, έχει δισεκατοµµύρια,
αγοράζει οµάδες, αγοράζει χώρες. Και τι κάνετε; Θα «ξηλώσετε»,
θα τρυπήσετε την άµυνα της χώρας, θα τα πάτε στη Σαουδική
Αραβία, για να την προστατεύσετε από ποιον; Από το Ιράν, τη
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µοναδική χώρα -και ξέρει ο κ. Βούτσης τι θα πω- που µας έδινε
επί πιστώσει πετρέλαιο επί χρόνια. Η µοναδική χώρα που µας
έδινε πετρέλαιο, είναι το Ιράν. Και πάτε να βάλετε τους πυραύλους για να προστατεύσετε ποιον; Τον Σαουδάραβα εµίρη κακοµοίρη; Αφού έχουν λεφτά. Ας αγοράσουν.
Τι κάνετε; Ανοίγετε τρύπα στην αµυντική εικόνα της χώρας
απέναντι στην Τουρκία.
Προσέξετε, κύριοι, γιατί οι κερκόπορτες ήταν η αφορµή για να
ανοίξουν –το λέω ευθέως- την πύλη της Κωνσταντινουπόλεως.
Μην ανοίγετε κερκόπορτες, µην επαναλαµβάνετε εγκλήµατα.
Κλείνω µε το εξής. Είστε τόσο ψεύτες. Εδώ έχω µία εικόνα της
κ. Γιαννάκου, η οποία χθες είπε ότι το βέτο ήταν συµβολισµός.
Ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι θα θέσει βέτο στο θέµα
των ελληνοτουρκικών και της Αιγύπτου και της ΑΟΖ, και βγαίνουν
οι Υπουργοί σιγά-σιγά και αναιρούν τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Γιατί δεν βάλατε βέτο στο συµβούλιο µε τον Δένδια; Γιατί δεν
βάλατε βέτο; Πείτε µου εσείς, για να καταλάβω εγώ για ποιον
λόγο δεν βάλατε βέτο εσείς οι ίδιοι.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεν είστε πιο πατριώτης από εµάς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ξέρω τι σας λέω. Ψάξτε το λίγο παραπάνω. Θέλω στα
εθνικά θέµατα να είµαι προσεκτικός. Έκανα µία συµφωνία µε τον
Πρωθυπουργό όταν µιλήσαµε µαζί.
Λέω, λοιπόν, και το επαναλαµβάνω, επειδή µάλλον δεν ακούτε
τι λέει ο Πρωθυπουργός. Θα σας υπενθυµίσω τι είπε.
Θα σας υπενθυµίσω, κύριε Λαζαρίδη. Μη θυµώνετε. Μη στενοχωριέστε. Μην παρεξηγήστε. Δεν είστε ο συνήγορος του Πρωθυπουργού εσείς!
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας πώς
θα ορκιστεί;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν είστε ο συνήγορος του Πρωθυπουργού! Κατάλαβες;
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεν ξέρετε τι σας γίνεται!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είσαι; Όχι! Όταν γίνεις, έλα
να τα πούµε.
Πάµε, λοιπόν, στον κ. Μηταράκη, για να κλείνουµε.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Καλά, καλά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Όχι «καλά, καλά» σε µένα. «Καλά, καλά» στα παιδιά σας!
Πάµε, λοιπόν, στα υπόλοιπα. Ο Μηταράκης σήµερα –και
κλείνω µ’ αυτό- λέει: «Συµφωνούµε για κλειστές δοµές, αλλά διαφωνούµε στη διαµονή τους, πού θα πάνε». «Κλείνουν», λέει, «οι
ανοιχτές δοµές και η επικοινωνία της Κυβέρνησης µε δήµους και
περιφέρειες». Σήµερα τα είπε ο Μηταράκης.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Αν κάθε δέκα µέρες αλλάζετε
σχέδιο, αλλάζετε Υπουργούς, αλλάζετε Υφυπουργούς για να κάνετε το αυτονόητο, κάνετε ένα λάθος. Θυµίζετε αυτόν που πάει
να χτίσει πολυκατοικία και ξεκινά από το ρετιρέ. Δηλαδή, µιλάτε
για όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν µιλάτε για το πώς δεν θα έρχονται
εδώ αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα κάνουµε την αποτροπή.
Κλείστε ερµητικά τα σύνορα, κλείστε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, δείτε από πού έρχονται και ασφαλίστε τα σύνορά µας,
δώστε κίνητρα για να φύγουν από εδώ πέρα οι άνθρωποι. Τα
νησιά στενάζουν, ο κόσµος βγαίνει στους δρόµους και εσείς
έχετε ένα σχέδιο, να τους αφήσετε στα νησιά. Αυτό είναι το σχέδιό σας.
Θα σας πω, λοιπόν, κλείνοντας τα εξής: «push back», κόβω
επιδόµατα, κλείνω ΜΚΟ και τελειώνει το παραµυθάκι! Αλλιώς θα
γεµίσετε µε Ιµπραήµ Χασάν την Ελλάδα, και οι επόµενες εκλογές
γίνουν ή δεν γίνουν µε ενισχυµένη αναλογική, ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή
έχει καλές σχέσεις µε τις ΜΚΟ, θα πάρει περισσότερες ταυτότητες να δώσει στον Ιµπραήµ και στον Χασάν και δεν θα έχουµε
απλώς αλλοίωση πληθυσµού αλλά θα έχουµε και αλλοίωση εκλογικού σώµατος. Θα είναι ντροπή για την πατρίδα, το έθνος, την
ιστορία να είµαστε η χειρότερη γενιά που διώξαµε Έλληνες από
την Ελλάδα και, δυστυχώς, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει τον λόγο
από πριν επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σε τι συνίσταται
το προσωπικό; Να µας πείτε σε ένα λεπτό σε τι συνίσταται.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Το όνοµά µου είναι «Κασιµάτη» και το ανέφερε ο κ. Βελόπουλος και είπε ότι τον ύβρισα κατά τη διάρκεια
της οµιλίας µου προχθές, πράγµα το οποίο είναι απολύτως ψευδές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Ευχαριστώ.
Το αναφέρατε, κύριε Βελόπουλε, και είπατε ότι πήρα τον λόγο
προχθές κατά την Ολοµέλεια, υβρίζοντάς σας…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν είπα τέτοιο πράγµα.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Είπατε «υβρίζοντας».
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να επιβάλετε την τάξη, για να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν δεν υβρίσατε,
το λέτε, καταγράφεται στα Πρακτικά και λύνει το θέµα.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Είπε, λοιπόν, ο κ. Βελόπουλος ότι τον υβρίσαµε. Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα. Πράγµατι –και το καταγγέλλουµε ξανά, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται ο κ. Βελόπουλος θέλει µία
κατάχρηση, η οποία έγινε ενδεχοµένως εναντίον του, να τη θεραπεύσει µε µία άλλη κατάχρηση- το Κανάλι της Βουλής δεν
µπορεί να διακόπτει την Ολοµέλεια, για να δείχνει µαγνητοσκοπηµένα τις οµιλίες των Αρχηγών. Αυτό πρέπει να το κάνει η ΕΡΤ.
Αφού έγινε, λοιπόν, για σας, κύριε Βελόπουλε, θα έπρεπε να
το καταγγείλετε εκεί που πρέπει και όχι να κατηγορείτε τους άλλους που λέµε εδώ πέρα ότι πρέπει να διαφυλαχτεί µία τάξη και
να µη διακόπτεται το πρόγραµµα της Ολοµέλειας την ώρα που
µιλάνε οι Βουλευτές. Αυτό είναι το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γίνατε σαφής.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Πρέπει η Βουλή και το Κανάλι της Βουλής
να µην το ξανακάνει αυτό, όπως επίσης πρέπει και η ΕΡΤ να κάνει
τη δουλειά της και να δείχνει σε ζωντανή µετάδοση τις οµιλίες
των Αρχηγών. Δεν είναι η δουλειά του Καναλιού της Βουλής να
το κάνει αυτό την ώρα που υπάρχει Ολοµέλεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα το δούµε και
στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Καλείται τώρα στο Βήµα η ειδική αγορήτρια κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να εκφράσω τη µεγάλη µου χαρά, παρά τον τόσο υψηλό πυρετό,
ο συνάδελφος κύριος Πρόεδρος ήτο λαλίστατος και τον είδα και
ακµαίο. Μόνο χαρά αυτό µου δίνει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πολιτικό «τώρα» συνδέεται µε
το «χθες» και το «αύριο» περισσότερο από κάθε «τώρα». Σήµερα
και τώρα, οι χιλιάδες κάτοικοι των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που διαδήλωσαν χθες στα νησιά τους και στα λιµάνια, βρίσκονται µε τους εκπροσώπους τους στην Αθήνα. Το προσφυγικό
µάς καταπίνει. Σήµερα, τα εθνικά µας θέµατα είναι όλα ανοιχτά
και σε κρίση και σε διπλωµατική αµηχανία. Είναι και η Ευρώπη
σε κρίση και αµήχανη απέναντί µας. Και το Βερολίνο µάς γύρισε
την πλάτη. Η Μεσόγειος κοντανασαίνει. Η Τουρκία προκαλεί και
τρυπάει. βεβαίως, στη χώρα η ανάπτυξη βρίσκεται σε µία γωνιά
µε τα «alarm» να περιµένει το νεύµα της Κυβέρνησης, που δεν
δείχνει να έρχεται στα κοντά.
Τις τελευταίες ηµέρες, το «τώρα» σε σχέση µε το «χθες» και
το «αύριο» το συνδέουµε µε τα δύο πρόσωπα του Ιανού µέσα σε
λιγότερο από λίγες µέρες. Φυσικά, το συνδέουµε µε τη στάση
συνολικά της Κυβέρνησης, των Υπουργών, αλλά και του ίδιου
του Πρωθυπουργού. Η Αντιπολίτευση σύσσωµη –το είδατε και
σήµερα- στέκεται µουδιασµένη απέναντι σε αυτήν την οβιδιακή
µεταµόρφωση. Χθες είχαµε αγκαλιές, φιλιά, θριαµβευτικά αλλη-
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λοσυγχαρητήρια, λογύδρια, θερµούς εναγκαλισµούς για την
πράγµατι µεγάλη συναινετική επιτυχία της εκλογής της πρώτης
γυναίκας Προέδρου της Δηµοκρατίας της χώρας, µε µία εξαιρετική αυξηµένη ιστορική πλειοψηφία. «Χαίροµαι που συµφωνήσαµε στα σηµαντικά», είπε ο Πρωθυπουργός βγαίνοντας από
αυτήν την Αίθουσα της Ολοµέλειας. Κι εµείς χαιρόµαστε που
συµφωνήσαµε στα σηµαντικά. Ήταν ένας πραγµατικός άθλος για
τα πολιτικά δεδοµένα της χώρας. Από την ίδρυσή της σχεδόν,
µικροψυχίες, τρικλοποδιές, µάχες χαρακωµάτων δεν επέτρεψαν
να αντιµετωπίσουµε αυτή τη θεσµική διαδικασία στο ύψος των
περιστάσεων.
Όµως, αυτή είναι η εικόνα η πραγµατική σε όλα τα µήκη και
τα πλάτη της δικής µας συνύπαρξης µε την Κυβέρνηση; Δεν είναι
έτσι. Λίγες ηµέρες πριν από το γεγονός της χθεσινής εκλογής
της Προέδρου της Δηµοκρατίας, το πολιτικό σύστηµα κρίθηκε
να δώσει µία ακόµη µάχη και να δώσει για άλλη µία φορά εξετάσεις.
Μάλιστα µε εσάς, κύριε Υπουργέ, µαζί τη δώσαµε τη µάχη
αυτή και στις Επιτροπές και στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου.
Ήταν για την ψήφο των αποδήµων. Τότε αρθήκαµε στο ύψος των
περιστάσεων και τότε καταφέραµε να ξεπεράσουµε τις πολιτικές
µας απόψεις σε πολλά επιµέρους ζητήµατα και το πολιτικό σύστηµα κατάφερε τελικά να δώσει πανηγυρικά στην Κυβέρνηση
τη δυνατότητα να επικοινωνεί το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Ούτε ψίχουλα δεν δώσατε στην Αντιπολίτευση. Δεν πειράζει
όµως. Εµείς αναγνωρίζουµε ότι και αυτό όρος της δηµοκρατίας
είναι, δηλαδή να καρπώνεται η Κυβέρνηση και τις προσπάθειες
και τις συναινέσεις της Αντιπολίτευσης.
Όµως, από τότε, από εκείνες τις µέρες, τις πολύ λίγες µέρες
και από τη χθεσινή µέρα µέχρι σήµερα είναι τελείως διαφορετική
η στάση σας, η θέση σας και η εικόνα σας απέναντί µας. Δυστυχώς, αυτό το οποίο αντιµετωπίσαµε µε τον εκλογικό νόµο είναι η
στάση του αδιάλλακτου απέναντί µας.
Από εσάς τον ίδιο, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή αντιµετωπίσαµε µία δήλωση που θα µου επιτρέψετε να πω ότι εµένα προσωπικά µε αιφνιδίασε όχι ευχάριστα. Είπατε, λοιπόν, ότι και ένα
εικοσιτετράωρο να µιλούσαµε και δύο και τρία και πολλά, άκρη
δεν θα βγάζαµε και σε κανένα συµπέρασµα δεν θα φτάναµε.
Θα σας θυµίσω, λοιπόν, ότι ξεκίνησε το κακό και η στάση αυτή
από την ίδια τη στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δέχθηκε
τους Αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων στο Γραφείο του και συνοµίλησε περί όλων των άλλων και εθνικών θεµάτων, τους παρέδωσε -όπως οι ίδιοι αποκάλυψαν- το σώµα του εκλογικού νόµου,
το σχέδιό του δηλαδή, λέγοντας «παρ’ το αυτό όπως είναι. Αν
θέλεις, το ψηφίζεις. Διαφορετικά, το καταψηφίζεις».
Αυτή ήταν η συζήτηση που έχετε εσείς εισαγάγει ως Κυβέρνηση για τον εκλογικό νόµο µιας νέας δεκαετίας, του 2020. Έτσι
το είδατε, λοιπόν, το πράγµα. Η πλήρης κυβερνητική µεταστροφή είναι στην πραγµατικότητα για τις πολιτικές παρατάξεις
-και για το πολιτικό σύστηµα όµως- ένα σκωτσέζικο ντους, δηλαδή κρύο-ζέστη, «ναι» στις συναινέσεις-«όχι» στις συναινέσεις,
όπως σας βολεύει.
Θέλετε, λοιπόν, συναινέσεις α λα καρτ. Όταν σας βολεύει,
τότε µας καλείτε. Όποτε δεν σας βολεύει, µας στέλνετε να µην
πω πού. Τώρα, πάντως, µας στέλνετε µακριά. Υποβαλλόµαστε σ’
αυτή τη διαδικασία, την οποία ούτε θέλουµε να θεωρούµε ότι
είναι δικό σας αξίωµα ούτε θέλουµε να πιστεύουµε ότι αυτή είναι
η πίστη σας στο ηθικό πρόσηµο της πολιτικής. Έτσι σας βολεύει
αυτή τη στιγµή. Αυτό µπορούµε να το πιστέψουµε
Σε κάθε περίπτωση, όµως, έχετε έναν τακτικισµό, που σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να συναινέσουµε. Έχετε παλιές και
γνώριµες θέσεις. Όλα είναι καλά καµωµένα. Από τα παλιά έρχεστε, από πολύ παλιά. Όλα βαίνουν καλώς. Αυτό είναι face lift του
νόµου Παυλόπουλου. Πρέπει να το παραδεχτείτε.
Επειδή είστε ένας άνθρωπος κοντινός στο κοινωνικό γίγνεσθαι, δεν είστε αποµακρυσµένος και γνωρίζετε πολύ καλά. Έχετε
ανακατευτεί και ο ίδιος προσωπικά. Είστε από τους λίγους στην
Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, που τα εκλογικά συστήµατα σάς έχουµε
δει στα πάνελ, στα τραπέζια, να τα αναλύετε. Ξέρετε, λοιπόν,
πολύ καλά τι κάνετε. Και ξέρετε πολύ καλά τι υπάρχει. Έχουµε
έναν παλαιό νόµο, ένα παλαιό σύστηµα, µία παλαιά αντίληψη, µε
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παλαιές πρακτικές, αλλά µε ένα υποτιθέµενα νέο προσωπείο.
Τελικά, είναι σαν σε ένα µισογκρεµισµένο κτίσµα -ξεχαρβαλωµένα όλα- να βάζετε µοντέρνα φωτιστικά. Δεν καταλαβαίνω την
αισθητική σας και την πολιτική αισθητική όµως την έχετε προκαλέσει και την κουλτούρα της δηµοκρατίας την έχετε προκαλέσει.
Έχετε ένα νόµο και ένα σύστηµα ιδεών που φέρνετε µε αυτό το
σχέδιο, που οι ίδιες οι πολιτικές εξελίξεις της πρόσφατης ιστορίας το έχουν ξεπεράσει.
Η Νέα Δηµοκρατία µε αυτόν τον τρόπο καταφέρνει µόνο να
αποδείξει ότι ως παράταξη αποτελεί τη συντηρητική παράταξη
της χώρας. Δείχνει να αντιλαµβάνεται ελάχιστα το πόσα πολλά
πράγµατα έχουν αλλάξει στον πολιτικό χάρτη και στο πολιτικό
σύστηµα τα τελευταία δέκα χρόνια. Θέτετε να αυτοαποκαλείστε
µεταρρυθµιστικοί. Θέλετε να λέτε ότι είστε Κυβέρνηση όλων των
Ελλήνων. Θέλετε να λέτε ότι είστε η πρώτη Κυβέρνηση της νέας
µεταµνηµονιακής κανονικότητας. Η νέα όµως κανονικότητα, που
τώρα εσείς διαµορφώνετε -ας είµαστε ειλικρινείς- επιτεύχθηκε
πάνω στα κορµιά άλλων, µέσα από συνεργασίες άλλες, ιδιότυπες, δύσκολες, αταίριαστες, ανίερες, πολύ δύσκολες συνεργασίες. Έρχεστε, λοιπόν, να καθίσετε στις δάφνες των
συνεργασιών αυτών και να πείτε «Εδώ είµαστε και ήρθαµε». Είναι
εγωιστική η αντίληψη αυτή.
Γίνεται για κάτι ακόµα, που είναι λάθος. Διατυµπανίζετε σε
όλους τους τόνους και παρακολουθώ αυτές τις µέρες την επικαιρότητα που είναι έντονη ότι -δήθεν- ακολουθείτε τη λογική
του δικού µας συστήµατος, δηλαδή την αρχιτεκτονική, λέτε, λογική -το κάνετε πιο κοµψό- της πρότασης του Κινήµατος Αλλαγής. Έτσι λέτε και εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, κι ας µην τη
συζητήσατε ποτέ µαζί µας, κι ας µην δώσατε το περιθώριο να
σας εξηγήσουµε αυτήν την αρχιτεκτονική, όπως την αντιλαµβανόµαστε, όπως τη βιώσαµε, όπως ιστορικά την έχουµε εξωραϊστική και όπως είδαµε ότι σε αυτή τη δεκαετία πραγµατικά,
ταιριάζει. Δεν τη συζητήσατε µε µας, δεν τη συζητήσατε µε κανέναν.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, φαίνεται ότι δείχνει να τη βολεύει να πιστεύει ότι είναι κοντά στο σκεπτικό της δικής µας αρχιτεκτονικής.
Και αυτό το λέτε για το κλιµακωτό µπόνους. Είναι πράγµατι, έτσι
όµως; Μας αντιγράφετε σε πολλά. Εµείς ξέρετε το δεχόµαστε
αυτό, γιατί ήµασταν οι πραγµατικοί και µοναδικοί µεταρρυθµιστές στην ελληνική πραγµατικότητα της Μεταπολίτευσης. Έχετε
το δικαίωµα να το κάνετε αυτό, σας το παραχωρούµε, γιατί έτσι
κι αλλιώς οι πολιτικές µεταρρυθµίσεις είναι κτήµα όλου του ελληνικού λαού και όλων των πολιτικών δυνάµεων. Όµως, σε καµµία περίπτωση δεν έχετε το θάρρος να συνοµολογείτε ότι
πρόκειται γι’ αυτό. Πήρατε από την πρότασή µας κουτσουρεµένα
το κλιµακωτό µπόνους, το παραποιήσατε κλιµακωτά και εσείς,
καθοριστικά όµως, για τα φέρετε στα δικά σας µέτρα.
Τι λέµε εµείς; Εµείς λέµε κλιµακωτά να παίρνει το πρώτο
κόµµα και µόνο αν αυτό υπερβαίνει το ποσοστό του 25%, τις είκοσι πρώτες έδρες του συνολικού µπόνους των τριάντα πέντε
εδρών. Προτείνουµε επιπλέον 1%, πέραν του 25%, το πρώτο σε
ψήφους κόµµα να παίρνει µία έδρα. Διαφοροποίηση πρώτη:
Εσείς λέτε πενήντα έδρες.
Διαφοροποίηση καθοριστική δεύτερη, εσείς λέτε µία έδρα
στον πρώτο για κάθε επιπλέον 0,5%. Είναι ουσιώδης, θα ρωτήσει
κάποιος αυτή η παραποίηση, τροποποίηση, εν πάση περιπτώσει;
Βέβαια, ναι, διότι, καταρχήν είναι πονηρή διαφοροποίηση. Γιατί
το κλιµακωτό µπόνους των τριάντα πέντε εδρών, κύριε Υπουργέ,
που εµείς θέτουµε ως απαρέγκλιτο όρο και ταβάνι της πριµοδότησης του πρώτου κόµµατος, δεν είναι ένα καθόλου τυχαίο νούµερο. Δεν είναι προϊόν κολοκυθιάς, ούτε προϊόν πολιτικού
καπρίτσιου. Σας το έχουµε πει αυτό και στην επιτροπή, το λέµε
και τώρα: Είναι άλλο η επίτευξη της αυτοδυναµίας µε κατώφλι
το 41% σχεδόν και άλλο η αυτοδυναµία µε 37%. Καθαρές κουβέντες και ίσιο βλέµµα.
Βεβαίως, εµείς είµαστε αυτοί που αυτά τα λέµε διότι, κατηγορηµατικά και ευθέως, υπερασπιζόµαστε τη λαϊκή ετυµηγορία που
ξεκάθαρα σπρώχνει πολλές φορές σε συγκλίσεις. Σε σπρώχνει
σε συγκλίσεις, γιατί δεν σε εµπιστεύεται να κυβερνήσεις µόνος
σου. Σε θέλει, αλλά δεν σε θέλει µόνο σου. Πάµπολλες φορές τα
τελευταία χρόνια το έχει αποδείξει αυτό το πολιτικό σύστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως, να πω και για τη µεγάλη µας ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δύο προτάσεων, που αναδείχθηκε σήµερα και µε την
ένσταση συνταγµατικότητας της συγκεκριµένης διάταξης που
αφορά το µπόνους στους συνασπισµούς των συνεργαζόµενων
κοµµάτων.
Θα µου επιτρέψετε να πω, κύριε Υπουργέ, ότι καλά κάνατε µε πολλή φιλική διάθεση σάς το λέω αυτό- που δεν πήρατε το
λόγο. Και επειδή πήρε το λόγο ο Υφυπουργός, τον οποίο εκτιµώ
πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο, να πω πως κακώς έκανε
και πήρε τον λόγο. Εγώ δεν θα τον έπαιρνα τον λόγο στη θέση
σας. Στερείστε πολιτικών επιχειρηµάτων. Γυρίσατε γύρω-γύρω
από τον κύκλο. Κάνετε µία πολύ ωραία περιφέρεια. Δεν ακουµπήσατε καθόλου το θέµα, περί άλλων τυρβάζατε. Είπατε για
τούτο, είπατε για εκείνο, για το άλλο. Ένα πολιτικό επιχείρηµα,
ένα νοµικό επιχείρηµα, για έναν συνταγµατολόγο δεν µιλήσατε,
παρά µόνο για απόψεις δύο, που είναι αστικολόγος ο ένας, διοικητολόγος ο άλλος -το ξέρω λόγω της δουλειάς µου- και δεν
είπαν κι αυτό οι άνθρωποι. Μάλιστα, ανακάλεσαν µετά το 2018,
δεν ξαναέβγαλαν ποτέ γνωµάτευση. Συνεπώς θα ήταν καλύτερα
να σιωπήσετε. Αφήσατε τον κ. Υψηλάντη, τον κύριο Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο, να πει αυτά που έπρεπε να πει κατά
συνθήκη. Και επίσης, κατανοώ αυτά που έπρεπε να πείτε, και να
πάει στην ευχή του Θεού, όπως λέει η Κυβέρνηση και να το περάσει.
Όµως, στον πυρήνα του πράγµατος έχουµε να πούµε ότι τέτοιου είδους απαγορεύσεις και κυβερνητικοί πατερναλισµοί είναι
απολύτως αντισυνταγµατικοί. Το ξέρετε και εσείς. Το ξέρουµε
και εµείς. Το ξέρουν και όλοι. Δυσµενής η µεταχείριση των συνασπισµών απέναντι στα αυτοτελή κόµµατα. Σε ποια εποχή;
Άκουσα να ψελλίζετε ότι επί ΠΑΣΟΚ τέτοιου είδους νόµοι κόβονταν και ράβονταν. Κατ’ αρχάς, «χώρια η καληµέρα σας». Για
το ΠΑΣΟΚ όταν µιλάτε, θα σέβεστε όσα έχει κάνει πραγµατικά
και όσα έχει φέρει ως µεταρρύθµιση στη χώρα. Ο κ. Λιβάνιος το
ξέρει αυτό καλά από πρώτο χέρι.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς λέµε: Η κορωνίδα της δικής µας
ανάπτυξης είναι ότι το 2001 µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση καταφέραµε ο κάθε εκλογικός νόµος που κόβεται, που ράβεται,
από κάθε κυβέρνηση -πάρτε το αυτό που λέω ως µία συνολική
αυτοκριτική του πολιτικού συστήµατος- να ισχύει από τις µεθεπόµενες εκλογές και µόνο αν έχει συγκεντρώσει τους διακόσιους
απαραίτητους Βουλευτές από τις επόµενες, που δεν µπορείτε
τώρα. Είδατε, λοιπόν, ποιο είναι το δικό µας δηµοκρατικό φρένο
σε αυτά που κάθε φορά, το κάθε πολιτικό σύστηµα, η κάθε κυβέρνηση -αν θέλετε- κόβει και ράβει στα δικά της µέτρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Να πούµε και ένα πράγµα ακόµα. Υπήρξε ένας ισχυρισµός.
Πάλι θα αναφερθώ στο πρόσωπο του κυρίου Υφυπουργού. Ο κ.
Λιβάνιος µίλησε στην επιτροπή, απαντώντας στον δικό µας ισχυρισµό. Ο κ. Υψηλάντης, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτά στην επιτροπή εξαντλήθηκαν. Αναφερθήκαµε όλα τα κόµµατα και στη β’
ανάγνωση και εξαντλητικά τα επιχειρήµατα όλα ειπώθηκαν. Ο κ.
Λιβάνιος, λοιπόν, τότε ήρθε στην επιτροπή στη β’ ανάγνωση και
είπε: «Εµείς θέλουµε µε αυτό τον κόφτη, µε αυτό τον κόφτη που
βάζουµε, να προασπίσουµε το σύστηµα από ευκαιριακούς συνασπισµούς». Τι εννοούσε; Εννοούσε ότι πριν από τις εκλογές δεν
θα πρέπει, σε καµµία περίπτωση, να επιτρέψουµε κόµµατα να
συνυπάρξουν και προγραµµατικά να συγκρίνουν, γιατί περί
αυτού πρόκειται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και ποιος είστε εσείς, ο κάθε «εσείς», κύριε Υφυπουργέ, ποιο
είναι αυτό το πολιτικό σύστηµα που θα βάλει κόφτη σε αυτό; Δεν
µπορείτε, διότι είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας, η προγραµµατική σύγκλιση µεταξύ κοµµάτων και θα µπορούσατε να είστε
εσείς το κόµµα που θα κάνει προγραµµατική σύγκλιση αύριο-µεθαύριο µε ένα όµορο πολιτικό σας σχηµατισµό. Και τότε θα σας
πείραζε πάρα πολύ αυτό.
Κάτι ακόµα. Η συνεισφορά στον θεσµικό εκσυγχρονισµό είναι
ο ρόλος του κάθε κόµµατος εδώ,είτε είναι κυβέρνηση είτε είναι
ελάσσων ή µείζων αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουµε
να κοιτάµε τον κόσµο στα µάτια και να λέµε ότι δεν µπορούµε,
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βεβαίως, µε έναν εκλογικό νόµο να τετραγωνίσουµε τον κύκλο.
Δεν µπορούµε να τους έχουµε όλους ευχαριστηµένους. Αλλά
πώς δικαιολογείστε απέναντι στον ελληνικό λαό σήµερα ότι δεν
έχετε συζητήσει καν, δεν έχετε ανοίξει µία διακοµµατική επιτροπή, για να βρεθεί η λύση, η βιώσιµη, για την εποχή και για το
εκλογικό µας σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τελικά, αυτό που µένει από σας είναι ότι έχετε αντιληφθεί ένα
επιτελικό κράτος, µε επιτελικό πρόσωπο, µε επιτελάρχες, µε επιτελικούς, πολλά µεγαλεία επιτελείου. Όµως, η ιστορία η ελληνική, η πλούσια ελληνική ιστορία έχει αποδείξει ότι ποτέ δεν είσαι
καβάλα στο άλογο, κύριε Υπουργέ. Κάποια στιγµή ξεπεζεύεις και
όταν ξεµπεζεύεις, έρχεται η ώρα να πας στο ταµείο, το πολιτικό
ταµείο και τότε να µετρήσεις, αλλά και να µετρηθείς. Όλα είναι
εφήµερα και όλα δείχνουν ότι υπήρχαν πολύ ισχυρότεροι Υπουργοί, Πρωθυπουργοί και πριν από τον κ. Μητσοτάκη, σε άλλες
εποχές. Δυστυχώς, ο σεβασµός στους θεσµούς ήταν το λιθαράκι, που πρόσφεραν στη δηµοκρατία και αυτό έγινε µετά από
αυτοβελτιώσεις.
Τώρα, όµως, έχουµε ένα πισωγύρισµα, κάτι παλιό, κάτι αναχρονιστικό. Με τον νόµο που φέρνετε στη Βουλή το θεσµικό οξυγόνο βρίσκεται σε παντελή έλλειψη και το πολιτικό σύστηµα είναι
βαριά ασθενές µε χρόνια αποφρακτική εκλογοπάθεια. Το σκωτσέζικο ντους σ’ αυτόν τον ασθενή δυστυχώς κάνει πολύ µεγάλο
κακό, όπως κάνει κακό και στην πολιτική υγεία. Το περιστατικό
είναι βαρύ, βρίσκεται στην εντατική, η Κυβέρνηση έχει ακέραια
την ευθύνη για την εξέλιξη του ασθενή. Εµείς δεν αναλαµβάνουµε κανένα βάρος γι’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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 των Ελλήνων, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί τους,
από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νέο εκλογικό σύστηµα που εισηγείται η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας µε το παρόν σχέδιο νόµου είναι πλειοψηφικό
και καλπονοθευτικό. Μετατρέπει µια εκλογική µειοψηφία σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως άλλωστε συστηµατικά γίνεται
από τη Μεταπολίτευση και µετά απ’ όλες τις κυβερνήσεις.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει και στέκεται
απέναντι στην προσπάθεια της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να επαναφέρει το µπόνους, πριµοδοτώντας το πρώτο κόµµα
µε έως και µε πενήντα έδρες και διατηρώντας το 3% ως όριο εισόδου στη Βουλή. Και αυτό µέσα από τον εκβιασµό των διπλών
εκλογών, στο όνοµα της σταθερότητας και της κυβερνησιµότητας.
Πριν από λίγες ηµέρες, συζητώντας για την ψήφο των αποδήµων, η Κυβέρνηση επικαλούνταν την αρχή της ισοτιµίας της
ψήφου. Σήµερα, αυτή η αρχή πάει περίπατο, γιατί εδώ προτάσσονται άλλοι στόχοι, όπως είναι η κυβερνησιµότητα, όπως λέτε,
δηλαδή η εξασφάλιση της αντιλαϊκής κυβερνητικής σταθερότητας, που για τον λαό σηµαίνει µεγάλη αστάθεια και ανασφάλεια.
Αποδεικνύεται για µια ακόµη φορά η υποκρισία της, αλλά και το
πόσο κούφιες είναι για τον λαό οι διακηρύξεις όλων των αστικών
κοµµάτων και επιτελείων για τη δηµοκρατία.
Δείτε πώς αντιλαµβάνονται οι κυβερνώντες την έννοια της δηµοκρατίας. Οι ίδιοι που µιλούν για τις µειοψηφίες των διαδηλωτών και των απεργών και νοµοθετούν ότι για να αποφασίσει ένα
εργατικό σωµατείο την κήρυξη απεργίας πρέπει να το κάνει µε
ασφυκτικούς όρους, µε συµµετοχή του 50+1 του συνόλου των
εργαζοµένων σε γενική συνέλευση και µάλιστα κάτω από τη µύτη
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της εργοδοτικής τροµοκρατίας -ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός,
που τον επέκτεινε η Νέα Δηµοκρατία- είναι οι ίδιοι που νοµοθετούν ότι για να εκλεγεί κυβέρνηση, αρκεί και η µειοψηφία των
συµµετεχόντων στις εκλογές, είναι οι ίδιοι που νοµοθετούν όλα
τα απαραίτητα κόψε-ράψε για τον σχηµατισµό κυβέρνησης,
ακόµα και εάν δεν προκύπτει από το αποτέλεσµα των εκλογών.
Γιατί δύο µέτρα και δύο σταθµά; Γιατί όλη αυτή η υποκρισία;
Γιατί πολύ απλά, πάνω απ’ όλα προτάσσετε τη σταθερότητα της
αντιλαϊκής πολιτικής του βάρβαρου και σάπιου συστήµατος και
λέτε ότι είναι κακές οι µειοψηφίες των εργαζοµένων, όταν µε
χίλια δυο εµπόδια καταφέρνουν να οργανώσουν µια απεργία,
αλλά καλές οι µειοψηφίες όταν µας βγάζουν ως κυβέρνηση και
ως Βουλευτές.
Να τη χαίρεστε, λοιπόν, αυτή τη δηµοκρατία! Είναι κάλπικη,
είναι επικίνδυνη για τα λαϊκά συµφέροντα.
Βέβαια, όσον αφοράτα υπόλοιπα κόµµατα, παρ’ όλο που καταψηφίζουν το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης -εκτός της Ελληνικής Λύσης- που ήδη έχει εκφραστεί θετικά, οι προτάσεις τους
κινούνται στην ίδια καλπονοθευτική κριτική, µε λιγότερη ή περισσότερη αναλογικότητα µικρότερης ή µεγαλύτερης κλοπής
εδρών από τα µικρότερα κόµµατα. Το κοινό τους χαρακτηριστικό
είναι η απόρριψη της απλής και ανόθευτης αναλογικής, χωρίς
µπόνους και πλαφόν, που σταθερά υποστηρίζει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Για το ΚΚΕ δεν υπάρχει αναλογικότερο ή αναλογικότατο εκλογικό σύστηµα. Τα λιγότερο αναλογικά συστήµατα ευνοούν τον
εκβιασµό µέσω της λογικής της χαµένης ψήφου, ενώ τα περισσότερα δε αναλογικά µέσω της προσπάθειας λαφυραγώγησης
ψήφων εγκλωβίζουν τον λαό σε ψευτοδιλήµµατα για το ποιος θα
συνεργαστεί µε ποιον µετεκλογικά.
Ένα εκλογικό σύστηµα, µε τις όποιες παραλλαγές του και ανάλογα τις πολιτικές συγκυρίες και σκοπιµότητες κάθε φορά, αποτελούσε και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
ισχυροποίηση του αστικού πολιτικού συστήµατος, µέσω της νόθευσης της λαϊκής βούλησης. Και αυτό, γιατί βασική επιδίωξή
του ήταν και παραµένει η διασφάλιση της σταθερότητας στην
κυβερνητική αλλαγή και να βάλει εµπόδια στην πολιτική έκφραση
της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων, δηλαδή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας, το οποίο έρχεται σε σύγκρουση µε το κεφάλαιο και τα όργανά του. Σε αυτό στοχεύει και
το παρόν σχέδιο νόµου.
Το ΚΚΕ τοποθετείται για τον εκλογικό νόµο από θέση αρχής,
χωρίς µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και τακτικισµούς, συνεπές
στην υποστήριξη της ανόθευτης και άδολης απλής αναλογικής.
Υποστηρίζει από θέση αρχής ως πάγιο εκλογικό σύστηµα την
απλή ανόθευτη αναλογική, γιατί είναι το µοναδικό εκλογικό σύστηµα που αποτυπώνει τη λαϊκή βούληση, όπως αυτή καταγράφεται στις εκλογές.
Είναι γνωστό, βέβαια, το τι προηγείται των εκλογών, προκειµένου να αλλοιωθεί πριν την κάλπη η λαϊκή βούληση. Εκβιαστικά
τροµοκρατικά διλήµµατα στον λαό, διαφηµιστικές καµπάνιες στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε πακτωλό χρηµάτων, ρουσφέτια µε
υποσχετικές σε ψηφοφόρους και άλλα.
Η απλή και ανόθευτη αναλογική είναι ασυµβίβαστη και µε την
ύπαρξη οποιασδήποτε µορφής µπόνους, άλλα και µε την ύπαρξη
πλαφόν εισόδου στην Βουλή, για το οποίο κανένα άλλο κόµµα,
πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, δεν µιλάει.
Πρόσφατα, µάλιστα, το κόµµα µας κατέθεσε αυτήν την πρόταση και στο πλαίσιο της συνταγµατικής Αναθεώρησης. Απορρίφθηκε από τα υπόλοιπα κόµµατα, και από τη Νέα Δηµοκρατία
και από το Κίνηµα Αλλαγής -αυτό βέβαια, δεν µας παραξενεύειπου υπερασπίζονται σταθερά τα καλπονοθευτικά εκλογικά συστήµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Απορρίφθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό δεν µας παραξενεύει. Και αυτό, γιατί θυµίζουµε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο
πλαίσιο της Συνταγµατικής Αναθεώρησης, όπως άλλωστε διατυπώνεται και εδώ, δεν αποκλείει ούτε το πλαφόν, που το θεωρεί
ούτως η άλλως δεδοµένο και υπήρχε και στο νόµο, που έφερε
ως Κυβέρνηση ούτε το µπόνους, αφού αναφέρει ότι µπορεί να

8520

υπάρχει απόκλιση έως 10% στην κατανοµή των εδρών από το
εκλογικό αποτέλεσµα.
Η πρότασή του για απλή αναλογική συνιστά αλλοίωση του
πραγµατικού της περιεχοµένου. Δεν έχει καµµία απολύτως σχέση
µε την απλή και ανόθευτη αναλογική. Λέξεις, όπως «ανόθευτη»,
«άδολη», «καθαρή», έχουν διαγραφεί εδώ και κάποια χρόνια από
το λεξιλόγιό του. Τις κάνει, όπως λέει ο λαός, «γαργάρα».
Το σκηνικό εκβιασµού των διπλών εκλογών, που στήνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αποτελεί µια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ, για να υψώσει εκ νέου κάλπικες διαχωριστικές γραµµές µέσα στην ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόµα και δια στόµατος του κ. Τσίπρα, επαναφέρει τα περί
κυβέρνησης δηµοκρατικών και προοδευτικών δυνάµεων.
Φυσικά, ο ελληνικός λαός δεν έχει µνήµη χρυσόψαρου. Η
πείρα της συγκυβέρνησης των αντιµνηµονιακών δυνάµεων, που
έγινε η µνηµονιακότερη όλων, είναι και πολύ νωπή και πολύ
πικρή.
Σε ενδεχόµενο αδυναµίας σχηµατισµού κυβέρνησης δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Προκύπτει, άλλωστε, από την κοινή στρατηγική
σας και από το πρόσφατο παρελθόν. Το 2015, σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας και ανάγκης να υπάρχει ένα τρίτο µνηµόνιο,
µια χαρά τα βρήκατε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, για
να υπάρχουν οι απαιτούµενες πλειοψηφίες.
Άλλωστε, ο εκλογικός νόµος που φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας παραπέµπει σε σενάρια µεγάλων συνασπισµών. Γιατί ένα κόµµα µε 25% ή 30%, που θα πάρει µπόνους
είκοσι ή τριάντα εδρών, αντικειµενικά µόνο µε ένα άλλο µεγάλο
κόµµα µπορεί να συγκυβερνήσει. Τα παραδείγµατα είναι πολλά
από το παρελθόν. Ας θυµηθούµε πώς το αντιµετώπιζαν παλιότερα η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µέχρι που το έκαναν
πράξη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µε την ψευδεπίγραφη πρόταση για την απλή αναλογική επιδιώκει στην πράξη -και το οµολογεί ανοιχτά- ευρύτερες
πολιτικές συγκλίσεις και συναινέσεις. Κατ’ επανάληψη το έχει
αναφέρει εδώ ο εισηγητής του τόσο στην επιτροπή όσο και στην
Ολοµέλεια σήµερα. Δεν είναι, βέβαια, ο µόνος που τις διατυπώνει. Οι αναφορές αυτές για ευρύτερες πολιτικές συγκλίσεις και
συναινέσεις διατυπώνονται συχνά-πυκνά, ιδιαίτερα το τελευταίο
χρονικό διάστηµα, και από άλλα στελέχη του. Να σας θυµίσω τα
όσα είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο συνέδριο της
Νέας Δηµοκρατίας.
Η τόσο εκκωφαντική προθυµία του ΣΥΡΙΖΑ για συναίνεση µε τα
άλλα αστικά κόµµατα, είναι ο πιο ασφαλής δρόµος για να υλοποιηθούν οι σκληρές αντιλαϊκές πολιτικές για την καπιταλιστική ανάπτυξη, την αναβάθµιση του ρόλου της χώρας στα Αµερικανονατοϊκά σχέδια και τους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς. Αυτό
απαιτούν, άλλωστε, ο ΣΕΒ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωµένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Και γι’ αυτούς δουλεύουν!
Οι επιδιώξεις αυτές βαφτίζονται «εθνική στρατηγική», προσπαθώντας να αποσπάσουν τη συγκατάθεση του λαού για νέες θυσίες, ακόµα πιο αιµατηρές. Βαφτίζουν την επέκταση των
δολοφονικών Αµερικανονατοϊκών βάσεων από τη Σούδα µέχρι την
Αλεξανδρούπολη και την επικύρωση της επαίσχυντης ελληνοαµερικανικής συµφωνίας στη Βουλή ως εθνικά ωφέλιµη, τροµοκρατώντας τον λαό ότι αν βγει από το µαντρί, θα τον φάει ο λύκος,
ενώ ήδη τον έχουν σπρώξει στο στόµα του, εµπλέκοντας τη χώρα
και τον λαό σε απίστευτα επικίνδυνες περιπέτειες.
Βέβαια, αυτό το παραµύθι έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Νέα
Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζονται για το ποιος πρώτος
έσπρωξε τον λαό στο στόµα του λύκου, για το ποιος προετοίµασε και ποιος ολοκλήρωσε τη συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για τις βάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι παραινέσεις για
συναίνεση δείχνουν το βάθος και την ουσία αυτής: Συναίνεση για
το συµφέρον της αστικής τάξης, των επιχειρηµατικών οµίλων,
των ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών και όχι του λαού.
Την αλυσίδα της εµπλοκής στα απεχθή τους σχέδια, τη συµπληρώνουν µε τον ενταφιασµό της κοινωνικής ασφάλισης, το πάγωµα µισθών και συντάξεων, µε τη φοροληστεία, την άρση της
όποιας προστασίας στη λαϊκή κατοικία από πλειστηριασµούς,
την ένταση της καταστολής στους µετανάστες και πρόσφυγες,
τον αυταρχισµό που µεγαλώνει σε βάρος του εργατικού κινήµα-
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τος.
Γνωρίζετε ότι ο λαός θα σηκώσει το δικό του ανάστηµα και θα
βάλει φραγµό σε αυτά τα καταστροφικά σχέδια. Γι’ αυτό επιδιώκετε, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να θωρακιστεί το αστικό πολιτικό
σύστηµα. Αυτό επιδιώχθηκε µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος, την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, την ενίσχυση
του επιτελικού αστικού κράτους, την επιβολή του δόγµατος
«νόµος και τάξη» µε τον περιορισµό στο δικαίωµα των διαδηλώσεων και στην απεργία, το ηλεκτρονικό φακέλωµα που ζει και βασιλεύει, τον εκσυγχρονισµό των τροµονόµων και ευρωτροµονόµων, τους µηχανισµούς ιδεολογικής χειραγώγησης, την εργοδοτική τροµοκρατία στους χώρους δουλειάς.
Όλοι αυτοί οι αντιδραστικοί σχεδιασµοί πάνε χέρι-χέρι και µε
την αξιοποίηση των εκλογικών νόµων είτε της µιας είτε της άλλης
µορφής, για να εκβιάσουν τον λαό, πλασάροντας το γνωστό ψευτοδίληµµα: σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση ή ακυβερνησία;
Την προοπτική αυτή υπηρετούν και οι προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής, µε την πρότασή του για µπόνους τριάντα εδρών
στο πρώτο κόµµα, αντί για πενήντα έδρες της Νέας Δηµοκρατίας, προσδοκώντας, προφανώς, µε τον τρόπο αυτό να µείνει
εντός του παιχνιδιού µελλοντικών κυβερνήσεων συνεργασίας.
Το ΜεΡΑ25 απορρίπτει την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας
και προτείνει την καθιέρωση ενός µικτού γερµανοαυστραλιανού
εκλογικού συστήµατος, προσαρµοσµένου στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, όπως λέει. Η αντίθεσή του, όµως, δεν ξεκινάει από θέσεις αρχής. Το παρουσιάζει ως δήθεν πιο δηµοκρατικό, ενώ στην
πράξη είναι πλειοψηφικό. Οι διακόσιες σαράντα δύο έδρες, όπως
λέει, που θα είναι απλή αναλογική και οι υπόλοιπες πενήντα οκτώ
θα αντιστοιχηθούν σε ισάριθµες µονοεδρικές περιφέρειες όχι µε
πλειοψηφικό σύστηµα, αλλά µε ψήφο κλιµακωτής προτίµησης.
Μάλιστα, προτείνει και επαναλαµβανόµενες εκλογές, όπως στις
δηµοτικές, προκειµένου, όπως λέει, να εκλέγεται ο λιγότερο ανεπιθύµητος όλων των υποψηφίων. Μέγιστη υποκρισία! Απλά µε
τον τρόπο αυτό αλλάζει ο τρόπος νόθευσης της θέλησης του
εκλογικού σώµατος.
Η διεξαγωγή των εκλογών σε συνθήκες µονοεδρικών περιφερειών θα εντείνει τα εκβιαστικά διλήµµατα, θα ενισχυθεί η ψυχολογία της χαµένης ψήφου και θα πιάσει τόπο το σύνθηµα
«ψηφίστε τον υποψήφιο της Νέας Δηµοκρατίας, για να µην έρθουν λαϊκιστές» ή «ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, για να µην βγει ο δεξιός».
Για ποιον χτυπάει η καµπάνα; Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Καλά, όσο δε για την πρόταση για δηµιουργία εθνικής ανεξάρτητης επιτροπής εκλογών, νοµίζω ότι είναι για το θεαθήναι. Είναι,
τουλάχιστον, αστεία. Υπάρχει µπόλικη εµπειρία από τις λεγόµενες ανεξάρτητες αρχές που υπηρετούν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, εξωραΐζοντας το σύστηµα στα µάτια του λαού.
Κατά συνέπεια οι προτάσεις των άλλων κοµµάτων, φαινοµενικά διαφορετικές µεταξύ τους, καταλήγουν στον ίδιο παρονοµαστή: να σωθεί και να ισχυροποιηθεί το πολιτικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι, βέβαια το ΚΚΕ δεν σπέρνει αυταπάτες στον
λαό, λέγοντάς του ότι η απλή αναλογική είναι το φάρµακο για να
αλλάξει ριζικά το πολιτικό µας σύστηµα. Ακόµα κι ένα πιο δίκαιο
και αναλογικό εκλογικό σύστηµα από µόνο του δεν µπορεί να
εξασφαλίσει φιλολαϊκή πορεία ούτε συνιστά λύση στα µεγάλα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο λαός και η χώρα ούτε αποτελεί
µέσον για την ανάδειξη φιλολαϊκών κυβερνήσεων. Σε πάρα πολλές χώρες έχουν συγκροτηθεί αντιδραστικές και αντιλαϊκές κυβερνήσεις µέσα από συστήµατα απλής αναλογικής. Το
παράδειγµα της Ιταλίας είναι το πλέον χαρακτηριστικό.
Κατά συνέπεια η υπεράσπιση ενός αναλογικότερου συστήµατος είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι από µόνη της ικανή συνθήκη
να κατατάξει µια πολιτική δύναµη ως προοδευτική. Υπάρχουν
αστικά αντιλαϊκά κόµµατα, που υποστηρίζουν αναλογικά συστήµατα, γιατί βλέπουν στο πολιτικό σκηνικό περισσότερους εν δυνάµει κυβερνητικούς συµµάχους, σε σχέση µε τους άµεσους
ανταγωνιστές τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου.
Από αυτή την άποψη, η θέση αρχής του ΚΚΕ υπέρ της καθα-
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ρής απλής αναλογικής, δεν έχει καµµία σχέση µε τη στάση των
άλλων κοµµάτων, για τα οποία η υπεράσπιση της απλής αναλογικής και, µάλιστα, κολοβής είναι το µέσον για να παίζουν πολιτικά παιχνίδια και να αναζητούν πολιτικούς και κυβερνητικούς
συνεταίρους, προκειµένου να συνεχίσουν την ίδια πολιτική.
Το κλειδί, λοιπόν, για τον λαό δεν βρίσκεται στο εκλογικό σύστηµα, αφού εντός των τειχών όποιο σύστηµα κι αν ισχύσει, οι
κυβερνήσεις που θα προκύπτουν -πολυκοµµατικές ή µονοκοµµατικές- θα εφαρµόζουν πολιτικές και µέτρα σε βάρος του.
Θετικές εξελίξεις µπορούν να προκύψουν για τον λαό µόνο µε
την οργανωµένη πάλη στον χώρο δουλειάς, στα συνδικάτα, στις
λαϊκές οργανώσεις για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήµατος και της κοινωνικής συµµαχίας σε µία γραµµή αµφισβήτησης ρήξης και ανατροπής του σάπιου συστήµατος. Είναι ο
δρόµος υπεράσπισης των άµεσων, ζωτικών και µελλοντικών συµφερόντων της εργατικής τάξης, του συνόλου των φτωχών λαϊκών
στρωµάτων, ο δρόµος που θα οδηγήσει στην απαλλαγή του λαού
από τη ζωή χωρίς δικαιώµατα, από τη ζωή µε ψίχουλα, από την
εκµετάλλευση, από τον κίνδυνο πολέµων, µε τον λαό στην εξουσία και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει.
Αυτή, κατά την άποψή µας, είναι και η µόνη απάντηση απέναντι
στη δηµοκρατική καρικατούρα του καπιταλισµού, που δεν είναι
τίποτα άλλο παρά ο θεσµικός φερετζές της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και κερδοφορίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν καλέσω στο
Βήµα τον κ. Μυλωνάκη, θα ήθελα να σας πω ορισµένα πράγµατα,
τώρα που είναι αρχή.
Για να ορίσουµε ώρα διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας για αύριο Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, προτείνω τα εξής: Οι
οµιλητές -θα κυκλοφορήσει ο κατάλογος, ήδη έχει βγει- που
έχουν εγγραφεί είναι εκατόν είκοσι. Για να µην προχωρήσουµε
σε µείωση του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών από την αρχή,
εµείς στο Προεδρείο θα τηρήσουµε, µε απόλυτη ευλάβεια, τον
χρόνο των επτά λεπτών ανά οµιλητή. Και παρακαλώ θερµά τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες να ειδοποιήσουν τους συναδέλφους
Βουλευτές από τώρα, έτσι ώστε να προετοιµάσουν την παρέµβασή τους και να µην υπερβαίνει καθόλου τα επτά λεπτά.
Για να ξεκινήσουµε αύριο από τις 9:00’ το πρωί τη συζήτηση
επί του σχεδίου νόµου, θα µεταφέρουµε τον αυριανό κοινοβουλευτικό έλεγχο για την επόµενη Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. Σήµερα η συζήτηση θα ολοκληρωθεί στη 1.00’ µετά τα µεσάνυχτα.
Δεν θα γίνει δεκτή καµµία µετακίνηση οµιλητή από τη σειρά του.
Όποιος δεν είναι παρών την ώρα που έρχεται η σειρά του, θα
διαγράφεται. Δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά σε έναν τόσο
µακρύ κατάλογο που πρέπει να ολοκληρωθεί.Εάν συµφωνείτε µε
τα παραπάνω, προβλέπουµε ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο το απόγευµα στις 18.00’, για να µπορούν να διευκολυνθούν και οι συνάδελφοι της επαρχίας και όχι µόνο.
Συµφωνούµε σε αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αλλαγές συναινετικές µπορούν να γίνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μόνο αν είναι συναινετικές, αλλά θα ενηµερώνεται εγκαίρως το Προεδρείο. Αυτό γίνεται πάντα. Δεν το συζητάµε. Η αλλαγή θα γίνεται εφόσον το
Προεδρείο ενηµερωθεί και όχι «δεν είναι εδώ ο συνάδελφος…
»κ.λπ..
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να κάνω µία πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να µην κάνετε πρόταση, διότι αν πάµε σε επεξεργασία προτάσεων…
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ακούστε µε λίγο.
Μήπως να βάλουµε και έναν αριθµό, δηλαδή µέχρι ποιον
αριθµό θα µιλήσουν σήµερα οι συνάδελφοι, µε την έννοια ότι
όσοι είναι πάνω από αυτόν τον αριθµό, να µην περιµένουν άδικα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε κάτι. Ακόµα
δεν µπορούµε να το προσδιορίσουµε αυτό, διότι, παραδείγµατος
χάριν, οι Αρχηγοί µπορούν να µιλήσουν όποτε ζητήσουν τον
λόγο, όπως και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αυτό θα µπορεί
να φανεί τις βραδινές ώρες. Δεν µπορεί να φανεί νωρίτερα -θα
έλεγα εγώ- από τις 21.00’. Μία προσέγγιση εκείνη την ώρα µπορούµε να κάνουµε. Ο Προεδρεύων µπορεί να το δει αυτό, µε τη
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συνεργασία της Γραµµατείας της Έδρας.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Η ώρα της ψηφοφορίας να µη συνιστά το
όριο βάσει του οποίου θα διαγραφούν, χωρίς να το θέλουν, οµιλητές από τον κατάλογο, γιατί συχνά συµβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είπαµε ότι δεν θα διαγραφεί κάνεις.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Καλώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα µιλήσουν όλοι.
Και λέω εγώ τώρα ότι το 18.00’ δεν µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς. Αν πρέπει, θα πάει 18.10’ ή 18.20’. Αυτό, πάντως, θα το
φροντίσουµε όλοι, όχι µόνο το Προεδρείο. Πρέπει, για να µπορέσουν να µιλήσουν οι συνάδελφοι, να µην υπάρχει καµµία υπέρβαση.
Εγώ, πέρα από το κουδούνι που χτυπάει στα έξι λεπτά, θα ειδοποιώ και προφορικά ότι σε ένα λεπτό τελειώνει ο χρόνος.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πάρω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Στην πρακτική σας, κύριε Πρόεδρε,
αν µου επιτρέπετε, συχνά -και αυτό έχει αποδώσει και ηµών προσωπικά- συµφωνούµε από την αρχή οι παρατάξεις ότι θα είναι
έξι λεπτά η οµιλία ενός εκάστου και συνεπώς, δεν θα υπάρχει
ούτε ο κίνδυνος αποκλεισµού, αλλά ούτε ο κίνδυνος να πάµε
πέραν της δεύτερης µέρας ή να έχουµε προβλήµατα τέτοιου είδους. Συνεπώς, αν αυτό το συµφωνήσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κοιτάµε να µην περιορίσουµε το δικαίωµα του Βουλευτή. Το δικαίωµα του Βουλευτή είναι επτά λεπτά. Αυτό θα το τηρήσουµε, γιατί πρέπει να
σεβαστούµε τον εαυτό µας ως Βουλευτώές.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Αν µου επιτρέπετε, όµως, κύριε Πρόεδρε, δικαίωµα του Βουλευτή, παράλληλα, είναι να µην τον κόβετε από τη λίστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μπράβο. Εκείνο το
οποίο λέµε τώρα -και συµφωνούµε, νοµίζω- είναι να προσπαθήσουν οι συνάδελφοι -και µέσω της ενηµέρωσης από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες- να τηρούν τον χρόνο. Έτσι και αλλιώς
έχουν ετοιµάσει κάποιον λόγο. Ας τον ετοιµάσουν για έξι λεπτά
και όχι για επτά, για να καταλήξουν τελικά στα οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Αν επιτρέπετε, παρ’ ότι κάνετε αναφορά στους συναδέλφους, που είναι από επαρχία, µε δεδοµένη
την ώρα που λέτε, περί τις 18.00’ αύριο, δεν τους καλύπτετε καθόλου. Ουσιαστικά, τους αναγκάζετε να µείνουν το Σαββατοκύριακο εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχουµε κάνει έναν
υπολογισµό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ναι, έχετε κάνει έναν υπολογισµό,
αλλά τουλάχιστον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο υπολογισµός
αυτός, εφόσον τηρηθούν οι χρόνοι, είναι για τις 18.00’.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Δεν βγαίνει. Δεν ανταποκρίνεται
στις βουλευτικές υποχρεώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι Βουλευτές, αν τηρήσουν τα επτά λεπτά, θέλουν δεκατέσσερις ώρες και επτά
λεπτά. Βγάλαµε την ακριβή προσέγγιση. Μην τρώµε, όµως,
χρόνο. Νοµίζω ότι σε αυτή τη γενική τοποθέτηση συµφωνούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν παίρνετε υπ’
όψιν σας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κοιτάξτε, δεν µπορούµε να φιξάρουµε την ώρα. Πάντως λέµε για τις 18.00’ και δεν
λέµε για 22.00’. Αν πούµε ακριβώς στις 18.00’, θα ακυρώσουµε
αυτό το οποίο είπα πρωτύτερα στη συνάδελφο σας, ότι δεν θα
κοπεί κανένας οµιλητής. Αν σταµατήσουµε εκείνη την ώρα, δέκα
συνάδελφοι δεν θα µιλήσουν. Δεν γίνονται και τα δύο. Μην επιµένετε.
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Το πρώτο προταθέν από µένα -και είδα ότι συµφωνούµε όλοιείναι το καλύτερο και µπορεί να προχωρήσει τη συζήτηση, έτσι
ώστε και οι συνάδελφοι όλοι να οµιλήσουν και την ώρα να την
προσεγγίσουµε. Δεν θα πω να την πετύχουµε ακριβώς, να την
προσεγγίσουµε. Από όλους µας εξαρτάται.
Δίνω τον λόγο τώρα στον ειδικό αγορητή της Ελληνικής
Λύσης, τον κ. Μυλωνάκη.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λείπει η λογική. Παρακολουθώ τόση ώρα µια αψιµαχία µεταξύ Προεδρείου
και Βουλευτών. Δίκιο και ο ένας, δίκιο και ο άλλος. Τελικά, όµως,
από τη στιγµή που ξεκίνησε η συζήτηση για αυτό εδώ το νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση, για τον εκλογικό νόµο, έχουµε
χάσει µιάµιση ώρα µε τις συνταγµατικότητες, τις αντισυνταγµατικότητες κ.λπ.. Παραξενεύεστε γιατί θα χάσετε το αυτοκίνητο,
θα χάσετε το λεωφορείο, θα χάσετε το αεροπλάνο. Δίκιο έχετε.
Εσείς δεν κάνατε την αίτηση αντισυνταγµατικότητας; Τόσες
ώρες δεν χάθηκαν εδώ πέρα;
Άρα η κοινή λογική λέει το εξής: Όλοι µαζί βάζουµε ένα χεράκι
για να ψηφιστεί ή να µην ψηφιστεί αυτός ο εκλογικός νόµος, να
ολοκληρωθεί η συζήτηση και να τελειώνουµε.
Η Ελληνική Λύση, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη µέρα που
µπήκε στη Βουλή, υποσχέθηκε κάτι και αυτό το κάτι το έχει κάνει
πράξη. Δηλαδή, να µην κάνει µια δοµική αντιπολίτευση, αλλά µια
δηµιουργική αντιπολίτευση και να συµβάλλει όσο µπορεί για το
καλό της χώρας και για το καλό ενός τσακισµένου ελληνικού
λαού.
Αυτό κάνουµε και τώρα. Θα πούµε για τις θέσεις και την τελική
απόφασή µας για τον εκλογικό νόµο.Προτού, όµως, πάω στον
εκλογικό νόµο, θέλω να πω κάτι στην Εθνική µας Αντιπροσωπεία.
Κύριε Υπουργέ, χθες οι κάτοικοι της Χίου, της Σάµου και της
Λέσβου, -όλοι οι κάτοικοι είτε είναι Νέα Δηµοκρατία είτε είναι
ΠΑΣΟΚ είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ είτε είναι Ελληνική Λύση
είτε είναι ΜέΡΑ25- βγαίνοντας στους δρόµους, φώναζαν δύο
κραυγές: «Δώστε πίσω τα νησιά µας, δώστε πίσω τη ζωή µας.».
Θέλετε να ψηφίσουµε έναν εκλογικό νόµο. Θα ψηφιστεί ο εκλογικός νόµος. Όµως, η Κυβέρνηση λέει ότι φέρνει την ενισχυµένη
αναλογική µόνο και µόνο για να µπορέσουµε να έχουµε κυβερνήσεις, οι οποίες θα µπορούν να κυβερνούν τη χώρα και να παίρνουν το µπόνους αυτά τα κόµµατα ή αυτό το κόµµα, το οποίο
κατά την προεκλογική περίοδο υπόσχεται ορισµένα πράγµατα
στον ελληνικό λαό και αυτός του δίνει την ευκαιρία να κυβερνήσει. Εσείς αλλά υποσχεθήκατε, πήρατε την εξουσία και άλλα κάνετε.
Το ζητούµενο δεν είναι ποιος εκλογικός νόµος θα υπάρξει. Το
ζητούµενο είναι το αποτέλεσµα του εκλογικού νόµου και αν µπορεί αυτή η χώρα και οι Έλληνες πολίτες να κυβερνηθούν.
Πάµε τώρα στον εκλογικό νόµο, για να δούµε αυτά τα οποία
φέρνει η Νέα Δηµοκρατία, να δούµε το ψευτοδίληµµα και την
υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, να δούµε το παραµύθι του Κίνηµα Αλλαγής και να πούµε τις δικές µας θέσεις.
Κατ’ αρχάς, οι µόνοι οι οποίοι είναι σταθεροί στο πρόγραµµά
τους -αυτό πρέπει να το παραδεχτούµε όλοι- είναι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. Λέει: «Εγώ θέλω την απλή αναλογική, χωρίς πλαφόν.». Δεν είναι κανένας εδώ ούτε ο κ.
Συντυχάκης ούτε ο φίλος µου ο Θανάσης Παφίλης, για να τους
ρωτήσω το εξής: Δηλαδή, θέλετε εδώ µια απλή αναλογική, την
οποία θέλουµε και εµείς, αλλά µε πλαφόν του 3%, όπου το κάθε
κίνηµα έστω και µε 1%, 1,5% να βρίσκεται µέσα σε αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο; Θα µπορέσουµε να βρούµε άκρη ποτέ; Για
σκεφτείτε, εδώ µέσα να βρισκόταν ένα µουσουλµανικό κόµµα µαντήλες από εδώ, φερετζέδες από εκεί, τσεµπέρια από την
άλλη- να βρισκόταν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να βρισκόταν ένα αλβανικό
κόµµα, να βρισκόταν η Χρυσή Αυγή. Όλοι αυτοί, λοιπόν, για το
ΚΚΕ θα ήταν ευπρόσδεκτοι. Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι κανένας λογικός άνθρωπος -και µιλάω πάντα µε τη λογική- δεν θα ήθελε να
υπάρχει αυτή η κατάσταση στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι φέρατε την απλή αναλογική; Δεν πιστεύω να το ισχυρίζεται κανένας αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Εγώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Εσείς!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Σπίρτζη, σας τα είπα, αλλά θέλετε να τα ξανακούσετε,
γιατί τώρα κλαίτε. Το κλάµα δεν ωφελεί. Ήσασταν κυβέρνηση
τεσσεράµισι χρόνια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν κλαίµε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Κλαίτε; Κλάµα η κυρία! Θα µπορούσατε να είχατε αλλάξει τον εκλογικό νόµο και να πηγαίνατε
µε αυτόν στις εκλογές Σεπτεµβρίου.
Ακούστε, λοιπόν, τι λέει ο εκλογικός νόµος του ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αφήστε τα. Ακούστε τώρα λίγο.
Εκλογικό σύστηµα θεωρείται αναλογικό -αυτό το λέτε στην αιτιολογική σας έκθεση- εφόσον το τελικό ποσοστό κατανοµής των
βουλευτικών εδρών -σας τα είπε και ο κ. Παφίλης προηγουµένως, αλλά δεν τον ακούσατε- δεν αποκλίνει περισσότερο από
10% από το αντίστοιχο ποσοστό ψήφου, που έλαβε κάθε συνδυασµός. Επειδή είναι απλά µαθηµατικά, εάν ένας συνδυασµός
λάβει ένα εκατοµµύριο ψήφους, το 10% είναι 100.000. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο µπόνους παίρνει; Καταλαβαίνετε ότι οι
τριάντα έδρες που είπε ο κ. Παφίλης ισχύουν; Αφήστε τα, λοιπόν,
αυτά! Όχι σε εµένα. Αφήστε τα! Αφού είµαστε λογικοί! Να µιλάµε
µε τη λογική. Εάν µιλάµε µε τον απλό παραλογισµό, να τα πούµε.
Ερχόµαστε τώρα στο Κίνηµα Αλλαγής. Το παραµύθι της παραµυθιάς. Εσείς παίζετε την κολοκυθιά. «Όχι…», λέει, «…δεν θέλουµε πενήντα έδρες µπόνους ανώτατο, θέλουµε τριάντα πέντε.
Δεν θέλουµε 0,5%, θέλουµε ένα σε ένα.». Δηλαδή και εσείς ενισχυµένη αναλογική.
Πάµε τώρα στο ΜέΡΑ25. Όπως είπαµε στην επιτροπή και το
ΜέΡΑ25 θέλει ένα µεικτό σύστηµα αναλογικής. Δεν έχει απλή
αναλογική. Μέχρι ένα σηµείο απλή αναλογική, από εκεί και πέρα
αρχίζουν οι κατανοµές διαφορετικά, έχοντας τα µπόνους. Αν θέλετε, να τα ξαναπείτε πάλι, να τα ακούσει όλος ο ελληνικός λαός,
όσοι δεν τα άκουσαν στην επιτροπή.
Άρα κανένας εδώ µέσα δεν λέει την αλήθεια. Το ΚΚΕ λέει την
άποψή του. Είναι η αληθινή. Όµως, είναι για «µπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά µη δίνετε εδώ µέσα».
Πάµε τώρα στο δικό µας το κόµµα. Η Ελληνική Λύση, από την
πρώτη στιγµή -το έχουµε και στο πρόγραµµά µας- είναι υπέρ της
απλής αναλογικής, µε ένα πλαφόν 3% για εθνικούς λόγους. Το
έχουµε εξηγήσει αυτό το πράγµα. Όµως -υπάρχει και ένα
«όµως»- είναι το ελληνικό πολιτικό σύστηµα έτοιµο να δεχτεί µια
απλή αναλογική; Ερωτώ. Θα µπορούµε να κάνουµε συνεργασίες
τριών, τεσσάρων κοµµάτων; Γιατί αυτό σηµαίνει απλή αναλογική.
Πιθανόν, κύριε Σπίρτζη -επειδή µε κοιτάτε και ξέρω ότι µε παρακολουθείτε καλά-, να χρειαστεί στις επόµενες εκλογές αυτό που
λέω τώρα. Και ξέρετε γιατί; Αν νοµίζει η Νέα Δηµοκρατία ότι θα
δει ποσοστό πάνω από 27%, 28% στις επόµενες εκλογές, κάνει
µεγάλο λάθος. Ας ρωτήσει τον ελληνικό λαό.
Θέλετε να µιλήσουµε για την οικονοµία; Από το κακό στο χειρότερο. Δείτε την «ΕΡΓΑΝΗ», δείτε τα στοιχεία των ισολογισµών
των επιχειρήσεων και θα καταλάβετε τι γίνεται. Θέλετε να µιλήσουµε για την ανάπτυξη; Καµµία ανάπτυξη! Πού είναι η ανάπτυξη; Εδώ µέσα υπάρχουν επιχειρηµατίες. Μιλούσα µε τον κ.
Βιλιάρδο και µου είπε «έχει στεγνώσει η αγορά». Δεν είναι έτσι;
Έτσι είναι. Έχει στεγνώσει η αγορά. Με όποιον επιχειρηµατία και
να µιλήσετε, τα ίδια πράγµατα λέει.
Άρα δεν είµαστε εµείς οι παράλογοι. Κάτι δεν κάνετε σωστά.
Θέλετε να µιλήσουµε για τα εθνικά µας θέµατα; Από τη µια
ήττα στην άλλη. Σήµερα βγήκε ο Ακάρ, ο Υπουργός Άµυνας της
Τουρκίας, και είπε, «δεκαέξι νησιά να αποστρατικοποιηθούν».
Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Μήπως κάνω λάθος; Δεν
κάνω λάθος.
Θέλετε να στείλετε µε εντολή των Αµερικανών -σας τα είπε και
ο Πρόεδρός µας, ο Κυριάκος Βελόπουλος- µια συστοιχία Πάτριοτ για αντιαεροπορική κάλυψη στη Σαουδική Αραβία. Είπαµε
-και εγώ προσωπικά- και στον Υπουργό και στον κ. Δένδια -το
είπα προσωπικά και στον κ. Παναγιωτόπουλο που τον είδα- «µην
τυχόν και τολµήσετε να κάνετε αυτό το πράγµα, να ξηλώσετε µια
συστοιχία Πάτριοτ από τις τέσσερις, διότι ένας τοµέας θα µείνει
ακάλυπτος και το αύριο που µας ξηµερώνει δεν ξέρουµε τι είναι».
Θέλετε να µιλήσουµε για το λαθροµεταναστευτικό; Δεν υπάρχει Έλληνας πλέον. Δεν υπάρχει Έλληνας! Μην παραµυθιάζεστε,
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µην αυταπατάστε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε µε τη λογική της Ελληνικής Λύσης. Αλλοιώνεται ο πληθυσµός της Ελλάδας. Φωνάζει
ο κόσµος «φέρτε πίσω τη ζωή µας». Δεν είναι όλος ο ελληνικός
λαός βλαµµένος. Δεν είναι παράλογος, δεν είναι ακραίος.
Θα πω στον κ. Μηταράκη και στον κ. Κουµουτσάκο, που πηγαίνουν δυο-δυο σαν τους Χιώτες, ότι την επόµενη φορά που θα
γίνουν εκλογές, θα θυµηθούν πόσο τιµωρεί ο ελληνικός λαός,
εάν δεν κάνουν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν. Το λέω και στον
κύριο Υπουργό κ. Μηταράκη, ο οποίος είναι από τη Χίο και υποσχόταν πολλά. Οι Χιώτες τελειώνουν, όπως τελειώνουν οι Σαµιώτες, οι Λέσβιοι και όλοι οι άλλοι. Και µη µου πει κανένας ότι όπου
πηγαίνει στην επαρχία, θέλει να έχει τον λαθροµουσουλµάνο
δίπλα του, ο οποίος δεν ενσωµατώνεται και δεν θα ενσωµατωθεί
ποτέ στην ελληνική κοινωνία. Πότε! Και ακούω τα παράλογα, «Οι
Αλβανοί πώς ενσωµατώθηκαν;». Άλλο Αλβανός και άλλο µουσουλµάνος. Πρέπει να ξεχωρίσουµε τις έννοιες. Θυµηθείτε αυτά
που σας λέω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καλά, καλά, µη µε ακούτε. Πλέον δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να ξεχωρίζει ιδεολογίες. Αυτές τις οποίες λέτε εσείς,
είναι ιδεολογίες της πλάκας.
Θέλετε µήπως να µιλήσουµε για ασφάλεια; Για ποια ασφάλεια
του πολίτη, κύριε Υπουργέ; Κάθε µέρα έχουµε εµπρησµους
πέντε, δέκα αυτοκινήτων, που καίγονται. Γιατί; Διότι, δεν καθαρίσατε από την αρχή µια και έξω τα Εξάρχεια, αλλά αποσπασµατικά θέλατε να κάνετε τους καλούς στους αναρχοάπλυτους, οι
οποίοι έχουν καταλάβει τα κτήρια και φωνάζουν εκεί µέσα και πετάνε µολότοφ. Τι κάνανε αυτοί οι «καλοί», λοιπόν, τώρα; Φεύγουν. Σου λέει: «Με διώχνεις από το κέντρο, από τα Εξάρχεια,
που είµαστε κλεισµένοι; Θα σε φτιάξουµε εµείς. Μια στη Βούλα,
µια στη Γλυφάδα, µια στο Μαρούσι, µια στην Κηφισιά, µια περιφερειακά, µέχρι να πονέσεις.». Ο ελληνικός λαός θα δυσανασχετήσει, διότι όποιος χάνει το αυτοκίνητο του ή καίγεται, µέχρι µε
την ασφάλεια να πάρει καινούργιο ή αν θα µπορέσει να πάρει
καινούργιο, θα πηγαίνει µε τα πόδια στη δουλειά του και δεν θα
µπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Καταλάβετε τι έχετε
πάθει; Αυτά όλα, αν µας ακούγατε, δεν θα τα είχατε πάθει. Δεν
µας ακούτε. Δεν πειράζει.
Κάτι άλλο. Ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν αυταπατηµένος, ο
κ. Μητσοτάκης δεν κατάλαβε τι σηµαίνει λαθροµεταναστευτικό.
Θα το καταλάβετε µια και έξω, όταν θα έρθουν οι εκλογές, γιατί
µέχρι τότε θα έχει καταστραφεί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός.
Ξεκινήστε να κάνετε αυτό που σας λέµε. Κάντε το αυστραλιανό
µοντέλο. Πρώτον, µην φέρνετε αυτούς τους λαθροµετανάστες
στην Ηπειρωτική Ελλάδα και δεύτερον, αδειάστε τα νησιά και
βάλτε τους σε δύο, τρία ακατοίκητα νησιά, µέχρι να ολοκληρωθεί
-σε ένα, δύο, τρεις µήνες- η διαδικασία του ασύλου, για να τους
πάρετε µε καράβια, να τους πάτε εκεί που ανήκουν, από εκεί που
ήρθαν.
Πάµε να σας πούµε, κυρίες και κύριοι, τι εµείς αποφασίσαµε,
µετά από πολλή σκέψη, παρ’ όλο που µας συµφέρει αυτή τη
στιγµή -είµαστε ένα κόµµα το οποίο είναι σε µεγάλη άνοδο- η
απλή αναλογική. Πιστεύουµε ότι η απλή αναλογική είναι το πιο
δίκαιο σύστηµα, µε ένα πλαφόν 3%, αλλά ποιο είναι το σωστό για
την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό αυτές τις µέρες και τα επόµενα
χρόνια; Είναι ένα σύστηµα, µε το οποίο θα µπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα, µια χώρα η οποία βγαίνει µετά από δεκαετή
σκληρή δηµοσιονοµική προσαρµογή. Ο Έλληνας πολίτης έχει
τσακιστεί παντελώς, σε λίγο θα αρχίσουν και οι µεγάλοι πλειστηριασµοί και τότε ουαί και αλίµονο σ’ αυτούς οι οποίοι χρωστάνε,
γιατί έχουν δάνεια στις τράπεζες και δεν µπορούν να πληρώσουν.
Πρώτον, λοιπόν, µε τον παρόντα νόµο τον οποίο κατεβάζει η
Κυβέρνηση, δίνεται η δυνατότητα, σε ένα κόµµα µε υψηλά ποσοστά να εφαρµόσει το πρόγραµµα το οποίο υπόσχεται και για
το οποίο την επιλέγει ο ελληνικός λαός.
Δεύτερον, µειώνονται οι πιθανότητες η άσκηση εξουσίας να
είναι αυτοσκοπός. Παράδειγµα ΑΝΕΛ και όχι µόνο, ΔΗΜΑΡ ή
άλλα µικρά κόµµατα, τα οποία είχαν µια νοοτροπία, τη νοοτροπία
τού «θέλω να κυβερνήσω µε όποιον να ’ναι και ό,τι να ’ναι». Δεν
έχει σηµασία αν είναι αριστερός ή δεξιός, εγώ θα κυβερνήσω
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παρ’ ό,τι είµαι ιδεολογικά αντίθετος, αρκεί να έχω την κουτάλα.
Την κουτάλα εκεί και την καρέκλα. Απλά πράγµατα. Δεν το θέλουµε αυτό. Θα µπορούσαµε να το κάνουµε, αλλά δεν ήρθαµε
για να κάνουµε τέτοιους ακτιβισµούς. Εµείς ήρθαµε για να κυβερνήσουµε. Εάν µπορέσουµε και έρθει ο ελληνικός λαός και καταλάβει ότι πρέπει να έρθει δίπλα στην Ελληνική Λύση, καλώς.
Αλλιώς, θα πάµε στο σπίτι µας. Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα.
Ούτε πολιτικοί καριέρας είµαστε ούτε επαγγελµατίες πολιτικοί.
Τρίτον, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δυο, τρία ή τέσσερα
κόµµατα να µπουν σε ευκαιριακές συζητήσεις, δούναι και λαβείν.
Τι σου δίνω, τι µου δίνεις. Πάρε πέντε Υπουργεία, πάρε και δυο
Υφυπουργεία, πάρε και το ένα, πάρε και το άλλο. Αποφεύγονται
οι συνεχείς εκλογικές αναµετρήσεις, που έχουν και οικονοµικό
κόστος και πολιτική αστάθεια φέρνουν και ανασφάλεια στους πολίτες.
Εµείς, κυρίες και κύριοι, ξαναλέµε ότι στο πρόγραµµά µας είµαστε υπέρ της απλής αναλογικής µε πλαφόν 3%, αλλά επειδή
η πατρίδα µας βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται σήµερα,
µε τα εθνικά θέµατα ανοικτά, µε τη λαθροµετανάστευση να έχει
ένα τέτοιο τεράστιο πρόβληµα, το οποίο θα το έχουµε για τις
επόµενες δεκαετίες, για όλους αυτούς τους λόγους, που σας
ανέφερα, αποφασίσαµε ως Ελληνική Λύση να πούµε «ναι» στον
εκλογικό νόµο που φέρνει η Κυβέρνηση παρ’ όλο που δεν είναι
το δικαιότερο σύστηµα, αλλά αυτή τη στιγµή είναι το σύστηµα,
το οποίο χρειάζεται η πατρίδα µας για να κυβερνηθεί. Αυτή είναι
η απόφαση της Ελληνικής Λύσης και σας ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 δυο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται τώρα στο Βήµα η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 κ. Αγγελική Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το εκλογικό
σύστηµα είναι γεγονός ότι διαχρονικά έχει αποτελέσει ένα αντικείµενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και µια αδιάσειστη
απόδειξη για το ότι οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες δεν θέλουν να
βρουν κάποιο πεδίο συναινέσεων και συγκλίσεων.
Θα συµφωνήσουµε µε τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
ότι πράγµατι, ο Πρωθυπουργός προεκλογικά είχε εξαγγείλει την
πρόθεσή του να προκηρύξει την αλλαγή του εκλογικού συστήµατος. Αυτό, όµως, δεν αποτελεί σοβαρό επιχείρηµα και έρεισµα
για τα όσα επακολούθησαν. Δεν δικαιολογεί ούτε τον χρόνο που
η Κυβέρνηση επιλέγει να προωθήσει αυτή τη µεταρρύθµιση,
αλλά ούτε και την πλήρη απουσία διαβούλευσης, ακόµη και µεταξύ των ίδιων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ούτε βέβαια εγγυάται την ορθότητα της πρότασης.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι πρόκειται για µια βεβιασµένη κίνηση, η
οποία προσπαθεί να δηµιουργήσει κάποια βολικά τετελεσµένα,
κατά το δοκούν και σύµφωνα µε την ίδια την ανάγνωση και τις
προβλέψεις της Νέας Δηµοκρατίας ως προς τα αποτελέσµατα
των επόµενων εκλογών. Δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί
βιαστικά η Κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Θα
λέγαµε ότι η βιασύνη είναι ο κανόνας της Κυβέρνησης.
Το µείζον, όµως, πρόβληµα είναι ότι η Κυβέρνηση δεν διδάσκεται από τις αποτυχίες, που έχει κληροδοτήσει ακριβώς αυτή
η βιασύνη της. Προτρέξατε να καταργήσετε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τώρα το επαναφέρετε. Προτρέξατε
να αποδυναµώσετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τώρα αντιλαµβάνεστε το λάθος και αναδιπλώνεστε. Προτρέξατε να µας πείτε
πόσο καλύτερα πηγαίνει η οικονοµία, ενώ αυτό που βλέπουµε
εµείς είναι αύξηση της ανεργίας και µείωση της αγοραστικής κίνησης. Επίσης, προτρέξατε να µας πείτε πόσο βελτιώνεται η κατάσταση στην υγεία, όταν τελικά αυτό που βλέπουµε στις
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κλινικές δηµοσίων νοσοκοµείων είναι να κλείνουν, να αναστέλλουν τη λειτουργία τους, µε βασικές ελλείψεις σε προσωπικό και
εξοπλισµό.
Μπούµερανγκ, λοιπόν, έχει γίνει η αδυναµία αυτής της Κυβέρνησης, αλλά παρά τα κτυπήµατα που σας επιστρέφονται, εσείς
συνεχίζετε. Δυστυχώς, τα κτυπήµατα αυτά κτυπούν πάνω απ’
όλα τους Έλληνες πολίτες, αφού τελικά στις πλάτες αυτών ενορχηστρώνεται αυτή η πολιτική εντυπωσιασµού, που ακολουθεί η
Κυβέρνηση.
Αξίζει να µας πληροφορήσετε όλους, συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας, για το τι συµβαίνει και από τότε που είχαµε εκλογές τι έχει µεσολαβήσει και έχει αλλάξει τόσο πολύ η ψυχολογία
στην παράταξή σας. Ενώ πανηγυρικά τον Ιούλιο δηλώνατε ότι
είστε οι µεγάλοι νικητές και ότι κλείσατε εµφαντικά τελικά την
«αριστερή παρένθεση» και ότι ήρθατε έτοιµοι µε ισχυρή αυτοδυναµία και σαφή λαϊκή εντολή, τελικά αυτή η εντολή φαίνεται ότι
έχει µπαγιατέψει. Το λέµε αυτό, γιατί εντελώς ανεξήγητα ήδη
από τον Αύγουστο ξεκίνησε µια παραφιλολογία, που τελικά αποδείχθηκε πολύ αξιόπιστη, µε σενάρια προκήρυξης πρόωρων ή
και διπλών εκλογών, όπως ακούγεται από διάφορα στελέχη της
Κυβέρνησης στις συνεντεύξεις τους. Η πολιτική, λοιπόν, ανησυχία κλιµακώθηκε ακόµα και κατά την αναθεώρηση.
Έκτοτε, λοιπόν, η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί πάρα πολύ τον όρο
και τη ρητορική της κυβερνησιµότητας και µάλιστα τόσες φορές
που έχει πάρει τα πρωτεία από το άλλο το σλόγκαν της Κυβέρνησης που είναι η κανονικότητα και που ήδη ξετυλίγεται σαν κουβάρι, το οποίο θέλει να δέσει πισθάγκωνα και τη λογική και το
κράτος δικαίου.
Έχετε, λοιπόν, αναγάγει, όπως και η Ελληνική Λύση, τη ρητορική περί κυβερνησιµότητας σε ένα θέσφατο, σαν να εγγυάται
αυτή η κυβερνησιµότητα και το σύστηµα που προωθείτε, την ευνοµούµενη πολιτεία του Πλάτωνα. Ακόµα και συνταγµατολόγοι,
όπως πολύ σωστά ανέφερε ο συνάδελφος κ. Λάππας για τον κ.
Σωτηρέλη, υποστηρίζουν ότι η κυβερνησιµότητα δεν καθιστά σε
καµµία περίπτωση συνταγµατικά ανεκτή την πριµοδότηση στο
πρώτο κόµµα, πόσω µάλλον όταν το κόµµα αυτό, µε βάση τις ψήφους, που έχει πάρει, δεν προσεγγίζει καν την πιθανότητα να
πάρει την αυτοδυναµία.
Έτσι, λοιπόν, θεωρούµε ότι αυτή η ρητορική είναι ένα ωραιότατο πρόσχηµα, το οποίο εξωραΐζει το αντιδηµοκρατικό σύστηµα, το οποίο πάει να προωθήσει η Κυβέρνηση και το οποίο
σιγοντάρει η Ελληνική Λύση, η οποία από τη µια λέει ότι θεωρεί
την απλή αναλογική ως το δικαιότερο σύστηµα, αλλά θα υπερψηφίσει τελικά την ενισχυµένη αναλογική, µια λογική παραλόγου.
Όχι, δεν είναι λόγοι εθνικού συµφέροντος, είναι απλά για να καλύπτουµε τις µικροκοµµατικές προθέσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Η Κυβέρνηση τις τελευταίες ηµέρες επιστράτευσε ακόµη και
ένα προεξάρχον στέλεχος και Υπουργό της Κυβέρνησης, που
µας είπε ότι για πρώτη φορά διαµορφώνεται µια σηµαντική προϋπόθεση µετά από σαράντα χρόνια. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα,
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, µπορεί να διαµορφώσει
όρους ανατροπής της ηγεµονίας της Αριστεράς, εµπέδωσης της
ιδεολογικής ηγεµονίας της Δεξιάς και να κρατήσει όχι απλώς την
Κυβέρνηση, αλλά και τις ιδέες µας κυρίαρχες στην Ελλάδα.
Η νεοφιλελεύθερη, λοιπόν, παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας
βλέπει δυστοπικούς εφιάλτες και µάλιστα γεµάτους προπαγανδιστικά τέρατα, που θεωρούµε ότι τα έχει ζωγραφίσει ακόµη και
το πιο αραχνιασµένο, παρωχηµένο, ψυχροπολεµικό πινέλο. Κάνατε αυτό που ο Ουµπέρτο Έκο στηλίτευσε στο «Κατασκευάζοντας τον εχθρό». Δηµιουργείτε από το πουθενά τεχνητούς
κινδύνους, για να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώµη µε διχαστικά ιδεολογήµατα και αυτό θεωρούµε ότι είναι ένα πολύ
κακό δείγµα γραφής της Κυβέρνησης.
Τελικά, λοιπόν, τι πρέπει να πιστέψουµε; Ότι αισθάνεστε όντως
νικητές; Και αν η Κυβέρνηση αισθάνεται νικητής, γιατί φέρεται
σαν ηττηµένη; Τι φοβάται πιο πολύ; Έχει δώσει στον Πρωθυπουργό την ΕΥΠ, την ΕΡΤ, το επιτελικό κράτος. Έχει νοµοθετήσει επανειληµµένα κατά παράβαση κάθε κανόνα καλής
νοµοθέτησης. Έχετε, µε λίγα λόγια, επιβάλει τον πολιτικό βολονταρισµό µε πρωτοφανή στήριξη βέβαια από τα συστηµικά µέσα
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µαζικής ενηµέρωσης, ενώ και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ασχολείται, στο πλαίσιο µιας εσωστρέφειας, περισσότερο µε τα του
οίκου της.
Τελικά, µάλλον αυτό που φοβάται η Κυβέρνηση είναι οι πολίτες
και η υποµονή τους. Γιατί, την ίδια στιγµή που επιτρέπετε στα
καθαρόαιµα νεοφιλελεύθερα και στα ακραία αντιδραστικά στοιχεία να καλπάζουν στη Νέα Δηµοκρατία και να αρθρώνουν δηµόσιο λόγο, εκπροσωπώντας ιδεολογικά και πολιτικά την
παράταξή σας, καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσαρεστεί µια άλλη
ακόµα κρίσιµη οµάδα του εκλογικού σώµατος, που µέρος της
σας στήριξε τον Ιούλιο, αλλά δεν εγκρίνει πλέον όσα βλέπει να
συµβαίνουν το τελευταίο εξάµηνο.
Μάλλον τελικά, φοβάται κάτι ακόµα η Κυβέρνηση, τη χρεοκοπία της δικής της ιδεολογίας στα µάτια και στο µυαλό του κόσµου, µια χρεοκοπία που ήδη τη συνειδητοποιούν στο εξωτερικό
ακόµη και οι ίδιοι ιδεολογικοί πατριάρχες, που ενώ κάποτε αποκαλούσαν ως δίκαιη τελική επικράτηση την εδραίωση του νεοφιλελευθερισµού και των αγορών και εσείς ζητωκραυγάζατε και
χειροκροτούσατε, πλέον µιλούν για την ανάγκη πολυφωνίας και
για σοσιαλισµό. Το πιο εντυπωσιακό ακόµη, είναι ότι µιλούν και
για την ανακατανοµή του πλούτου.
Αντί, λοιπόν, και σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, για την πολυφωνία που µας εξασφαλίζει µια καλύτερη δηµοκρατία και δίνει ισοτιµία στην ψήφο του καθενός, η Κυβέρνηση ψάχνει, πάση θυσία,
να κάνει την εξουσία ιδιοκτησία της. Προωθεί ένα ολιγοπώλιο,
το οποίο είναι καταστροφικό για τη χώρα και τον λαό. Είναι βέβαια, πολύ ευεργετικό για µια ελίτ εξουσίας, που τη βολεύει να
ακούγονται όσο το δυνατόν λιγότερες φωνές. Γιατί, όσο λιγότερες φωνές ακούγονται, τόσο καλύτερα για την Κυβέρνηση, αφού
τόσο λιγότερο αποκαλύπτονται τα αµαρτήµατά της.
Στον βωµό, λοιπόν, ενός ψευδεπίγραφου χάους της ακυβερνησίας, θυσιάζεται η λαϊκή κυριαρχία, η δηµοκρατική αρχή, η αντιπροσωπευτικότητα και η αναλογικότητα.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε την περίπτωση της Ιταλίας, όπου το συνταγµατικό δικαστήριο µε µια πρόσφατη απόφασή του το 2014 αποφάνθηκε ότι η πριµοδότηση του πρώτου
κόµµατος µε επιπλέον έδρες από αυτές που του αναλογούν,
προκειµένου να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών,
παραβιάζει την αρχή της ισότητας ψήφου και της αναλογικότητας. Βέβαια στην Ελλάδα πράγµατι αποτελεί µεγάλο θεσµικό
κενό η έλλειψη του συνταγµατικού δικαστηρίου. Αυτό το είχαµε
τονίσει και στην Αναθεώρηση.
Τα επιχειρήµατα της Νέας Δηµοκρατίας αποδοµήθηκαν εντελώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Θα υπενθυµίσω δύο πράγµατα: Πρώτον, ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις τόσο δεκαετιών, που
ζηλεύει η σηµερινή Κυβέρνηση, είναι που τελικά κατάντησαν την
Ελλάδα χρεοδουλοπαροικία, ενώ οι κυβερνήσεις συνεργασίας
φάνηκαν τελικά πιο σταθερές και λιγότερο αυθαίρετες, λόγω
ακριβώς της ανάγκης και της επίτευξης συναινέσεων. Δεύτερον,
ότι οι ισχυρισµοί αυτοί περί κυβερνησιµότητας έχουν διαψευσθεί
από την ίδια την πολιτική επιστήµη, όπως λεπτοµερώς ανέλυσα
στην επιτροπή.
Οι ίδιοι οι επιστήµονες, οι πολιτικοί επιστήµονες, χαρακτηρίζουν µύθους τα όσα µας λέει η Κυβέρνηση κινδυνολογώντας για
ακυβερνησία. Δεν υπάρχει, λοιπόν ούτε ακυβερνησία ούτε αποδιοργάνωση ούτε νέκρωση των πάντων. Αυτό που κρύβεται πίσω
από όλα, είναι η θέληση για προσκόλληση στην εξουσία, γι’ αυτό
θεωρούµε τα όποια επιχειρήµατα πολιτική υποκρισία.
Θα περάσω τώρα στη δική µας πρόταση, η οποία θεωρούµε
ότι έπεσε θύµα βιασύνης, επιπόλαιης κριτικής διαφόρων, µόνο
και µόνο για να δηµιουργήσουν εντυπώσεις. Είναι υποχρέωσή
µου, λοιπόν, να επαναλάβω στην Ολοµέλεια όλα εκείνα, τα οποία
είπα στην επιτροπή, αφενός γιατί µας ακούει και ο κόσµος και
για να καταλάβει πληρέστερα και για να µην µπορεί κανείς επιπλέον να ισχυρίζεται ότι δεν κατάλαβε ή ότι παρεξήγησε, για να
µην συσκοτίζεται, µε λίγα λόγια, η συζήτηση από ανακρίβειες και
τακτικισµούς µικροκοµµατικούς.
Τι λέει, λοιπόν, η πρότασή µας;
Πρώτον, η αρµοδιότητα και η ευθύνη για την οργάνωση και
διενέργεια των εκλογών, όπως παραδείγµατος χάριν ακόµη και
ο ίδιος ο καθορισµός των εκλογικών περιφερειών, ανατίθεται σε
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µία Εθνική Επιτροπή Εκλογών, αποσυνδέεται µε αυτό τον τρόπο
από το Υπουργείο Εσωτερικών και από κοµµατικές βλέψεις,
όπως κρίνεται απαραίτητο τόσο από την ανάγκη για διαφάνεια
όσο και από το ακοµµάτιστο της διαδικασίας. Τα µέλη της επιτροπής έχουν εξαετή θητεία, ορίζονται σε ειδικό διαβουλευτικό
σώµα κληρωτών και εκλεγµένων πολιτών. Η σύνθεση της επιτροπής περιλαµβάνει είκοσι κληρωτούς δικαστικούς λειτουργούς,
είκοσι κληρωτούς πολίτες, που έχουν εκλογικό δικαίωµα και είκοσι µέλη, τα οποία ορίζονται από τα κοινοβουλευτικά κόµµατα
µε βάση την κοινοβουλευτική τους δύναµη. Ακόµη και εδώ, λοιπόν, σεβόµαστε την αναλογική.
Δεύτερον, κανένα πλαφόν, κανένα κατώφλι εισόδου στη
Βουλή.
Τρίτον, καταργείται η άδικη και επιστηµονικά αδόκιµη αλφαβητική σειρά στα ψηφοδέλτια. Οι υποψήφιοι θα αναγράφονται
µε τυχαία σειρά, σύµφωνα µε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα
αλγοριθµικής τυχαιοποίησης, που θα εφαρµόζει η ίδια η Επιτροπή Εκλογών.
Τέταρτον, δύο κάλπες, µία για τις µείζονες πολυεδρικές και
µία για τις ελάσσονες µονοεδρικές περιφέρειες.
Πέµπτον, είκοσι τρεις πληθυσµιακά ισόρροπες, ισάριθµες, µείζονες πολυεδρικές περιφέρειες, που εκλέγουν από δέκα Βουλευτές η κάθε µία µε απλή αναλογική και µέχρι τέσσερις
σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο. Διακόσιοι τριάντα Βουλευτές,
λοιπόν, εκλέγονται µε αυτόν τον τρόπο. Ως εδώ, λοιπόν, καµµία
αποµάκρυνση από την απλή αναλογική.
Έκτον, δώδεκα Βουλευτές Επικρατείας που θα εκλέγονται σε
ακριβή αναλογία µε το αποτέλεσµα, που θα λάβουν τα κόµµατα
στις είκοσι τρεις µείζονες πολυεδρικές. Μέχρι και εδώ, λοιπόν,
συνέπεια στην απλή αναλογική.
Έβδοµον, πενήντα οκτώ ελάσσονες µονοεδρικές περιφέρειες,
κατανεµηµένες σε όλη την επικράτεια µε ψήφο προτίµησης.
Να περιγράψω λίγο πιο πρακτικά πώς λειτουργεί αυτό το σύστηµα. Μεταξύ των πολλών συστηµάτων, υπάρχουν τα αµιγώς
πλειοψηφικά. Εκεί, λοιπόν, νικητής αναδεικνύεται αυτός, ο
οποίος έχει συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία µεταξύ των
υποψηφίων, δηλαδή όποιος λάβει το µεγαλύτερο ποσοστό.
Λόγου χάριν, αν κάποιος λάβει 15% και παρ’ όλα αυτά είναι πρώτος, επειδή οι υπόλοιποι έλαβαν λιγότερο, αυτός είναι που εκλέγεται. Αυτό ασφαλώς και δεν είναι αναλογικό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, προέκυψαν τα συστήµατα µε την ψήφο κλιµακωτής προτίµησης που προτείνουµε. Εκεί στην ουσία, συµπυκνώνονται σε µία διαδικασία οι περισσότεροι γύροι που θα είχαµε
σε επαναληπτικές εκλογές. Έτσι, λοιπόν, δηµιουργείται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο από υποψηφίους όλων των κοµµάτων και εκλέγεται τελικά ο υποψήφιος, ο οποίος θα είναι ο περισσότερο
επιθυµητός, θα έχει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή των εκλογέων.
Πώς εφαρµόζεται ένα τέτοιο σύστηµα; Σε κάθε µονοεδρική
έχουµε, λοιπόν, όπως προείπα, ένα κοινό ψηφοδέλτιο για όλους
τους υποψηφίους µε µέγιστο αριθµό δύο ανά παράταξη. Οι ψηφοφόροι γράφουν τον αριθµό «1» δίπλα στο όνοµα του υποψηφίου που είναι η πρώτη τους προτίµηση, εφ’ όσον το επιθυµούν,
τον αριθµό «2» στη δεύτερη προτίµηση, «3» στην τρίτη προτίµηση και ούτω καθεξής.
Κατά τη διαλογή τα ψηφοδέλτια διαχωρίζονται σε στοίβες ανά
υποψήφιο, σύµφωνα µε τις πρώτες προτιµήσεις που έλαβε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Αν σε αυτό το σηµείο η στοίβα κάποιου υποψηφίου αντιστοιχεί
στο «50% συν 1» των πρώτων προτιµήσεων, τότε αυτός εκλέγεται. Αν όχι, ο υποψήφιος µε τις λιγότερες πρώτες προτιµήσεις
αποσύρεται και η στοίβα του ανακατανέµεται σε εκείνους που
έλαβαν τη δεύτερη προτίµηση. Αν τώρα, η στοίβα κάποιου υποψηφίου αντιστοιχεί στο «50% συν 1», τότε αυτός εκλέγεται. Αν
όχι, προχωράµε στην τρίτη προτίµηση µε τον ίδιο ακριβώς
τρόπο, δηλαδή βγάζοντας εκτός τον εκάστοτε τελευταίο σε πρώτες προτιµήσεις και αναδιανέµοντας τη στοίβα ανάµεσα στους
εναποµείναντες. Μέχρι, λοιπόν, η στοίβα ενός υποψηφίου να αντιστοιχεί στο «50% συν 1» των ψηφοδελτίων, προχωράµε µε τον
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ίδιο τρόπο που έχω περιγράψει, δηλαδή µε διαδοχικούς αποκλεισµούς και ανακατανοµές.
Έτσι, λοιπόν, θα καταλήξουµε στο να εκλεγεί Βουλευτής στη
µονοεδρική εκείνος, που έχει λάβει τη µεγαλύτερη συνδυαστική
προτίµηση µεταξύ των υποψηφίων όλων των κοµµάτων.
Εκλέγεται, λοιπόν, συνολικά ο πιο επιθυµητός. Δεδοµένου δε
ότι πρόκειται για µονοεδρικές, η απλή αναλογική θέλει να αναδεικνύεται εκείνος που έλαβε «50% συν 1». Αυτός, λοιπόν, προτείνουµε και εµείς να αναδειχθεί.
Στις ελάσσονες µονοεδρικές, λοιπόν, καταλήγουµε πάλι στην
απλή αναλογική και µάλιστα, συγκεντρώνοντας συνδυαστικά περισσότερες πληροφορίες από τους εκλογείς, για να υπάρχει
ακριβώς ευρύτερη ενηµέρωση των ψηφοφόρων, αλλά και η τοπική λογοδοσία.
Πενήντα οκτώ Βουλευτές, λοιπόν, θα αναδεικνύονται από αντίστοιχες µονοεδρικές µε απλή αναλογική και όχι µε τη γνωστή
σταυροδοσία.
Συνεπώς η πρότασή µας σε όλες τις προεκτάσεις της οδηγεί
πάντοτε στην απλή αναλογική. Θεωρούµε ότι δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο είτε εκούσιας είτε ακούσιας παρερµηνείας. Αυτό που
προτείνουµε είναι πολύ πιο κοντά στην πραγµατική απλή και ανόθευτη αναλογική. Είναι ένα σύστηµα, το οποίο σέβεται τη βούληση των πολιτών και σε επίπεδο επικρατείας, αλλά και σε τοπικό
επίπεδο, όπου αντανακλάται ευρύτερα σε σχέση µε τη σύνθεση
της Βουλής.
Αυτό, λοιπόν, το σύστηµα κλιµακωτής προτίµησης σηµαίνει ότι
επιλέγονται πρόσωπα και όχι ότι απλώς αποδίδεται µία µονάδα
Βουλευτή, ανεξαρτήτως του ποιου και σε ποιο κόµµα από τις
πολύ τυχαίες περιφέρειες.
Ανάµεσα στα αντεπιχειρήµατα που ακούστηκαν θα δεχθούµε
ως πιο σοβαρό επιχείρηµα την ένσταση του Υφυπουργού κ. Λιβάνιου στην επιτροπή την τελευταία φορά, ότι πρακτικά είναι
λίγο δύσκολο, δεν είναι και τόσο εφαρµόσιµο -προς το παρόν
τουλάχιστον- αυτό το σύστηµα, διότι δηµιουργεί κάποια διάρρηξη σε σχέση µε τις περιφέρειες όπως έχουν σχηµατιστεί.
Γι’ αυτό ακριβώς έχουµε προβλέψει ως ασφαλιστική δικλίδα
τον καθορισµό των περιφερειών από την Εθνική Επιτροπή, η
οποία αποτελείται από τα µέλη που ανέφερα κατόπιν διαβουλεύσεων, δηλαδή µε απόλυτα δηµοκρατικές διαδικασίες.
Κλείνω την τοποθέτησή µου µε δύο διαπιστώσεις που αξίζει
να τις έχουµε στο µυαλό µας.
Αποτελεί, κατ’ αρχάς, µείζον θεσµικό κενό το γεγονός ότι το
ίδιο το συνταγµατικό κείµενο δεν έχει προβλέψει τους διαδικαστικούς περιορισµούς στην εκάστοτε δυνατότητα αλλαγής του
εκλογικού συστήµατος, ανάλογα µε τα πραγµατικά ή µε τα εικαζόµενα συµφέροντα της εκάστοτε κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας. Και αυτό διότι η επιλογή του εκλογικού συστήµατος έχει
αποτελέσει τελικά την αχίλλειο πτέρνα της ίδιας της συναινετικής
δηµοκρατίας. Οι συνταγµατικοί αυτοί περιορισµοί, όπως πολύ
ορθά -το ανέφερε και η ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής- τους προέβλεπε το Σύνταγµα του 2001, θα ήταν η ενδεδειγµένη επιλογή, δεδοµένης της έλλειψης ακριβώς πολιτικής
κουλτούρας συναίνεσης, που θα επέβαλε µε αυτό τον τρόπο τη
συνεννόηση µεταξύ των κοµµάτων σε τόσο σηµαντικά ζητήµατα.
Η δεύτερη διαπίστωση έχει να κάνει µε µία δήλωση του Νόαµ
Τσόµσκι. Είπε λοιπόν: «Όπως ξέρετε, δηµιουργείται πολλή αναστάτωση στην Αριστερά για διάφορες εκλογικές παρατυπίες,
καλπονοθείες, λάθη στις καταµετρήσεις και τα λοιπά. Όλα αυτά
είναι σωστά και έχουν κάποια σηµασία, αλλά πολύ µεγαλύτερη
σηµασία έχει το γεγονός ότι οι εκλογές δεν λαµβάνουν χώρα µε
καµµία ουσιαστική έννοια του όρου “εκλογές” και µε πολύ λίγο
σεβασµό στην επιλογή των ψηφοφόρων».
Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, η Πλειοψηφία θα επιβεβαιώσει τον
Νόαµ Τσόµσκι, ακόµη και σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει ζητήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος τον λόγο για µια µικρή παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαρι-
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στώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέµατα.
Πρώτον, θα ήθελα να καταθέσω µία σειρά µικρών νοµοτεχνικών βελτιώσεων στον νόµο. Είναι ουσιαστικά οι παρατηρήσεις
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, δεν αλλάζει κάτι επί
της ουσίας. Όπου έλεγε σε κάποιες διατάξεις περί «κοµµάτων»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα γίνει περί «εκλογικών σχηµατισµών». Είναι εντελώς ήσσονος
σηµασίας. Θα τις καταθέσω στα Πρακτικά. Παρακαλώ να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα
ήθελα, µετά τις τοποθετήσεις και των εισηγητών των κοµµάτων,
να κάνω δύο σχόλια προς το παρόν, σε σχέση µε όσα ειπώθηκαν.
Πρώτον, ο εκλογικός νόµος έρχεται λίγο µετά τη συµπλήρωση
του πρώτου εξαµήνου από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, έρχεται
εγκαίρως και χωρίς να υπάρχει πολιτικός ορίζοντας, χωρίς να
γνωρίζει µάλλον κανένας τι θα γίνει σε τριάµισι χρόνια που θα γίνουν εκλογές.
Κυβερνητικό στέλεχος, παρεµπιπτόντως, να έχει µιλήσει για
πρόωρες εκλογές και τα λοιπά δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει.
Υπάρχουν σοβαρότερα πράγµατα, µε τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η Κυβέρνηση και είναι τα πραγµατικά προβλήµατα που έχει
ο κόσµος. Θεωρώ ότι ξεπερνάει πλέον και τη συνήθειά µας ως
εκλογολάγνου λαού, έξι µήνες µετά τις εκλογές µε µία Κυβέρνηση η οποία έχει πλειοψηφία εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές,
να συζητάµε πάλι για εκλογές. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της
τετραετίας.
Θα γίνουν, ναι, µε απλή αναλογική, κύριε Σπίρτζη, και αν δεν
συµφωνήσουµε και αν δούµε το αποτέλεσµα, τότε θα κρίνουµε
και θα δούµε τι θα γίνει παραπέρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Χαιρόµαστε για την αυτοκριτική που κάνετε, όταν ζητούσατε εκλογές κάθε βδοµάδα. Ενώ τώρα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Είχαν
αλλάξει, όχι κάθε βδοµάδα…
Υπενθυµίζω, όµως, τι ειπώθηκε προεκλογικά το 2015 και τι
έγινε την αµέσως επόµενη µέρα.
Δεύτερον, ακούστε µία κριτική: Δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τον εκλογικό νόµο εγκαίρως και τον ψήφισε στη δεύτερη θητεία µετά τις
εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015. Το είπαµε και στην επιτροπή.
Είχατε άπλετο χρόνο το πρώτο οκτάµηνο, εφόσον ήσασταν τόσο
λάτρης της απλής αναλογικής να φέρετε την απλή αναλογική.
Ξέρετε γιατί δεν θα τη φέρνατε; Πρώτον, γιατί µετά από ένα
σηµείο φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεύτερον, γιατί δηµοσκοπικά ήσασταν στο 40% και η Νέα Δηµοκρατία ήταν στο
18%, οπότε µια χαρά µάς έκανε το µπόνους και, τρίτον και σηµαντικότερο, φέρατε το νοµοσχέδιο τον Ιούλιο του 2016, µόλις
ήσασταν τέσσερις και πέντε µονάδες πίσω.
Τι ψηφίσατε το πρώτο εξάµηνο; Να καταλάβω ως ιδεολογικά
συµβατό µε σας να ψηφίσετε τον νόµο για την ανθρωπιστική
κρίση, να ψηφίσετε διάφορους νόµους. Φέρατε νόµο µέχρι και
για την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, φέρατε νόµο για τις διαταγές πληρωµής. Είχατε ένα µήνα κενό χωρίς νοµοθετική εργασία. Μπορούσατε κάλλιστα να βρίσκατε έναν χώρο να φέρετε
έναν εκλογικό νόµο. Δύο παράγραφοι είναι, δεν είναι και σοβαρή
δουλειά.
Άκουσα και την κατηγορία ότι δεν έγινε διαβούλευση. Παγίως
τα κόµµατα συζητάνε για τον εκλογικό νόµο και είναι βασικό στοιχείο, αν θέλετε, της δικής τους ταυτότητας. Πρόσφατα, πριν την
κατάθεση του νοµοσχεδίου, όλες οι γνώµες είχαν εκφραστεί εγκαίρως. Έλειπε η γνώµη του ΜέΡΑ25, που κατέθεσε τη δική του
πρόταση, ένα ανάποδο γερµανικό σύστηµα. Το ακούσαµε µε
προσοχή. Θεωρώ, όµως, ότι, από τη στιγµή που υπάρχει δεδοµένη πλειοψηφία, η οποία µπλοκάρει την άµεση εφαρµογή του
εκλογικού νόµου, θα ήταν ένας εντελώς προσχηµατικός και εικονικός διάλογος, ο οποίος ουσιαστικά δεν θα έχει και κανένα
όφελος. Συναίνεση έχουµε δείξει και την δείξαµε και όλοι µαζί
στην ψήφο των εκτός Ελλάδος εκλογέων, τη δείξαµε και στην
εκλογή τη χθεσινή της Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Ξέρετε κάτι, όµως; Να συζητάµε όταν υπάρχει δεδοµένη η άρνηση εκατόν ενός Βουλευτών για οποιονδήποτε άλλο εκλογικό
νόµο, πλην της απλής αναλογικής, νοµίζω ότι δεν έχει κανένα
νόηµα. Επισηµαίνω ότι δεν είναι το τέλος των θεσµικών παρεµβάσεων, ιδίως το κοµµάτι, το λεγόµενο εκλογικό. Είναι ένα πρώτο
βήµα. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Θα ακολουθήσει νόµος και
για τα οικονοµικά της προεκλογικής εκστρατείας, για τον εξορθολογισµό των εκλογικών δαπανών και µία σειρά από προσαρµογές των κανόνων του εκλογικού αγώνα στη σύγχρονη
πραγµατικότητα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυµίσω τι εκλογικό νόµο φέρατε.
Φέρατε έναν εκλογικό νόµο λέγοντας ότι είναι η απλή αναλογική
και ότι αυτό θέλει ο λαός. Έχω να σας κάνω µία ερώτηση. Από
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τις 20 Νοεµβρίου του 1977 µέχρι σήµερα ο ελληνικός λαός δεν
έχει δώσει σε κανέναν αυτοδυναµία; Δεν ήθελε καµµιά αυτοδύναµη κυβέρνηση; Το 1981 οριακά ο Ανδρέας Παπανδρέου θα
έπαιρνε εκατόν πενήντα µία έδρες µε αυτόν τον εκλογικό νόµο.
Το 1993 θα έπαιρνε εκατόν σαράντα επτά έδρες. Με ποιον θα
έκανε κυβέρνηση; Με το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Δεν ξανάγινε αυτό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Τους
έχετε ρωτήσει;
Θα έκανε κυβέρνηση µε την Πολιτική Άνοιξη ή µε τη Νέα Δηµοκρατία; Δεύτερον, το 2000 για παράδειγµα: 44% πρώτο κόµµα.
Το 2004: 45,4%, ιστορικό υψηλό ψήφων που έχει πάρει κόµµα
ποτέ στην ελληνική ιστορία, 3,326 εκατοµµύρια ψήφους. Με 45%
δεν δικαιούται κάποιο κόµµα να έχει αυτοδύναµη κυβέρνηση;
Αυτός ο νόµος έδινε εκατόν σαράντα τρεις έδρες. Το 45,4% πρακτικά σηµαίνει εκατόν σαράντα τρεις έδρες.
Και επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούµε κάτι συγκεκριµένο. Ας πούµε το παράδειγµα του 2004: εκατόν σαράντα τρεις
έδρες η Νέα Δηµοκρατία και έχει µέσα στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ,
τον Συνασπισµό και το ΚΚΕ. Τι κυβέρνηση θα γινόταν; Ποιος θα
συµφωνούσε µε ποιον;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν έχετε ρωτήσει τον κ. Συντυχάκη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Δεν µπορείτε να προβλέπετε το µέλλον.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Δεν
προβλέπω το µέλλον. Άλλο πράγµα λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, µην
προκαλείτε διάλογο. Πείτε τη θέση σας χωρίς..
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Αυτό
που λέω είναι ότι, µε βάση πραγµατικά εκλογικά αποτελέσµατα,
αυτός ο εκλογικός νόµος οδηγούσε κάθε φορά τη χώρα σε ακυβερνησία. Τον Σεπτέµβριο του 2015 έπρεπε να συµπράξουν τέσσερα κόµµατα. Εσείς δύο ήσασταν τότε και τον τελευταίο µήνα
κλέβατε έναν έναν Βουλευτή µε το τσιµπιδάκι και τον παίρνατε
από δω και τον πηγαίνατε από εκεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο ζήτησε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο, για δώδεκα λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω -και αυτήν τη φορά απευθύνοµαι σε όλους µας, σε όλα τα κόµµατα και στους συντρόφους µου και στους συνοδοιπόρους µου στο ΜέΡΑ25, αλλά και
στον ίδιο µου τον εαυτό- ότι το βασικό διακύβευµα της σηµερινής
µας συζήτησης είναι ουσιαστικά ένα και µόνο απλό ερώτηµα: Θα
συνεχίσουµε να δεχόµαστε και οι τριακόσιοι, που εκπροσωπούµε
τον ελληνικό λαό σε αυτή τη Βουλή, η ψήφος µας να µετράει περισσότερο από την ψήφο κάποιων άλλων συµπατριωτών µας; Ναι
ή όχι; Είναι -επιτρέψτε µου να πω- ένα θεµελιώδες ερώτηµα αυτό
για την ίδια τη δηµοκρατία µας.
Θα σας προσωποποιήσω λίγο το πράγµα, για να το νιώσετε
βαθύτερα. Θα συνεχίσει να είναι εντάξει η συνείδησή µας µε το
γεγονός ότι η ψήφος µου, για παράδειγµα, µετράει αυτήν τη
στιγµή περισσότερο από την ψήφο της κ. Δέσποινας Κουτσούµπα ή από την ψήφο της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου; Θα συνεχίσουµε να µπορούµε να ισχυριζόµαστε εδώ από αυτό το Βήµα
ότι, ενώ η ψήφος του καθενός εξ ηµών των τριακοσίων, αλλά και
των ψηφοφόρων µας, µετράει περισσότερο από τις ψήφους των
δύο προαναφερθέντων συµπολιτών µας και των ψηφοφόρων
τους φυσικά, εν τούτοις συνεχίζουµε να έχουµε αντιπροσωπευτική δηµοκρατία; Γιατί αν οι ψήφοι όσων επέλεξαν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή την Πλεύση Ελευθερίας να τους αντιπροσωπεύουν
µετρούσαν το ίδιο µε τις δικές µας ψήφους, τότε τα δύο αυτά
κόµµατα θα είχαν αρκετούς Βουλευτές σήµερα, που θα βρίσκονταν εδώ σε αυτήν τη Βουλή των Ελλήνων ανάµεσά µας.
Είναι νοµίζω, λοιπόν, από αυτόν και µόνο τον απλό συλλογισµό
που µόλις σας παρέθεσα αυταπόδεικτο ότι, όσο ο εκλογικός
νόµος της χώρας µας περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο ενίσχυσης
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της αναλογικότητας, η χώρα µας δεν έχει φτάσει ακόµα στη δηµοκρατία.
Σας κοιτάζω, λοιπόν, αυτή τη στιγµή από εδώ όλους στα µάτια
και σας ρωτάω: Είµαστε εντάξει µε τη συνείδησή µας το βράδυ
όταν πέφτουµε για ύπνο στο κρεβάτι µας; Μπορούµε να κοιµόµαστε ήσυχοι µε την ψυχή µας ελαφριά, ενώ γνωρίζουµε πως κάποιοι από µας εδώ µέσα έχουν βρεθεί µόνο και µόνο µε την
υφαρπαγή ψήφων συµπολιτών µας, οι οποίοι ουδέποτε επέλεξαν
εµάς για αντιπροσώπους τους;
Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς -ίσως όλοι σας- έχετε
λάβει µόρφωση πραγµατικά υψηλού επιπέδου. Μέσα από αυτήν
τη µόρφωση και την παιδεία σας είµαι σίγουρος -και συχνά µάλιστα το αποδεικνύετε εδώ µέσα- ότι έχετε µετάσχει του πνεύµατος του παγκόσµιου πολιτισµού µας, του πολιτισµού της
ανθρωπότητας µας.
Είµαι επίσης σίγουρος πως η βαθύτερη από τον µέσο συµπατριώτη µας επαφή σας µε τον παγκόσµιο αυτό ανθρώπινο πολιτισµό σάς έχει χαρίσει ευαισθησίες, αρχές και ιδανικά.
Θέλω ακόµα να πιστεύω πως, ανεξαρτήτως παρατάξεως, αυτή
η ευαισθησία, οι αρχές και τα ιδανικά έχουν οδηγήσει τους περισσότερους από εσάς να εισέλθετε στην πολιτική, µε κύριο
σκοπό να προσφέρετε ό,τι µπορείτε στην κοινωνία και στους πολίτες της ο καθένας µε τις δυνάµεις του.
Σας κοιτάζω, λοιπόν, για άλλη µία φορά ξανά στα µάτια και
σας ρωτάω όλους σας ευθέως: Ο Αισχύλος µας, ο µεγάλος τραγικός µας -ο µεγαλύτερος κατά τους περισσότερους αναλυτέςθυµίζω ότι σταµάτησε να γράφει τραγωδίες για να πάρει την
ασπίδα και το δόρυ του και να πάει να πολεµήσει στον Μαραθώνα, στη Ναυµαχία της Σαλαµίνας, όπως και πριν από αυτό στη
Ναυµαχία του Αρτεµισίου, και όταν γύρισε νικητής από τη Ναυµαχία της Σαλαµίνας έγραψε τη σηµαντικότερη ίσως τραγωδία
του, τους «Πέρσες», που παρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια
και µάλιστα µόλις επτά χρόνια µετά τη Ναυµαχία της Σαλαµίνας
µε θέµα το σπαρακτικό δράµα των ηττηµένων αντιπάλων ιδωµένο και διατυπωµένο µάλιστα µόνο από την αντίπαλη πλευρά,
αυτήν των Περσών και όχι τη δική του ή των Ελλήνων, παραδίδοντας συγχρόνως έτσι βέβαια µαθήµατα πολιτισµού, ουµανισµού και αλληλεγγύης.
Νοµίζετε ή πιστεύετε ότι ο Αισχύλος µας θα ήταν ποτέ διατεθειµένος να δεχθεί ότι πριν από σχεδόν δυόµισι χιλιάδες χρόνια
η ψήφος οποιουδήποτε Αθηναίου πολίτη θα ζύγιζε έστω και ένα
γραµµάριο λιγότερο από τη δική του κάθε φορά που ψήφιζε µαζί
µε τους περίπου σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα
εννιά συµπολίτες του στην Εκκλησία του Δήµου;
Βέβαια, θα µου πείτε τώρα: «Ε, µη µας συγκρίνεις µε τους αρχαίους! Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ µπροστά από εµάς.». Φαντάζεστε, για παράδειγµα, -λέω το παράδειγµα για να δείτε πόσο
µπροστά από εµάς ήταν - µετά από έναν νικηφόρο για εµάς ελληνοτουρκικό πόλεµο να έγραφε κάτι ανάλογο ο Μίκης Θεοδωράκης µας ή ο Νίκος Καζαντζάκης µας, δηλαδή, το δράµα των
ηττηµένων Τούρκων να περιγράφεται γλαφυρά και µάλιστα µόνο
από την πλευρά τους και ενώ ακόµη θα κάπνιζαν εδώ γύρω οι
κάννες πάνω από τους φρέσκους τάφους των παιδιών µας, των
δικών µας παιδιών; Όχι, βέβαια, πιθανότατα σήµερα εµείς, οι νεοέλληνες θα κρεµούσαµε και τους δύο εδώ δίπλα στην Πλατεία
Συντάγµατος, εδώ απ’ έξω.
Αυτοί οι αρχαίοι άνθρωποι, που ασφαλέστατα και ήταν πολύ
µπροστά από εµάς, έφτασαν στον «χρυσό» αιώνα τους τετρακόσια χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, περπατώντας ακριβώς πάνω
στην απολύτως άµεση δηµοκρατία τους.
Όπως ξέρετε, βέβαια, όλοι σας, δεν καταδέχονταν καν να
εκλέξουν αντιπροσώπους. Αντιπροσώπευαν κάθε φορά οι ίδιοι
τον εαυτό τους. Είχαν πετύχει από τότε να είναι συµµετοχικοί πολίτες και να σηκώνουν στις πλάτες τους οι ίδιοι την ευθύνη της
ύπαρξής τους.
Δεν σας θυµίζει τίποτε αυτό; Μάλλον όχι. Όµως εµένα µου θυµίζει και µου παραθυµίζει. Μου θυµίζει τα ΔΙΑΣΚΕΠ, δηλαδή, τα
συµµετοχικά συµβούλια των πολιτών που εισηγούµαστε εδώ και
επτά µήνες για να αντικαταστήσουν ένα µεγάλο µέρος της αντιπροσώπευσης των πολιτών από τις πολιτικές δυνάµεις και από
τα κόµµατα του τόπου µας.
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Αφού, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εξουσία πηγάζει από τον
λαό και καταλήγει στον λαό, ο λαός τελικά θα πρέπει να µπορεί
αποφασίζει ο ίδιος χωρίς κανέναν αντιπρόσωπο.
Ώσπου, όµως, να φτάσουµε εκεί, σε ένα απώτατο µέλλον που
θα µας φέρει παραδόξως ταυτοχρόνως και δυόµισι χιλιάδες χρόνια πίσω στο παρελθόν, νοµίζω ότι καλό θα είναι να σταµατήσουµε, τουλάχιστον, να κλέβουµε τις ψήφους των συµπατριωτών
µας.
Τώρα, λοιπόν, θα κοιτάξω στα µάτια µόνο τους πρώην συντρόφους µας του ΣΥΡΙΖΑ για να σας ρωτήσω: Βρε παιδιά, στα σοβαρά είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε τον εκλογικό νόµο και
αφήσατε το πλαφόν του 3% που εµπόδισε στις τελευταίες εκλογές έξι κόµµατα να µπουν στη Βουλή µας;
Ποια σχέση µπορεί να έχει αυτή η λογική µε την Αριστερά;
Ποια σχέση µπορεί να έχει αυτή η λογική της κυβερνησιµότητας
µε κόστος την ανισότητα και την αδικία, µε οποιαδήποτε Αριστερά;
Μη µου πείτε ότι έτσι θα έµπαινε µέσα στη Βουλή και η Χρυσή
Αυγή, γιατί θα σας απαντήσω ευθέως, όπως το κάνω πάντα. Ο
τρόπος, κατά τη γνώµη των Αριστερών, για να βάλει κανείς
φράγµα σε µια εγκληµατική οργάνωση σαν τη Χρυσή Αυγή, δεν
είναι να την κλέβει κοινοβουλευτικά, κυρίες και κύριοι. Ο τρόπος
είναι να µην υιοθετεί σε καµµία περίπτωση την ατζέντα της και
να την δικαιώνει µην τυχόν και χάσει ψήφους προς τα εκεί. Δεν
το λέω, φυσικά, για εσάς. Το λέω για τους άλλους.
Αγαπητοί σύντροφοί µου, θα σας το πω νέτα σκέτα και ακούστε το: Καµµία σχέση δεν υπάρχει µε την Αριστερά σε αυτή την
πρακτική που ακολουθήσατε όταν αλλάξατε τον εκλογικό νόµο.
Η απλή αναλογική χωρίς πλαφόν ήταν απαραίτητη και αυτονόητη
προϋπόθεση.
Είχατε την ευκαιρία σας, όπως την είχατε και στο πολύ πιο µεγάλο εθνικό µας θέµα των ανθρωποκτόνων µνηµονίων, µε το 62%
-όχι του δηµοψηφίσµατος- και τις χάσατε και τις δύο. Τώρα συνεχίζετε να υποστηρίζετε πώς το να εµποδίζονται από αυτό το
πλαφόν να εισέλθουν στη Βουλή έξι κόµµατα, που αν η ψήφος
των ψηφοφόρων τους ζύγιζε το ίδιο µε τη δική µας, θα έµπαιναν,
είναι εύλογο τίµηµα, προκειµένου να επιτευχθεί η κυβερνησιµότητα; Έχει καµµία σχέση µε την Αριστερά αυτή η πολιτική αντίληψη; Δεν έχει.
Αν σας ακούστηκε αυστηρή αυτή η κριτική για την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, τι να σκεφθεί κανείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
και τι να πει για την Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση µιας παράταξης
που κυβερνά τον τόπο µας εναλλάξ µε το ΠΑΣΟΚ, το σηµερινό
ΚΙΝΑΛ, από το 1974 και εντεύθεν; Αφού, λοιπόν, το 2004 το
ΠΑΣΟΚ του κ. Κώστα Σηµίτη µε πρόσχηµα την τότε κυβέρνηση
Μόντι -θα επανέρχεται αυτή η έννοια- η οποία, δήθεν, απαιτούσε
αυτοδυναµίες –και αυτή η έννοια επανέρχεται- συνέλαβε την
απολύτως –µε συγχωρείτε, για την έκφραση- διεστραµµένη ιδέα
να κλέβει σαράντα Βουλευτές από διάφορα κόµµατα, αλλά κυρίως από το δεύτερο, και να τους προσφέρει µε το έτσι θέλω στο
πρώτο, το 2008 ήρθε η παράταξή σας, η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, πήρε τη σκυτάλη της διεστραµµένης αυτής ιδέας και
µε Πρωθυπουργό τότε τον Κώστα Καραµανλή και αρµόδιο
Υπουργό Εσωτερικών -λυπάµαι να το πω- τον απελθόντα µόλις
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µας, Προκόπη Παυλόπουλο και εν
όψει των επαχθών µνηµονίων που ήταν πια προ των πυλών, χρησιµοποιώντας το ίδιο -συγγνώµη, που θα το πω- αστείο πλέον
πρόσχηµα της ανάγκης της κυβερνησιµότητας, επέκτεινε την
υφαρπαγή Βουλευτών από τον ελληνικό λαό στους πενήντα από
τους σαράντα.
Με συγχωρείτε, αλλά αναρωτιέµαι τι θα σας εµπόδιζε σε µία
περαιτέρω επέκταση αυτής της λογικής να φτιάξετε ένα εκλογικό νόµο που να αρκεί να εκλέξετε έναν και µόνο Βουλευτή και
να µπορείτε, λόγω του γνωστού «εφιάλτη» της ακυβερνησίας, να
δωρίσετε στον εαυτό σας µε το «έτσι θέλω» τους υπόλοιπους
διακόσιους ενενήντα εννιά.
Για να το πω πιο καθαρά, αν µπορείτε να κοιµάστε ήσυχοι και
να νιώθετε δηµοκράτες στη Νέα Δηµοκρατία κλέβοντας από τον
ελληνικό λαό εν ψυχρώ πενήντα Βουλευτές και να τους παρουσιάζετε εδώ ως δικούς του αντιπροσώπους, χωρίς, όµως, καθόλου αυτοί οι συγκεκριµένοι να είναι τέτοιοι, τότε γιατί να µην
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µπορείτε να κοιµάστε ήσυχοι, αν µε την ίδια λογική κλέβατε
ακόµα εκατό ή ακόµα διακόσιους;
Σας ρωτάω, δηλαδή, αν ξέρετε να µου πείτε σε ποιο ακριβώς
νούµερο γίνεται, κατά τη συνείδησή σας, το πράγµα ανήθικο,
ανέντιµο, απαράδεκτο, άδικο και αναξιοπρεπές για εµάς τους ανθρώπους.
Κυρίως, όµως, σας ρωτάω να µου απαντήσετε σε ποιον ακριβώς αριθµό αυτή η πρακτική για εσάς κοντράρεται επιτέλους µε
την κοινή λογική σας ή αν προτιµάτε, µε τον ορθό λόγο σας.
Με συγχωρείτε και πάλι, αλλά εσείς οι άριστοι πώς και καταδέχεστε να κλέβετε ψήφους; Στο σχολείο εγώ θυµάµαι ότι δεν
αντέγραφαν οι άριστοι, αντέγραφαν οι σκράπες, αυτοί που, αντί
να κάτσουν να διαβάσουν, να µοχθήσουν, έκλεβαν τον µόχθο και
το διάβασµα των άλλων συµµαθητών τους. Δεν ήταν οι άριστοι
αυτοί, οι σκράπες ήταν.
Συνεχίζετε, λοιπόν, σοβαρά να µιλάτε για δηµοκρατία εδώ
µέσα, µε υφαρπαγή του ενός έκτου των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου µε το µπόνους;
Συνειδητοποιείτε ότι αν προσθέσουµε και το πλαφόν του 3%,
που κλέβει ακόµα περίπου δεκαοχτώ µε είκοσι Βουλευτές από
τα µικρά κόµµατα αυτή τη φορά, τότε αυτές οι κλεµµένες ψήφοι
αντιστοιχούν συνολικά σε κάτι παραπάνω από ένα εκατοµµύριο
Ελλήνων ψηφοφόρων;
Ας µιλήσουµε τώρα για λίγο για τον µύθο της κυβερνησιµότητας. Κατ’ αρχάς, µε συγχωρείτε, αλλά έτσι που κυβερνάτε και οι
µεν και οι δε έρχονται στιγµές που σκέφτεται κανείς «καλύτερα
χωρίς καΜµία κυβερνησιµότητα». Αστειεύοµαι!
Εν δευτέροις, όµως, και για να µιλήσουµε σοβαρά, ποια είναι
η λογική, ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από το επιχείρηµα της αναγκαιότητας της πάσης θυσίας κυβερνησιµότητας;
Είναι, βεβαίως, η λογική και η φιλοσοφία της ανωριµότητας
των πολιτών, η λογική του «Δυστυχώς, οι πολλοί δεν έχουν µυαλό
ούτε συγκρότηση για να αποφύγουν να επιλέξουν το χάος. Έτσι,
εµείς, οι λίγοι και σοφοί, που ξέρουµε το συµφέρον τους και τη
σιγουριά τους, που αυτοί οι αδαείς µπερδεύονται και δεν µπορούν να το καταλάβουν, τους αρπάζουµε πενήντα Βουλευτές επαναλαµβάνω µε το απολύτως «έτσι θέλω»- και διορθώνουµε
την κατάσταση προς όφελος της πατρίδας.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω χρήση της δευτερολογίας µου. Τελειώνω, πάντως, σε δύο λεπτά.
Τώρα που την ακούτε διατυπωµένη αυτή την πολιτική πρακτική, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, συνειδητοποιείτε άραγε καθόλου πόσο επικίνδυνη είναι; Συνειδητοποιείτε
άραγε ότι στην πραγµατικότητα είναι µία παραδοχή ότι δεν σας
κάνει η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µας;
Συνειδητοποιείτε ότι είναι σαν να δηλώνετε ανοιχτά στον ελληνικό λαό ότι αναγκάζεστε να την υποστείτε τη δηµοκρατία µας,
για να τηρήσετε τα προσχήµατα και να σώσετε τους τύπους, ενώ
στην πραγµατικότητα δεν την επιζητάτε καθόλου;
Εµείς ισχυριζόµαστε χρόνια τώρα ότι δεν θα προκύψει καµµία
απολύτως ακυβερνησία και ότι οι πολιτικές δυνάµεις θα αναγκαστούν από τη λαϊκή εντολή και το αυτονόητο βάρος της ευθύνης
της να βρουν δρόµους συγκυβέρνησης, να συνεννοηθούν. Και,
µάλιστα, εντελώς ορθολογικά αναµένουµε οι κυβερνήσεις που
θα προκύψουν να αυτοελέγχονται από τα επιµέρους κόµµατα
που θα τις απαρτίζουν και, συνεπώς, ότι, αφ’ ενός, θα κινδυνεύουν λιγότερο από τα πασίγνωστα φαινόµενα της διαπλοκής
και της διαφθοράς και, αφ’ ετέρου, ότι θα είναι ασφαλέστατα αντιπροσωπευτικότερες µεγαλύτερου µέρους του ελληνικού λαού.
Αυτό, βέβαια, µπορούµε ασφαλώς να το συζητάµε θεωρητικά
επί µήνες. Εκείνο που θα πρέπει να µας ξεκαθαρίσετε, όµως, σήµερα, το πολύ µέχρι αύριο το βράδυ, είναι αν τελικά είστε δηµοκράτες, αν τελικά πιστεύετε στη δηµοκρατία, καθώς η λογική του
«οι πολλοί είναι πάντα αδαείς και ανώριµοι και χρειάζονται οι
λίγοι, οι ειδικοί, για να τους καθοδηγήσουν σοφά και µε ασφάλεια, αναγκάζονται και ενίοτε να τους κοροϊδέψουν, πάντα για το
καλό τους, όµως», είναι µία λογική που προσιδιάζει περισσότερο
προς την ολιγαρχία. Άλλο πολίτευµα.
Αν την προτιµάτε, λοιπόν, την ολιγαρχία από τη δηµοκρατία,
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θα πρέπει να µας το πείτε για να το ξέρουµε. Το επιχείρηµά σας
περί ακυβερνησίας πάντως εµάς αυτό ακριβώς µας λέει, ότι προτιµάτε την ολιγαρχία. Αν θέλετε, συνεπώς, να αποτινάξετε αυτή
την υποψία από πάνω σας, θα πρέπει αµέσως τώρα να εγκαταλείψετε αυτό το επιχείρηµα.
Δυστυχώς, πολύ φοβάµαι πως δεν µπορείτε να αλλάξετε επιχείρηµα, γιατί ακόµα περισσότερο φοβάµαι πως δεν υπάρχει κανένα άλλο επιχείρηµα στον κόσµο αυτό για να στηρίξει τον
συλλογισµό σας.
Ήταν το µόνο σας, αγαπητοί συνάδελφοι και τώρα που το χάσατε, µπορούµε να σας κοιτάξουµε ξανά στα µάτια και, επιτέλους, να σας πούµε το εξής: Ναι, µόλις αποδείχτηκε. Είστε εδώ
και κυβερνάτε τη χρεοδουλοπαροικία σας, εντολοδόχοι όχι του
ελληνικού λαού -τουλάχιστον κατά πενήντα Βουλευτές από το
µπόνους και περίπου άλλους είκοσι από το πλαφόν του 3%-,
αλλά αποκλειστικά και µόνο των παρασιτικών ολιγαρχών που νέµονται εδώ και αιώνες την πατρίδα µας. Γι’ αυτό και κλέβετε
όµορφα και µε τον νόµο τη δηµοκρατία µας, γιατί δεν την πιστεύετε και απλώς την προσποιείστε, για να υπηρετήσετε αποτελεσµατικότερα την ολιγαρχία, της οποίας ήσασταν και είστε
πάντα φανατικοί οπαδοί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Επειδή τώρα θα
µπούµε στον κατάλογο των συναδέλφων Βουλευτών, θα ήθελα
να σας ενηµερώσω ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όπως
ο κ. Γρηγοριάδης, δικαιούνται σε πρωτολογία δώδεκα λεπτά.
Έχουν, όµως και δευτερολογία. Το Προεδρείο σηµειώνει τον
χρόνο που υπολείπεται για τη δευτερολογία, για να τηρούνται οι
χρόνοι και από τους Βουλευτές, τα επτά λεπτά, αλλά και από
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Προχωράµε τώρα στον κατάλογο των συναδέλφων Βουλευτών.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Γεώργιο Κωτσό από τη Νέα Δηµοκρατία
για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, συζητείται σήµερα στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο που αφορά µία από τις
πλέον εµφατικές προεκλογικές δεσµεύσεις του κόµµατός µας
και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και βασική ιδεολογική µας
και πολιτική µας αρχή, η κατάργηση του νόµου της απλής αναλογικής που είχε φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και η ψήφιση
ενός εκλογικού νόµου που θα αποτρέπει την ακυβερνησία και
τους επικίνδυνους ακροβατισµούς, προκειµένου να διασφαλίζεται η συγκρότηση κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται και η σταθερότητα στη χώρα.
Εδώ να σηµειώσουµε πως ο ισχύων εκλογικός νόµος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αξιοποιώντας τότε το
µπόνους των πενήντα εδρών που τους έδινε ο προηγούµενος
νόµος. Και, βέβαια, επίσης να σηµειώσουµε πως το εγχείρηµα
της απλής αναλογικής δοκιµάστηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα αποτελέσµατα ήταν συγκεκριµένα. Ο κίνδυνος ακυβερνησίας ήταν τεράστιος, µε αποτέλεσµα να αναγκαστεί η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να επαναφέρει την τάξη και
κυρίως να δώσει τη δυνατότητα στους δηµάρχους, στις δηµοτικές αρχές, να µπορούν να λειτουργήσουν µέσα από τον
ν.4623/2013.
Εδώ να σηµειώσουµε πως η σηµερινή νοµοθετική ρύθµιση έρχεται σε συνέχεια και της προεκλογικής µας δέσµευσης για
άµεση αλλαγή του εκλογικού νόµου και, όπως είναι επόµενο, έχει
ουσιαστική και πλήρη κοινωνική και πολιτική νοµιµοποίηση, διότι
ο ελληνικός λαός γνώριζε στις εκλογές της 7ης Ιουλίου ότι ψηφίζοντας τη Νέα Δηµοκρατία, που της έδωσε και ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία, θα προχωρήσει στην αλλαγή του εκλογικού
νόµου.
Εξάλλου, η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα από τα δύο κόµµατα που
υπάρχουν σήµερα στη Βουλή και που έχουν πάνω από δύο κοινοβουλευτικές παρουσίες µαζί µε το ΚΚΕ, που έχουν διαχρονικά
σταθερές θέσεις για το εκλογικό σύστηµα. Ακράδαντη πίστη µας
είναι η δυνατότητα µέσα από το εκλογικό σύστηµα να επιτυγχά-
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νεται ισχυρή διακυβέρνηση από το πρώτο κόµµα, εφόσον βέβαια
µπορεί να αποκτήσει ένα συγκεκριµένο εκλογικό ποσοστό.
Προφανώς, λοιπόν, δεν αιφνιδιάζουµε κανέναν. Παραµένουµε
αταλάντευτα σταθεροί στις πολιτικές και ιδεολογικές µας απόψεις και θέσεις.
Στη χώρα µας, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους µέχρι
σήµερα, έχουν θεσπιστεί δεκαπέντε διαφορετικά εκλογικά συστήµατα. Το εκάστοτε, βέβαια, εκλογικό σύστηµα καθορίζεται
από τον ισχύοντα εκλογικό νόµο, διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη
συνταγµατικά κατοχυρωµένη ρύθµιση. Από τις πενήντα πέντε
τώρα εκλογικές αναµετρήσεις που έχουν γίνει διαχρονικά, οι σαράντα πέντε έγιναν µε πλειοψηφικό σύστηµα και µόνο οι οκτώ µε
απλή αναλογική ή µε µορφή απλής αναλογικής. Αυτό και µόνο
αποδεικνύει σαφέστατα τη διαχρονική έλλειψη ανάγκης ενός τέτοιου συστήµατος, καθώς και την παραδοχή διαχρονικά του κινδύνου της ακυβερνησίας από την απλή αναλογική, διότι
φανταστείτε ότι από την εποχή που συστάθηκε το ελληνικό κράτος µέχρι σήµερα, η Νέα Δηµοκρατία δεν ήταν αυτή που κυβερνούσε πάντα.
Όλα, λοιπόν, τα πολιτικά κόµµατα -ή στη µεγάλη τους πλειοψηφία- διαχρονικά πιστεύουν και πίστευαν ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή διακυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα
και ισχυρή πλειοψηφία µέσα στη Βουλή. Η µόνη συνταγµατική
επιταγή που έχει ο ισχύων νόµος είναι ότι ο ισχύων νόµος, αυτός
που θα ψηφιστεί, θα πρέπει να πάει στην επόµενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Και ορθώς έγινε αυτό, συνάδελφοι, διότι θα θυµάστε όλοι ότι
το 1989, όταν το ΠΑΣΟΚ έβλεπε ότι χάνει τις εκλογές, µε τον
νόµο Κουτσόγιωργα, που ήταν µία µορφή απλής αναλογικής,
οδήγησε τη χώρα σε µία δεκάµηνη περίπου ακυβερνησία. Χρειάστηκαν τρεις απανωτές εκλογές. Μάλιστα, τότε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έπαιρνε εξαιρετικά µεγάλα ποσοστά που
άγγιζαν και το 48% και αδυνατούσε να κάνει κυβέρνηση!
Το ίδιο θα συνέβαινε, φυσικά, εάν και στις τελευταίες εκλογές
είχαµε το σύστηµα, το οποίο ισχύει σήµερα, την απλή αναλογική.
Σήµερα θα υπήρχε επί της ουσίας ακυβερνησία. Και βρείτε µου
συνδυασµούς και συσχετισµούς που θα µπορούσαν να δώσουν
αποτελεσµατική κυβέρνηση µε την παρούσα Βουλή.
Βασικός άξονας του εκλογικού συστήµατος σαφώς και πρέπει
να είναι η ελεύθερη µόρφωση της γνώµης του εκλογέα. Ο εκλογέας ψηφίζει για το πώς θα ήθελε να κυβερνηθεί, µε βάση το τι
εξαγγέλλει το κάθε κόµµα προεκλογικά. Το σύστηµα της απλής
αναλογικής διασφαλίζει τη βούληση του εκλογέα µετεκλογικά,
την ώρα που δεν γνωρίζει ποια κόµµατα θα συµπράξουν εκ των
προτέρων και µε ποιες προεκλογικές δεσµεύσεις, ούτως ώστε
να αποδώσουν επί της ουσίας αυτό που θέλει το εκλογικό σώµα
δια της ψήφου του σε επίπεδο προγραµµατικών συγκλίσεων; Όχι
βέβαια, διότι οι συσχετισµοί ή, αν θέλετε, οι συγκλίσεις µπορεί
να προκύψουν µέσα από παζάρια, µέσα από συµφωνίες, µέσα
από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, που το µόνο που δεν θα αντικατοπτρίζει θα είναι η βούληση του εκλογικού σώµατος πιο
πριν. Εξάλλου, οι εραστές της απλής αναλογικής διατείνονται
πώς έτσι δηµιουργούνται οι απαραίτητες συνεργασίες και συγκλίσεις.
Υπάρχει, όµως, η πρόσφατη εµπειρία, η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Πείτε µου, σας παρακαλώ, ποια ιδεολογική σύγκλιση ή
ταύτιση αυτών των δύο κοµµάτων υπήρχε προεκλογικά. Η µόνη
συγκολλητική ουσία ήταν η µανία της εξουσίας. Το αποτέλεσµα
ποιο ήταν τελικά; Το αποτέλεσµα ήταν το µεγάλο κόµµα να απορροφήσει και το µικρό. Άρα τα µικρά κόµµατα θα πρέπει µε πολύ
µεγάλη περίσκεψη σε όλη αυτή τη διαδικασία να σκέφτονται το
εάν και κατά πόσον τους ευνοεί η απλή αναλογική.
Η Ελλάδα, βγαίνοντας από τη δεκαετή οικονοµική κρίση, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, σταθερή οικονοµία, ξεκάθαρη γεωπολιτική, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή και στιβαρή κυβέρνηση.
Έτσι έρχεται η Νέα Δηµοκρατία να θεσπίσει ένα εκλογικό σύστηµα που θα διαµορφώσει µία νέα σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη και στην πολιτική.
Βεβαίως, έχει και τα εξής σηµαντικά σηµεία: αναλογική κατανοµή των εδρών εφ’ όσον το πρώτο κόµµα έχει µικρό εκλογικό
ποσοστό, κάτω από 25%. Από εκεί και πάνω υπάρχουν τα γνωστά
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µπόνους –για να µην τα αναφέρω- που φτάνουν στο επίπεδο να
δώσουν διακυβέρνηση µε ένα ποσοστό του πρώτου κόµµατος
κοντά στο 38%.
Κυρίες και κύριοι, ο εκλογικός νόµος που προτείνουµε είναι
κοντά σε αυτόν που εφαρµόστηκε στη χώρα για σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, δίνοντας κυβερνήσεις διαφορετικών πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και συνεργασιών όπου απαιτήθηκε. Η Κυβέρνησή µας, εξάλλου, έχει αποδείξει ότι είναι υπέρ -τελειώνω µε
µία τελευταία φράση- της διαρκούς συγκλίσεως και συνεργασίας
στο σύνολο του κοινοβουλευτικού βίου. Αυτό απέδειξε και η
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Αυτό απέδειξε και ο
νόµος για την ψήφο των οµογενών.
Σας καλώ να υπερψηφίσετε τον εκλογικό νόµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ πολύ.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Σωκράτη Φάµελλο από τον ΣΥΡΙΖΑ για
επτά λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση για
το εκλογικό σύστηµα απεικονίζει και αποκαλύπτει ταυτόχρονα
την ταυτότητα κάθε παράταξης, το δηµοκρατικό DNA του κάθε
κόµµατος. Η Νέα Δηµοκρατία, πιστή στη δεξιά παράδοση, µε τη
σηµερινή της πρόταση, αλλά και διαχρονικά, έχει αποδείξει ότι
υποτιµά τις δηµοκρατικές αρχές όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει
τα δικά της στενά ιδιοτελή κοµµατικά συµφέροντα, τα οποία είναι
πολύ απλά η διαχείριση της εξουσίας, η εξυπηρέτηση και η συναλλαγή µε µία πολύ µικρή, κλειστή ολιγαρχία.
Η Δεξιά διαχρονικά είχε απέχθεια και στην ελεύθερη βούληση
της κοινωνίας, την οποία µάλιστα, όταν δεν τη συµφέρει, την
απαξιώνει.
Από την άλλη µεριά, νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Αριστερά, πιστή στις διαχρονικές της παραδόσεις και αξίες
και ανεξάρτητα από τα εκλογικά συµφέροντα, κατέθεσε και ψήφισε την απλή και άδολη αναλογική πολύ πριν τις εκλογές, τρία
χρόνια, το 2016 µε τον ν.4406. Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε και
την ιδεολογική ανωτερότητα της προοδευτικής και αριστερής
πολιτικής, αλλά και το σεβασµό που έχουµε στις δηµοκρατικές
αξίες και τους θεσµούς, σε αντίθεση µε τη Νέα Δηµοκρατία, που
ακόµα και ως Κυβέρνηση δεν σεβάστηκε τους θεσµούς όταν
έβαλε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον κ. Πέτσα, να εξαγγείλει
µέσα στις γιορτές ότι θα γίνει ταυτόχρονη συζήτηση για εκλογικό
σύστηµα και Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, κάτι που ως κρύο
ντους, σκωτσέζικο ντους και η εισηγήτρια του ΚΙΝΑΛ το παραδέχτηκε στην τοποθέτηση της στις επιτροπές. Παιχνίδια µε τους
θεσµούς, τάχατες δηµοκρατικές αξίες.
Ποιο είναι, όµως, το επιχείρηµα της Νέας Δηµοκρατίας;
Πρώτα απ’ όλα η ακυβερνησία. Όµως προσέξτε υποκρισία:
Χωρίς να έχει δοθεί ποτέ η δυνατότητα στην Ελλάδα να έχει κυβέρνηση µε την απλή αναλογική, δηµιουργούν έναν υποθετικό
εχθρό και έχουν- αν θέλετε- το θράσος ακόµα και στην αυτοδιοίκηση, µετά από εκλογές και ενώ έχουν εκλεγεί οι αντιπρόσωποι
των Ελλήνων για τις κοινότητες και για τους δήµους, να αλλάξουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων παρεµβαίνοντας στο εκλογικό σύστηµα εκ των υστέρων.
Από την άλλη µεριά, όµως, ας δούµε το εξής: Η ενισχυµένη τάχατες- αναλογική -γιατί δεν είναι αναλογική- τι αποτελέσµατα
έδωσε; Τα έχετε ακούσει βέβαια. Μνηµόνια, χρεοκοπία.
Σήµερα το πρωί συζητάγαµε µία επίκαιρη ερώτηση. Να σας
αναφέρω δύο πράγµατα, τα οποία αξίζει να ακούσει όλη η Ολοµέλεια; Το γνωστό τρίγωνο της αυτοδυναµίας, το τρίγωνο των
µέσων ενηµέρωσης, των τραπεζών και των κυβερνήσεων, που
υπηρετήσατε για πάρα πολλά χρόνια, έχει αφήσει σήµερα
533.000.000 ευρώ απλήρωτα δάνεια κοµµάτων. Αυτά, ξέρετε,
είναι τα αποτελέσµατα της ενισχυµένης -τάχατες- αναλογικής,
των αυτοδύναµων αποτελεσµατικών κυβερνήσεων, µαζί µε τα
µνηµόνια και µαζί µε τη χρεοκοπία.
Η ουσία, όµως, είναι η πολιτική ιδιοτέλεια της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι το κίνητρο. Δεν είναι η κυβερνησιµότητα. Γιατί η
Νέα Δηµοκρατία βλέπει την πολιτική όχι αξιακά, αλλά µόνο πώς
θα εξασφαλίσει την καρέκλα της και την καρέκλα και των πολιτικών στελεχών της. Έτσι, όµως, τροφοδοτεί και πολλαπλασιάζει
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την αναξιοπιστία στην κοινωνία. Διότι ο µόνος στόχος της Νέας
Δηµοκρατίας και διαχρονικά της δεξιάς παράταξης, είναι η αναπαραγωγή του πολιτικού συστήµατος που χρεοκόπησε την Ελλάδα.
Να σας πούµε τα βασικά χαρακτηριστικά; Επαγγελµατισµός
στην πολιτική, επαγγελµατίες Βουλευτές. Χαίρεστε γι’ αυτό,
κύριε Υπουργέ; Οικογενειοκρατία όχι µόνο στη θέση των Βουλευτών, αλλά και στις θέσεις των Πρωθυπουργών, µε οικογενειακό δαχτυλίδι να κρίνεται ο Πρωθυπουργός. Ρουσφέτι,
διαπλοκή, κρατικοδίαιτη οικονοµία και όχι ανταγωνιστική οικονοµία, ούτε οικονοµία προς όφελος της πατρίδας και του ΑΕΠ.
«Οµερτά» µε τα µέσα ενηµέρωσης, για να µη µιλάει κανένας. Κυβέρνηση διορισµένη από τον ΣΕΒ και -επιτρέψτε του να το πωµία σειρά πολιτικών υπηρετών, οι οποίοι ανεξάρτητα της πολιτικής τους ιδεολογικής καταγωγής, συσσωρεύονται για την καρέκλα και για να υπηρετήσουν την επιβίωση του συστήµατος.
Πρακτικά η Νέα Δηµοκρατία εξελίσσεται, ίσως, σε µία από τις
πιο χυδαίες εκφράσεις της δεξιάς πολιτικής, όσο κι αν πουλάει τάχατες- επίφαση σε σηµείο προπαγάνδας για τη δηµοκρατική
της ταυτότητα. Δεν υπάρχει καµµία αξία σήµερα στην Κυβέρνηση, κανένα αξιακό υπόβαθρο. Υπάρχει µόνο ο στόχος της εξαπάτησης της κοινωνίας για να κάνει συναλλαγή η Κυβέρνηση µε
κάποια περιορισµένα συµφέροντα και ένα πέπλο προπαγάνδας
να τα καλύπτει όλα αυτά.
Απόδειξη είναι η συζήτηση για τη συνταγµατική Αναθεώρηση,
που φαίνονται οι αξίες. Δεν δέχτηκε η Νέα Δηµοκρατία να ψηφίσει άρθρο που καταργεί τις διακρίσεις µε βάση την ταυτότητα
φύλου, µε βάση τον προσανατολισµό, κάτι που είναι λυµένο στην
Ευρώπη.
Απορώ, κύριε Υφυπουργέ, δεν ντραπήκατε να µη δεχθείτε κάτι
που όλη η Ευρώπη το έχει λυµένο; Δεν δέχτηκε η Νέα Δηµοκρατία να συζητήσει περιορισµό των θητειών Βουλευτών. Γιατί; Διότι
έχετε επαγγελµατίες Βουλευτές. Αυτά να πούµε στον κόσµο για
να ξέρει για ποιους έχει να συζητήσει. Δεν δέχτηκε να µπει η διευκρινιστική δήλωση για την ευθύνη Υπουργών για ποιο λόγο;
Για να µην έχουν ευθύνη οι Υπουργοί να κάνουν deal, δηλαδή η
δωροδοκία και η δωροληψία να είναι µέσα στις διαδικασίες, τις
οποίες υπηρετεί ένας Υπουργός.
Όµως, ταυτόχρονα, η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει µόνο µία µεγάλη εκτροπή, όσον αφορά την ίδια τη συζήτηση επί της ουσίας
της δηµοκρατίας. Υπηρετεί ακροδεξιές πολιτικές στην άσκηση
πολιτικής, σκληρά ακροδεξιές πολιτικές που έχουν τροποποιήσει
το προφίλ, έτσι ώστε και πολύ δεξιοί, χρόνια, στις κοινωνίες µας
απορούν µε την κατάντια και την εξέλιξη της Νέας Δηµοκρατίας.
Σε αντίθεση, όµως, µε όλη την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η Ευρώπη ποτέ δεν συζήτησε για όλα αυτά. Όλα αυτά στα οποία προσβλέπει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία, είναι έξω -αν θέλετε- από τις
αρχές του ευρωπαϊκού διαφωτισµού, από τις αρχές της αστικοδηµοκρατικής επανάστασης. Και να το ξεκαθαρίσουµε αυτό: Ενώ
στην Ευρώπη είναι συνηθισµένο να υπάρχουν συνεργασίες για
τις κυβερνήσεις, η Νέα Δηµοκρατία δεν θέλει την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ας το παίζουµε «µένουµε-ευρώπηδες». Δεν έχουν
καµµία σχέση µε τον ευρωπαϊκό φιλελευθερισµό.
Το επιχείρηµα, όµως, της µη κυβερνησιµότητας αναδεικνύει
και κάτι πιο βαθύ και πιο επικίνδυνο. Θεωρεί η Νέα Δηµοκρατία
ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι ικανός να προστατεύσει και να περιφρουρήσει τη δηµοκρατία µας και λέει ότι αν ακολουθήσουµε
τη βούλησή του, θα οδηγηθούµε σε µη κυβερνησιµότητα. Και έρχεστε εσείς, δηλαδή, ως καλοί πατερούληδες να εξασφαλίσετε
την κυβερνησιµότητα. Έτσι, όµως, εµµέσως καταδικάζουν -γιατί
δεν θέλουν- τον ελληνικό λαό να µην είναι αυτοδύναµος, να µην
είναι αυτοδύναµο το κράτος µας, να είναι αδύναµο και σαν βούληση και σαν επιλογές.
Η απλή αναλογική -ας το ξεκαθαρίσουµε- προσδίδει αξιοπιστία
στο πολιτικό σύστηµα και δίνει δύναµη στο λαό να περιφρουρήσει την ευηµερία του. Η Νέα Δηµοκρατία δεν θέλει να έχει δύναµη ο λαός. Όµως εµείς θέλουµε να µπουν ενεργοί πολίτες
στην πολιτική, να µην υπάρχουν κλειστοί κατάλογοι παραγόντων,
να συµµετέχει ο πολίτης, ιδιαίτερα οι νέοι µας. Θέλουµε ενεργούς πολίτες στην πολιτική, κάτι που δεν θέλει η Νέα Δηµοκρατία. Και γι’ αυτό φτάνει να παίζει µέχρι και παιχνίδια µε τους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεσµούς και µε το εκλογικό σύστηµα, βάζοντας από την πίσω
πόρτα και τη συζήτηση για τις διπλές εκλογές.
Ποια σοβαρή, δυνατή και αποτελεσµατική κυβέρνηση, έξι
µήνες µετά τις εκλογές, βάζει ζήτηµα για εκλογές; Κύριε
Υπουργέ, µόνο αυτή η οποία δεν µπορεί να υλοποιήσει το πρόγραµµα της, που πέφτει η βιοµηχανική παραγωγή, αυξάνεται ο
δείκτης της ανεργίας, εκτίθεται στα διεθνή, εκτίθεται στο προσφυγικό και δηµιουργεί, από λάθος τελικά, επανασυστήνει
Υπουργείο. Και θα ήθελα να µας πείτε: Ισχύει, τελικά, ότι στο
ΦΕΚ «Σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»,
δεν έχετε Γενική Διεύθυνση, ΓΔΟΥ, και θα ξαναβγάλετε νέο ΦΕΚ;
Γιατί χαιρόµαστε πολύ για το απίστευτα ανίκανο επιτελικό κράτος.
Δεν χαιρόµαστε καθόλου, κύριε Υπουργέ. Στεναχωριόµαστε
για την πατρίδα µας, εκεί που την καταντήσατε και εκεί που την
οδηγείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείσατε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά, δε, στο θέµα της σύνθεσης και της συνεννόησης, εµείς το αποδείξαµε στην ψήφο των οµογενών, στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ενώ η Νέα Δηµοκρατία επιχειρεί τώρα
να διαρρήξει ξανά τη συζήτηση στο πολιτικό σύστηµα, εισάγοντας τον πολιτικό νόµο για να διαφωνήσουµε, για να διαχωριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, κλείσατε.
Κύριε Φάµελλε, είπαµε από την αρχή να υπάρξει ο σεβασµός
προς τους συναδέλφους.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έχετε δίκιο και ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αυτό θέλω να το τηρήσω. Το υποσχέθηκα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσατε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν, πιστεύουµε, κύριοι συνάδελφοι, ότι ιδιαίτερα µε τις κυβερνήσεις
της Δεξιάς χρειάζεται να υπάρχει δηµοκρατικός έλεγχος και
απλή αναλογική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία, εντάξει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: …γιατί αυτό θα µας εξασφάλιζε από
πολλά περιστατικά πολιτικής εξαπάτησης, που υπηρετεί ο κ. Λιβάνιος και οι υπόλοιποι Υπουργοί της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καµίνης από το Κίνηµα Αλλαγής για επτά λεπτά.
Είναι δύσκολος ο ρόλος µου. Πρέπει, όµως, να το προσπαθήσουµε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά.
Ορίστε, κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συνταγµατική Αναθεώρηση
του 2001 υιοθετήσαµε τον κανόνα ότι αν η Βουλή αποφασίσει να
τροποποιήσει το εκλογικό σύστηµα, µπορεί µεν να το πράξει,
αλλά το νέο σύστηµα δεν θα ισχύει για τις επόµενες βουλευτικές
εκλογές, αλλά θα είναι για τις µεθεπόµενες.
Η ρύθµιση αυτή οφείλεται σε µία σπάνια κρίση αυτογνωσίας
του πολιτικού µας συστήµατος. Κάποια στιγµή τα πολιτικά κόµµατα συνειδητοποίησαν, ότι όλα ανεξαιρέτως είχαν υπάρξει θύµατα ενός ακραίου εκλογικού καιροσκοπισµού, που παραβίαζε
µίας θεµελιώδη αρχή του fair play: εκείνη που ορίζει ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν επιτρέπεται να µεταβάλλονται ανάλογα
µε τα συµφέροντα του εκάστοτε ισχυρού, αλλά, αντιθέτως, πρέπει να µένουν σταθεροί και να είναι προβλέψιµοι.
Φαίνεται, όµως, ότι η εκλογική εφευρετικότητα των Ελλήνων
δεν γνωρίζει όρια. Για τον λόγο αυτό αποτελούµε από παλιά σύµφωνα µε τους ειδικούς- ένα γονιµότατο εργαστήρι παραγωγής εκλογικών συστηµάτων. Είχαµε φτάσει στις εκλογές του
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1956 να έχουµε το τριφασικό: σε άλλες εκλογικές περιφέρειες
πλειοψηφικό, σε άλλες ενισχυµένη αναλογική, σε άλλες αναλογική.
Το τελευταίο δηµιούργηµα του εργαστηρίου αυτού µας καλεί
σήµερα να εγκρίνουµε η κυβερνητική πλειοψηφία. Μας εµφανίζει
ένα εκλογικό σύστηµα µε µπόνους πενήντα εδρών για το πρώτο
κόµµα, προίκα µε την οποία θα µπορεί να κατακτήσει κοινοβουλευτική αυτοδυναµία, έστω κι αν έχει ψηφιστεί µόνο από το
36,5% των εκλογέων. Με λίγα λόγια µία µειοψηφία που µόλις
υπερβαίνει το 1/3 του εκλογικού σώµατος, µπορεί να µετατραπεί
σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Και επειδή αυτό το καλπονοθευτικό νοµοσχέδιο αδυνατεί να
συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία των 2/3, ώστε να
ισχύσει από τις επόµενες εκλογές, η Νέα Δηµοκρατία διακηρύσσει µε κάθε ευκαιρία -ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επανειληµµένα
και των προτέρων- ότι θα δυναµιτίσει το σχηµατισµό πολυκοµµατικής κυβέρνησης από την επόµενη Βουλή. Και για τον λόγο
αυτό, δεν διστάζει να «τσαλακώσει» το Σύνταγµα, το οποίο στο
άρθρο 37 µέσα από µια λεπτοµερή ρύθµιση του µηχανισµού των
διερευνητικών εντολών εξαντλεί κάθε δυνατότητα, προκειµένου
να διαµορφωθεί πολυκοµµατική κοινοβουλευτική πλειοψηφία και
να αποφευχθεί η διάλυση της Βουλής.
Δεν έχουµε συνειδητοποιήσει ότι στο άρθρο 37 ο συντακτικός
νοµοθέτης έχει αποδεχθεί τον σχηµατισµό πολυκοµµατικών κυβερνήσεων µόλις και µέσα σε ένα τριήµερο -τόσο διαρκεί η κάθε
διερευνητική εντολή- και ερχόµαστε αυτήν τη στιγµή και λέµε ότι
µε τη ρύθµιση, που είναι σε βάρος των συνδυασµών κοµµάτων,
ερχόµαστε να καταπολεµήσουµε τους καιροσκοπικούς συνδυασµούς; Καιροσκοπικοί συνδυασµοί ήταν η πολυκοµµατική κυβέρνηση µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας, ΔΗΜΑΡ και ΠΑΣΟΚ, που
κυβέρνησε τη χώρα; Ουσιαστικά, σχεδόν µέσα σε τρεις ηµέρες
σχηµατίστηκε.
Ήδη, λοιπόν, διαπιστώνουµε µια διπλή παραβίαση του Συντάγµατος. Η πρώτη είναι ευθεία και οφθαλµοφανής, γιατί η Νέα Δηµοκρατία µας καλεί να εγκρίνουµε ένα εκλογικό σύστηµα, που
µετατρέπει µια µειοψηφία, ακόµη και εάν αυτή µόλις υπερβαίνει
το 1/3 των ψήφων, σε µονοκοµµατική κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
Από την άλλη πλευρά, η κυβερνητική πλειοψηφία µας προϊδεάζει απερίφραστα ότι προετοιµάζει και καταστρατήγηση του Συντάγµατος. Η καταστρατήγηση έγκειται στο γεγονός ότι αρνείται
εκ των προτέρων να συµµορφωθεί µε τη σιωπηρή, πλην όµως
σαφή εντολή που διατρέχει το άρθρο 37 του Συντάγµατος, το
οποίο, όπως είπα, µέσα από τον µηχανισµό των διαδοχικών ερευνητικών εντολών ωθεί τα κόµµατα, σχεδόν τα πειθαναγκάζει, να
εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα σχηµατισµού κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτήν τη δυνατότητα κυβέρνησης την υπονοµεύει από
τώρα, την αρνείται η Νέα Δηµοκρατία και αυτό είναι προσβολή
στη λαϊκή ετυµηγορία.
Τόσο, λοιπόν, η ευθεία παραβίαση του Συντάγµατος όσο και
η καταστρατήγηση παραβιάζουν τη θεµελιώδη αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας. Η µεν πρώτη, διότι µετατρέπει κατά τρόπο κραυγαλέο τη λαϊκή µειοψηφία σε κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και η
δεύτερη για τον λόγο που ανέφερα, ότι αρνείται εκ των προτέρων κάθε προσπάθεια σεβασµού της λαϊκής ετυµηγορίας.
Και στις δυο περιπτώσεις η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι επιδιώκει την κυβερνητική σταθερότητα. Πουθενά στο Σύνταγµα η κυβερνητική σταθερότητα δεν εξαρτάται από την ύπαρξη
µονοκοµµατικής κυβέρνησης. Οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες
τις οποίες προβλέπει το Σύνταγµα, είναι αποκλειστικά αριθµητικές πλειοψηφίες. Έτσι ισχύει για την πρόταση εµπιστοσύνης και
για την πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή για τις δυο συνταγµατικές
διαδικασίες, όπου κατεξοχήν κρίνεται το ζήτηµα της κυβερνητικής σταθερότητας.
Η συνταγµατική θεωρία οµόφωνα -πράγµα σπάνιο- χαρακτηρίζει αντισυνταγµατική τη διάταξη του νοµοσχεδίου που πριµοδοτεί τα αυτοτελή κόµµατα σε βάρος των συνδυασµών. Τα
είπαµε το πρωί. Την έχουν καταδικάσει αυτήν τη ρύθµιση στο παρελθόν και ο Αριστόβουλος Μάνεσης και ο Δηµήτρης Τσάτσος.
Σήµερα, νεότεροι συνταγµατολόγοι, ο Μπάµπης Ανθόπουλος, ο
Γιώργος Σωτηρέλης, όλοι συµφωνούν ακριβώς γιατί µε τον έναν
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ή τον άλλον τρόπο επισηµαίνουν και την ευθεία παραβίαση και
την καταστρατήγηση του Συντάγµατος.
Η Κυβέρνηση δεν δικαιούται, συνεπώς, να µας ανεµίζει το
σκιάχτρο της ακυβερνησίας, που επαπειλείται µε την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, εάν εφαρµοζόταν ποτέ, θα προκαλούσε τα ίδια διαλυτικά φαινόµενα που
βιώνει σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση.
Το ζητούµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι να επιλέξουµε µεταξύ ακυβερνησίας του ΣΥΡΙΖΑ και µιας νοµοθετικά
χαλκευµένης Πλειοψηφίας της Νέας Δηµοκρατίας. Εµείς διατυπώσαµε µια πρόταση, την αναπτύξαµε διεξοδικά, µια πρόταση
την οποία ψευδώς ισχυρίζεται η Νέα Δηµοκρατία ότι υιοθετεί. Η
πρότασή µας συγκεράζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την
αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων µε την κυβερνητική σταθερότητα. Φοβάµαι ότι το σύστηµα που µας φέρνει η
Νέα Δηµοκρατία αυτό που προδίδει είναι φόβο. Φοβάται η Νέα
Δηµοκρατία. Και για όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές
θα γίνουν στο τέλος της βουλευτικής περιόδου, εγώ µε αυτό το
νοµοσχέδιο δεν πείθοµαι καθόλου. Τις βλέπω κοντά και πάρα
πολύ κοντά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Κωνσταντίνο Χήτα από την Ελληνική
Λύση για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πραγµατικά εκτιµούµε βαθύτατα
την προσπάθεια που «καταβάλλεται» ή «καταβάλλετε», όπως θέλετε, σήµερα να µας παρασύρετε και εµάς σε αυτούς τους δρόµους της πολιτικής του παραλόγου, που ακολουθείτε εσείς όλα
αυτά τα χρόνια. Πιστέψτε µας, όµως, θα µείνουµε πιστοί στις
αρχές µας, στις θέσεις µας, οι οποίες είναι ξεκάθαρες και θα µείνουµε στους δρόµους της λογικής. Όποια προσπάθεια κι αν καταβάλλετε εδώ, µέσα στο Κοινοβούλιο, να µας παρασύρετε, όχι,
δεν θα ακολουθήσουµε. Αυτό υποσχεθήκαµε, άλλωστε, προεκλογικά στους ψηφοφόρους µας που µας εµπιστεύτηκαν και µε
βάση τη λογική ζητήσαµε να µας ψηφίσουν. Και αυτή ακριβώς η
λογική είναι ο γνώµονας για κάθε ψήφο που έχουµε πάρει µέχρι
σήµερα. Η λογική και το συµφέρον της πατρίδας, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Πάω τώρα σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέµατα. Θα αναφερθώ στους αγαπητούς συναδέλφους του ΜέΡΑ25 ή αν θέλετε
στο κόµµα ΜέΡΑ25. Είπαν ότι η λογική της Ελληνικής Λύσης είναι
η λογική του παραλόγου. Το ακούσαµε και αυτό, είναι λογικό.
Και το βρίσκω φυσικό, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας φαίνεται
παράλογη η λογική µας, γιατί ακριβώς για εµάς, ξέρετε, πάνω
από το εθνικό συµφέρον δεν είναι τίποτε άλλο. Ξέρω ότι έχετε
µια δυσκολία να το αντιληφθείτε αυτό που λέµε, δηλαδή πως το
συµφέρον της πατρίδας, το εθνικό συµφέρον είναι πάνω από τα
κοµµατικά συµφέροντα. Είναι δύσκολο να το αντιληφθείτε. Εγώ
µιλάω µε γεγονότα. Πώς να αντιληφθείτε τη δικιά µας λογική,
που προτάσσουµε το εθνικό συµφέρον πάνω από το κοµµατικό
συµφέρον; Και αν θέλετε, µπορεί να κάνουµε και µια µικρή πολιτική χαρακιά σήµερα τραυµατισµού µε αυτό, αλλά προτάσσουµε
το εθνικό συµφέρον. Πώς να το αντιληφθείτε τώρα αυτό εσείς,
όταν πιστεύετε ότι είµαστε όλοι Αφρικανοί και µπάσταρδοι; Είναι
λόγια του Προέδρου σας, δεν είναι δικά µου. Θα µας επιτρέψετε
λοιπόν να προτάσσουµε το εθνικό µας συµφέρον.
Επίσης, να αναφερθώ και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του ΜέΡΑ25, τον οποίο λυπήθηκα. Διότι ο άνθρωπος µένει άυπνος το βράδυ, δεν µπορεί να κοιµηθεί, λέει: «Πώς πάτε το
βράδυ για ύπνο, όταν σκέφτεστε ότι η Πλεύση Ελευθερίας της
κ. Κωνσταντοπούλου δεν µπήκε στη Βουλή, όταν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
δεν µπήκε στη Βουλή, γιατί το σύστηµα είναι άδικο και δεν τους
δίνει 1%».
Εµείς, κύριε εκπρόσωπε του ΜέΡΑ25, ξέρετε γιατί δεν κοιµόµαστε; Όχι γιατί δεν µπήκε η Ζωή στη Βουλή. Η Ζωή µπήκε και
βγήκε, γιατί µάλλον δεν ήταν άξια να µείνει. Αργά ή γρήγορα στη
ζωή αυτή ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει. Ούτε θα κλάψω ή θα
µείνω άυπνος, επειδή µπήκε το ΜέΡΑ25 ή δεν µπήκε η Χρυσή
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Αυγή, όπως επικαλεστήκατε ότι ήταν άδικο αυτό που συνέβη για
τη Χρυσή Αυγή.
Ακούστε λίγο κάτι, γιατί θα τρελαθούµε εδώ µέσα. Μην σηκώνετε χέρια, γιατί δεν αναφέρθηκα προσωπικά σε κανέναν. Εγώ
δεν κοιµάµαι, κι εµείς δεν κοιµόµαστε, γιατί είναι εξακόσιες χιλιάδες ελληνόπουλα στο εξωτερικό, γιατί είχαµε ένα σωρό εκατοντάδες αυτοκτονίες τα τελευταία δέκα χρόνια. Γι’ αυτό δεν
κοιµόµαστε. Γιατί πετάνε τα αεροσκάφη του Τούρκου κάθε µέρα
και διεκδικούν ελληνικά νησιά, γιατί έχουµε χάσει τέσσερα ελληνικά νησιά, τα οποία πλέον έχουν ισλαµοποιηθεί. Γι’ αυτό δεν
κοιµόµαστε και όχι γιατί δεν µπήκε η Ζωή µε το 1% στο ελληνικό
Κοινοβούλιο. Δεν θα βάλω και τη γάτα µου να κλάψει, για τον
Θεό, να σοβαρευτούµε λίγο.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Λιβάνιε, µου πήρε την ατάκα ο κ. Καµίνης, αλλά το είχα σηµειώσει πιο πριν. Το είπαµε µε πολύ µεγάλη
πειθώ ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Είστε
σίγουρος;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εγώ δεν πείθοµαι, αλλά, αφού είστε
σίγουρος, εντάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ο κ. Θεοδωρικάκος το είπε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι, το είπε τώρα ο κ. Λιβάνιος.
Κύριε Σπίρτζη, είστε έµπειρος. Έπρεπε να τον ακούγατε, πριν
λίγο τα είπε. Είµαι εδώ και σηµειώνω τα πάντα. Είµαι καλός µαθητής, κύριε Σπίρτζη. Νέος, αλλά καλός µαθητής. Να το ξέρετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λίγο-πολύ, αυτά ήθελα να πω για
τα όσα ακούστηκαν. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω ότι εµείς δεν
είµαστε ούτε αριστεροφοβικοί, όπως είναι η Νέα Δηµοκρατία και
το αποδεικνύει µε όλες τις ενέργειες, ούτε παίζουµε εκλογικά
παιχνίδια, προκειµένου να παγιδεύσουµε, αν θέλετε, τους κοµµατικούς µας αντιπάλους, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, κύριε
Σπίρτζη, αυτό κάνατε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό κάνατε, δηλαδή κυβερνήσατε µε µπόνους και αµέσως µετά ζητήσατε την απλή αναλογική για να παγιδεύσετε τους επόµενους.
Είναι λάθος η λογική µας. Είπα κάτι προηγούµενα, όταν κλήθηκα
να ψηφίσω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, και είπα το εξής.
Ακούστε το από έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έχω τίποτα ένσηµα
στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Είκοσι έξι χρόνια ένσηµα έχω ως δηµοσιογράφος, στον ιδιωτικό τοµέα. Είµαι φρέσκος εδώ, δοξάζω
τον Θεό που ζω αυτή την καθηµερινότητα εδώ, είναι ιερές οι
στιγµές που ζω εδώ µέσα πραγµατικά και τις ζω πολύ έντονα.
Ακούστε κάτι που θα σας µεταφέρω απ’ έξω, γιατί καµιά φορά
µπορεί να έχετε χαθεί µέσα εδώ στην πολύµηνη και πολυετή, αν
θέλετε, παρουσία σας εδώ µέσα. Ο σκοπός µας και ο σκοπός
σας θα πρέπει να είναι, όπως σας είπα και πριν, να φέρουµε τον
κόσµο και πάλι κοντά µας, να τους δώσουµε να καταλάβουν ότι
αξίζει το πολιτικό σύστηµα της χώρας µας, να µας ψηφίσουν. Ότι
αξίζει να εµπιστευτούν ανθρώπους για αντιπροσώπους τους στη
Βουλή, ότι δεν είµαστε λαµόγια, βολεµένοι και αυτά που λένε
όλοι. Όχι εγώ το πετάω από πάνω µου αυτά και δεν µε αγγίζουν,
δεν τα θέλω αυτά, δεν µε ακουµπάνε. Αυτό πρέπει να είναι το
άγχος µας, η έγνοια µας, να καταφέρουµε αυτόν τον κόσµο τον
φέρουµε πάλι κοντά µας και να µην ψηφίζουν µόλις τρία, τριάµισι, τέσσερα εκατοµµύρια Έλληνες και πήρε 40% η Νέα Δηµοκρατία και περηφανεύεται, ενώ την έχουν ψηφίσει ένα
εκατοµµύριο πολίτες, ένα εκατοµµύριο διακόσιοι ή ένα εκατοµµύριο τριακόσιοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Αυτά πρέπει να βλέπουµε και εκεί πρέπει να είναι το µυαλό
µας. Ένα όριο βάζουµε και έναν όρο. Από τη στιγµή που πληρείται, τελείωσε. Το 3%, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σηµαντικό. Και
ξαναλέω δεν είναι το θέµα µας το 3%. Δεν είναι το θέµα µας να
µπούµε στη Βουλή. Ούτως ή άλλως, οι δηµοσκοπήσεις -που δεν
τις πιστεύουµε- µας έδιναν 1,8% προεκλογικά και πήγαµε 4,2%,
4,3% στην Ευρωβουλή και 3,7% µετά την απίστευτη επίθεση που
δεχτήκαµε από τη Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά. Και πάλι διατηρήσαµε τις δυνάµεις µας. Το θέµα µας δεν είναι αυτό. Ο σκοπός της Ελληνικής Λύσης, ούτως ή άλλως, δεν είναι ούτε να
συγκυβερνήσει ούτε τίποτα ούτε να παίξει πολιτικά παιχνίδια.
Είναι να ανοίξει τα µάτια του ελληνικού λαού, αν µπορούµε να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σώσουµε αυτήν την έρηµη την πατρίδα και την Ελλάδα µας, και
να είµαστε στις επόµενες εκλογές το τρίτο κόµµα και µετά να πορευτούµε µε τον κόσµο στο πλευρό µας, για να µπορέσουµε κάποια στιγµή να κυβερνήσουµε αυτήν τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη. Θα είναι η περί ύπνου συζήτηση. Ορίστε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Επειδή υπάρχουν Πρακτικά στη
Βουλή, παρακαλώ τον συµπαθέστατο και αγαπηµένο µου κ. Χήτα
να ανακαλέσει αυτό που είπε, ότι εγώ αµέσως πριν απ’ αυτόν
είπα ότι λυπάµαι που η Χρυσή Αυγή είναι εκτός του ελληνικού
Κοινοβουλίου, γιατί, όπως θα δει κανείς, αν ανατρέξει στα Πρακτικά, πριν από πέντε-δέκα λεπτά είπα ότι δεν λυπάµαι καθόλου
που η εγκληµατική οργάνωση είναι εκτός του ελληνικού Κοινοβουλίου. Είπα, όµως ότι κατά τη γνώµη µας, εµάς των αριστερών,
ο τρόπος να αντιµάχεσαι µια φασιστική εγκληµατική οργάνωση
δεν είναι να την κλέβεις εκλογικά και να την κλέβεις κοινοβουλευτικά, γιατί τότε γίνεσαι σαν τα µούτρα της. Ο τρόπος είναι να
µην υιοθετείς την ατζέντα της, η οποία ατζέντα της, αγαπητέ
κύριε Χήτα, αν θυµάµαι καλά, ήταν η πρώτη διδάξασα που µας
έλεγε για λαθροµετανάστες, λαθροεισβολείς, για µωρά που
ήρθαν να µας πιούνε το αίµα. Εσείς τα υιοθετείτε και όχι εµείς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, διευκρινίστηκε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος για επτά λεπτά, κατά το παράδειγµα του κ. Χήτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η συζήτηση για τον εκλογικό νόµο
µε την αίτηση αντισυνταγµατικότητας του Κινήµατος Αλλαγής
και του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα το πρωί και πέρα από τα νοµικά επιχειρήµατα, τα πολιτικά επιχειρήµατα, τα συνταγµατικά επιχειρήµατα, που µπορεί να είναι θέµα οπτικής γωνίας, θέµα
προσέγγισης και είναι πράγµατι σεβαστές όλες οι απόψεις, εγώ
προσωπικά έζησα µια πολιτική παραδοξότητα στο µεγαλείο της
από τα κόµµατα τα οποία ξιφουλκούν εναντίον του νόµου και
εναντίον των µπόνους. Ουσιαστικά η συζήτηση ήταν για τους συνασπισµούς κοµµάτων. Όµως στο βάθος της η συζήτηση ήταν
για το µπόνους των εδρών, περί αυτού. Τις διεκδικούσαν δηλαδή
και οι συνασπισµοί κοµµάτων. Τα κόµµατα που αντέδρασαν αυτό
έλεγαν, ότι «εµείς που θεωρητικά δεν θέλουµε το µπόνους και
επιζητούµε την κατάργησή του, το ζητούµε και ως συνασπισµός
κοµµάτων», δηλαδή, «παραµένοντας πολιτικοί οργανισµοί προσανατολισµένοι στην απλή αναλογική, στην κατάργηση του µπόνους, χωρίς να αλλάξουµε θέση και άποψη, ζητούµε να έχουµε
το µπόνους ως συνασπισµός κοµµάτων». Αυτό δεν είναι παράδοξο; Ή το θέλεις ή όχι.
Αυτό, όµως, κυρίες και κύριοι, εξηγεί και την ελαφρότητα των
επιχειρηµάτων. Ακούσαµε εδώ το πρωί ότι µε τον νόµο που προτείνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αν ένας συνασπισµός
κοµµάτων λάβει το 61% των ψήφων, θα πάρει λιγότερες έδρες
από το πρώτο κόµµα που θα έχει λάβει το 31% του εκλογικού
σώµατος. Ποσοστό 61%, σαν υποθετική συµµαχία κοµµάτων,
έλαβε στις τελευταίες εκλογές, ξέρετε ποιο µέρος του πολιτικού
φάσµατος; Από το ΚΚΕ µέχρι την Ελληνική Λύση. Δηλαδή αυτός
ο υποθετικός συνασπισµός θα ζητούσε, µε σοβαρά επιχειρήµατα, από τον ελληνικό λαό να πάρει το µπόνους της κυβερνησιµότητας των πενήντα εδρών; Με ποια οµοιογένεια, µε ποια
πολιτική ατζέντα; Και δεν είναι αυτό πολιτικός καιροσκοπισµός;
Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά το πότε κατά τη διάρκεια
της Μεταπολίτευσης ψηφίστηκαν οι εκλογικοί νόµοι στη χώρα
µας και πότε διεξήχθησαν οι αναµετρήσεις των εθνικών εκλογών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μπουκώρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν δούµε την αλληλουχία της διεξαγωγής των εκλογών και της
ψήφισης των εκλογικών νόµων, θα αντιληφθούµε πάρα πολύ
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καλά τι πρεσβεύει η κάθε παράταξη σε αυτή την Αίθουσα. Θα αντιληφθούµε ότι η δική µας παράταξη πρότεινε πάντα εκλογικούς
νόµους, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, στην
αρχή της τετραετίας. Οι αντίπαλοί µας, όποιας απόχρωσης, όταν
είχαν την ευκαιρία και τη δύναµη, πρότειναν εκλογικούς νόµους
συνήθως λίγο πριν από τις εκλογές και όταν είχε διαµορφωθεί
το εκλογικό τµήµα. Δεν λέω ότι συνέβη σε όλες τις περιπτώσεις
αυτό. Συνέβη στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Αυτό είναι τυχαίο γεγονός; Δεν δείχνει αυτό ένα µανιπουλάρισµα των διαθέσεων του εκλογικού σώµατος διά της ψήφισης
ανάλογου εκλογικού νόµου κάθε φορά; Συµβάλλει στην πολιτική
σταθερότητα; Είναι αυτές στέρεες και καθαρές θέσεις πολιτικών
κοµµάτων;
Όµως, αν θέλετε, για µένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
στάση αυτή της παράταξης µας, να προτείνει και να ψηφίζει εγκαίρως εκλογικούς νόµους, είναι και η απάντηση στο ερώτηµα
της µακροηµέρευσης αυτής της παράταξης. Διότι είναι, παραµένει και θα είναι, κατά την άποψή µου, η µεγαλύτερη ιστορική
παράταξη του πολιτικού µας συστήµατος, ακριβώς για αυτόν τον
λόγο. Διότι έχει ξεκαθαρίσει στον ελληνικό λαό σε ποιο εκλογικό
σύστηµα πιστεύει και το προτείνει εγκαίρως. Δεν περιµένει να
διαµορφωθεί το πολιτικό κλίµα και στη συνέχεια να προτείνει
εκλογικό νόµο.
Αντιθέτως, οι σηµερινοί µας αντίπαλοι τι κάνουν; Το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανερχόµενη πολιτική δύναµη. Μέχρι το 2011 προηγείτο στις δηµοσκοπήσεις το κόµµα του κ. Κουβέλη, η ΔΗΜΑΡ
-το θυµίζω στους παλιότερους- µε µεγάλη µάλιστα διαφορά.
Ξαφνικά, υπήρξε µια πολιτική ανατροπή. Μέχρι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ
έλεγε ότι είναι συνασπισµός κοµµάτων, δεκαπέντε συνιστώσες,
πολλές από τις οποίες είχαν αυτοτελή πολιτική οργάνωση και παρουσία. Ξαφνικά, όταν οι δηµοσκοπήσεις τον έφεραν µπροστά
από τον κ. Κουβέλη, δηλαδή δεύτερο κόµµα, δήλωσε ότι είναι
ενιαίο κόµµα και µια χαρά διεκδίκησε το µπόνους των εδρών.
Τότε βέβαια δεν έλαβε το µπόνους και κατέληξε δεύτερο κόµµα.
Η Νέα Δηµοκρατία το πήρε πράγµατι µε ποσοστό 18,6%. Αυτό
είναι ένα σηµείο που έρχεται να διορθώσει ο σηµερινός εκλογικός νόµος. Όµως το 2015 µια χαρά εισέπραξε το εκλογικό µπόνους ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως το πρώτο οκτάµηνο των µεγάλων
ανατροπών δεν σκέφτηκε να προτείνει ένα άλλο εκλογικό σύστηµα.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι, ο σηµερινός νόµος έρχεται
να θεραπεύσει τα πολύ µικρά ποσοστά του πρώτου κόµµατος,
που τότε το µπόνους είναι δυσανάλογο, και έρχεται κλιµακωτά
να επιβραβεύσει και να ενισχύσει, πέραν της αντιπροσωπευτικότητας, και την κυβερνησιµότητα του πολιτικού συστήµατος και
του εκλογικού νόµου.
Ακούω εδώ για µπόνους πενήντα εδρών. Η Νέα Δηµοκρατία
µε ποσοστό κοντά στο 40% πήρε µπόνους πενήντα εδρών; Με
την απλή αναλογική θα έπαιρνε τις περισσότερες από αυτές τις
έδρες. Ήταν περίπου είκοσι οκτώ έδρες το µπόνους. Με τον
νόµο που προτείνουµε, το µπόνους θα είναι είκοσι πέντε µε
τριάντα έδρες.
Και στο κάτω-κάτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ο ελληνικός λαός επιθυµούσε την απλή αναλογική και ήταν προσανατολισµένες σε αυτό το εκλογικό σύστηµα, κάποια στιγµή, τόσες
αναταράξεις πέρασε το πολιτικό µας σύστηµα, θα έδινε απόλυτη
πλειοψηφία και σε ένα κόµµα που σθεναρά υποστηρίζει αυτό το
εκλογικό σύστηµα. Δεν το έκανε όµως ποτέ.
Μην παρουσιάζεστε ως γνήσιοι εκφραστές του ελληνικού
λαού, διότι δεν είστε. Το είπα και πριν, η µακροηµέρευση της
Νέας Δηµοκρατίας δείχνει ότι η δική µας παράταξη εκφράζει πιστότερα και σε µεγαλύτερο βαθµό και βέβαια όχι απόλυτα τη
βούληση του ελληνικού λαού.
Ποιοι ξιφουλκούν σήµερα και µιλούν για καλπονοθευτικά συστήµατα; Αυτοί που στα εργατικά συνδικάτα κλείνουν εργασιακούς χώρους µε το 5%; Αυτοί που κλείνουν τα πανεπιστήµια
βάζοντας µπροστά τις γκρούπες ή αυτοί που µαζεύουν πενήνταεκατό ανθρώπους και κλείνουν κεντρικούς δρόµους της Αθήνας
ταλαιπωρώντας εκατοµµύρια πολιτών; Αυτές οι πολιτικές δυνάµεις µιλούν για καλπονοθευτικά συστήµατα;
Καλό είναι να κάνουµε την αυτοκριτική µας πριν κάνουµε την
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κριτική µας στους απέναντι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο και ακολουθεί
ο κ. Χαρακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Μπουκώρο, είναι πάρα
πολύ επικίνδυνο να κάνετε προβολές µέλλοντος µε εκλογικά
αποτελέσµατα παρελθόντος. Είναι κατ’ αναλογία σαν να προσπαθείτε να παίξετε ποδόσφαιρο σε ένα γήπεδο τένις ή να πάτε
να παίξετε βόλεϊ σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αν δεν κάνετε κάποιες αναγκαίες έστω προσαρµογές, δεν γίνεται να παίξετε.
Αυτή είναι η πιο εµβληµατική µεταρρύθµιση, κατά τη γνώµη
µου, που κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και αυτό
διότι είναι η επιβεβαίωση ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί και
δεν θέλει την ωρίµανση του πολιτικού συστήµατος, τη διαµόρφωση πλαισίου που θα οδηγήσει στην ωρίµανση του εκλογικού
σώµατος, στην απελευθέρωση και χειραφέτηση των πολιτικών
ρευµάτων και δυναµικών που είναι δέσµιες ενός πνιγηρού πλαισίου που πριν από λίγα χρόνια µόλις χρεοκόπησε. Ναι, χρεοκόπησε η οικονοµία. Ναι, χρεοκόπησε το παλιό πολιτικό σύστηµα.
Ναι, χρεοκόπησε και το εκλογικό µας σύστηµα. Και τώρα που
βγήκαµε από την περιδίνηση αυτή, αντί να πάµε µπροστά, πάµε
µε ταχύτητα προς τα πίσω.
Μπορείτε να µου πείτε, εσείς που το παίζετε και πολύ ευρωπαίοι, ποιο εκλογικό σύστηµα στην Ευρώπη, µε 40%, δίνει πριµ
16%, δηλαδή πενήντα έδρες; Υπάρχει έστω ένα πολιτικό σύστηµα στην Ευρώπη; Απ’ όσο ξέρω δεν υπάρχει κανένα. Σε όλη
την Ευρώπη έχουµε συνεργασίες, έχουµε αναλογικά εκλογικά
συστήµατα, έχουµε απλή αναλογική.
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θέση αρχών, δεν είναι θέση κοµµατικού συµφέροντος και δεν είναι θέση εκλογικού σχεδιασµού. Μικροκοµµατικά και µικροπολιτικά αυτό που φέρνετε ίσως θα
µπορούσε να µας συµφέρει, αλλά εµείς δεν λειτουργούµε έτσι.
Εµείς εµπιστευόµαστε τον λαό και την ετυµηγορία του. Εσείς δεν
εµπιστεύεστε την ετυµηγορία του λαού, γι’ αυτό θέλετε να την
αλλάξετε, θέλετε να διορθώσετε τη βούλησή του. Εµείς θεωρούµε ώριµο τον λαό να υποδείξει λύσεις, διεξόδους και συνεργασίες για να µπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα. Εσείς δεν
θεωρείτε ώριµο τον λαό, γι’ αυτό του αλλάζετε µε αυτόν τον
τρόπο την ψήφο.
Όµως δεν είναι µόνο ότι δεν εµπιστεύεστε τον λαό, δεν εµπιστεύεστε και το πολιτικό σας προσωπικό. Δεν εµπιστεύεστε το
πρόγραµµά σας ότι µπορεί να δηµιουργήσει συµµαχίες και συγκλίσεις και να κατακτήσει πλειοψηφία πραγµατική. Θέλετε το
κράτος να είναι λάφυρο του πρώτου. Θέλετε το κράτος ως φέουδο των κοµµαταρχών. Θέλετε τη διοίκηση και την εξουσία ως
τρόπαιο της παράταξης.
Είµαστε λοιπόν στην Ελλάδα και έρχεστε και λέτε ότι η απλή
αναλογική -ειπώθηκε εισαγωγικά- δηµιουργεί συναλλαγή. Σοβαρά τώρα; Το µπόνους δεν ήταν αυτό που ήταν η επιτοµή της
δηµιουργίας ενός φαύλου πελατειακού µηχανισµού που διάβρωσε τα πάντα; Με απλή αναλογική χρεοκόπησε η χώρα ή µε
µπόνους; Σας ρωτάω.
Να σας πω εγώ γιατί θέλετε το µπόνους; Δεν σας καίει η ακυβερνησία, άλλα σας καίνε. Θέλετε να διορίζετε τον διοικητή της
ΕΥΠ χωρίς πτυχίο και µετά να αλλάζετε τον νόµο, γι’ αυτόν τον
λόγο είναι το µπόνους. Θέλετε να αυξάνετε τον µισθό στους µετακλητούς και να µειώνετε το προσοντολόγιο χωρίς να δίνετε λογαριασµό σε κανέναν, γι’ αυτόν τον λόγο είναι το µπόνους.
Θέλετε να κάνετε αποτυχηµένους Βουλευτές στελέχη διοίκησης
σε θέσεις που ορίζει η Κυβέρνηση, γι’ αυτό το θέλετε το µπόνους. Θέλετε να κάνετε τις άθλιες µεθοδεύσεις στον χώρο της
υγείας, µε τις διοικήσεις των νοσοκοµείων. Θέλετε να γίνεται διοικητής στο Νοσοκοµείο Άρτας ο ΟΝΝΕΔίτης της Πρέβεζας και
διοικητής στο Νοσοκοµείο Πρέβεζας ο ΟΝΝΕΔίτης της Άρτας.
Αυτό είναι το µπόνους.
Δεν θέλετε τη θεσµική και πολιτική ωρίµανση της χώρας. Ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι ώριµος και είναι έτοιµος και το έδειξε και µε τον
Πρόεδρο της Βουλής και µε την ψήφο των οµογενών και µε την
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
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Ακούω το επιχείρηµα «γιατί εµείς δεχθήκαµε το µπόνους όταν
κερδίσαµε». Διότι αυτός ο νόµος ίσχυε και µέσα σε αυτό το πλαίσιο κερδίσαµε. Πώς αλλιώς θα µπορούσε να λειτουργήσει;
Και έµεινε και το ερωτηµατικό γιατί δεν καταργήσαµε τη διάταξη για τους συνασπισµούς των κοµµάτων το πρώτο εξάµηνο.
Θα σας το απαντήσω. Διότι εµείς το πρώτο εξάµηνο, κύριε Λιβανέ, προσπαθούσαµε να ισορροπήσουµε τη χώρα. Διότι εµείς
το πρώτο εξάµηνο παλεύαµε την ανθρωπιστική κρίση. Διότι εσείς
δεν αφήσατε ούτε ένα σεντς στα ταµεία και πασχίζαµε να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις. Διότι παλεύαµε την ανεργία που
ήταν 27%. Διότι εµείς το πρώτο εξάµηνο δεν κόβαµε πίτες των
12.000 ευρώ, δεν πήραµε πολυθρόνες των 20.000 ευρώ. Διότι
εµείς το πρώτο εξάµηνο δεν βρήκαµε απόθεµα 37 δισεκατοµµύρια για να το παίζουµε κιµπάρηδες µε τα υπόλοιπα των προηγούµενων κυβερνήσεων. Γι’ αυτό δεν το αλλάξαµε το πρώτο
εξάµηνο.
Όλα όσα κάνατε αυτά τα τεσσεράµισι χρόνια θα τα υποστείτε
στο υπερπολλαπλάσιο, να το ξέρετε. Να είστε πιο µετρηµένοι.
Βλέπω και τη θέση του Κινήµατος Αλλαγής και πραγµατικά
µου κάνει εντύπωση ο µετεωρισµός του, άλλα λέει σήµερα η εκπρόσωπος, άλλα µας έλεγε η κ. Γεννηµατά το 2016. Τι µας έλεγε
η κ. Γεννηµατά το 2016; Έλεγε τότε ότι είναι πάγια θέση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης η απλή αναλογική, αλλά δεν την ψήφιζε, γιατί αυτός ήταν ένας εκλογικός σχεδιασµός του Τσίπρα
που οργάνωνε εκλογές το φθινόπωρο του 2016, γιατί ήθελε να
δραπετεύσει. Και εν πάση περιπτώσει οι εκλογές γίνανε το καλοκαίρι του 2019.
Επίσης, άλλα έλεγε ο κ. Βενιζέλος το 2014. Πρέπει και στο Κίνηµα Αλλαγής να αποφασίσετε -εάν θέλετε είναι δικαίωµά σας
να αλλάζετε θέση- πώς βλέπετε το θέµα των πλειοψηφιών και
των συµµαχιών.
Ακούω και για τα σενάρια των διπλών εκλογών. Αν θέλετε, οµολογήστε την αποτυχία σας και προχωρήστε. Να ξέρετε, όµως,
ότι όταν γίνουν οι επόµενες εκλογές: Πρώτον, θα γίνουν µε απλή
αναλογική. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος. Τρίτον, όλοι θα
κληθούν να πάρουν την ευθύνη τους. Και τέταρτον, θα συγκροτηθεί προοδευτική κυβέρνηση της πλειοψηφίας του ελληνικού
λαού.
Αυτά είναι, λοιπόν, τα µεγάλα ερωτήµατα. Αυτά είναι τα µεγάλα διλήµµατα. Αυτά είναι τα πολιτικά συστήµατα που λειτουργούν στην Ευρώπη και αυτές είναι οι δικές σας πολιτικές φοβίες.
Δεν µπορείτε να υπερασπιστείτε την πολιτική σας στην κοινωνία,
επειδή δεν εκπροσωπεί πλειοψηφικά κοινωνικά συµφέροντα.
Γνωρίζετε ότι η Δεξιά στην Ελλάδα στη Μεταπολίτευση πάντα
ήταν ένα µειοψηφικό πολιτικό ρεύµα και ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι ο τρόπος να µπορείτε να κερδίζετε πλειοψηφία είναι µε εκλογικά συστήµατα τα οποία διαθλούν τη βούληση του ελληνικού
λαού.
Εµείς είµαστε εδώ, θα δείχνουµε τον δρόµο της αναλογικής,
θα δείχνουµε τον δρόµο της Ευρώπης, θα θυµίζουµε στους πολίτες τη χρεοκοπία του παλιού πολιτικού συστήµατος και θα κερδίσουµε τις επόµενες εκλογές και θα εφαρµόσουµε την απλή
αναλογική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Ζαχαριάδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία και
αµέσως µετά ο κ. Δερµεντζόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Ζαχαριάδη, δεν ξέρω αν
ήταν µειοψηφικά ποσοστά το 54% του Κωνσταντίνου Καραµανλή
το ’74, το 47% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το ’90, το 45% του
Κώστα Καραµανλή το 2004 ή το 40% του Κυριάκου Μητσοτάκη
το 2019.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, όµως, πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, να εκφράσω τα συγχαρητήριά µου και
από το Βήµα της Βουλής στη νέα Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Η ευρεία συναίνεση στο πρόσωπό της αναµφίβολα είναι
ένα βήµα ωριµότητας για το πολιτικό µας σύστηµα, κάτι που άλλωστε αποδείχθηκε και µε τη σχεδόν καθολική πλειοψηφία που
εγκρίθηκε η ψήφος για τους αποδήµους. Με αυτές τις κινήσεις
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που έχουν και έναν συµβολικό χαρακτήρα δίνεται το µήνυµα πως
η ελληνική κοινωνία µπορεί να αφήσει πίσω της τις διχαστικές
λογικές και τους άγονους διαξιφισµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει σταθερά να υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις χωρίς να αιφνιδιάζει, µε µοναδικό κριτήριο τον
εκσυγχρονισµό της χώρας, την ανάπτυξη της οικονοµίας και την
πολιτική σταθερότητα σε κλίµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης. Το
έχει αποδείξει µε το πυκνό νοµοθετικό έργο το προηγούµενο διάστηµα, µε µέτρα που απολαµβάνουν, όπως δείχνουν όλες οι
έρευνες της κοινής γνώµης, την αποδοχή της µεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το σηµερινό νοµοσχέδιο για
τον νέο εκλογικό νόµο και έρχεται εσκεµµένα το πρώτο εξάµηνο
της διακυβέρνησης µε προφανή σκοπό να υπάρξει στον ορίζοντα
ένα καθαρό πολιτικό τοπίο, αφήνοντας στο παρελθόν τα συνήθη
τερτίπια µε τις αιφνιδιαστικές αλλαγές των εκλογικών νόµων λίγο
πριν από τις εκλογές και σύµφωνα πάντα µε τις υστερόβουλες
επιδιώξεις του εκάστοτε κυβερνώντος κόµµατος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της λογικής που ήθελε τον εκλογικό νόµο να χρησιµοποιείται ως άσσος στο µανίκι της κυβέρνησης ήταν ο γνωστός ως νόµος Κουτσόγιωργα, που το 1989
προσπάθησε εναγωνίως να αποτρέψει τον σχηµατισµό αυτοδύναµης κυβέρνησης από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η χώρα
εξαναγκάστηκε να σέρνεται επί µήνες σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις και η Νέα Δηµοκρατία ως πρώτο κόµµα
έπρεπε να φτάσει στο 47% για να σχηµατίσει οριακή κυβερνητική
πλειοψηφία.
Ποιον ωφέλησε αυτή η κατάσταση, που εκτροχίασε τη χώρα
για ένα κρίσιµο διάστηµα και έκανε µια κυβέρνηση που είχε ψηφίσει ο µισός σχεδόν ελληνικός λαός να πορεύεται µε µια ισχνότατη πλειοψηφία ενός µόλις Βουλευτή, εκτός ίσως από όσους
συνεχίζουν να βλέπουν µε τα µικροκοµµατικά τους µατογυάλια
την πραγµατικότητα;
Το ίδιο ζήσαµε µε την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
που βλέποντας να έρχεται η βέβαιη ήττα, αλλά και η αδυναµία
κυβερνητικής επανάκαµψης, ψήφισε το εκλογικό σύστηµα της
απλής αναλογικής µε τη λογική «γαία πυρί µειχθήτω», γιατί, παρά
τη φετιχοποίηση εκ µέρους της Αριστεράς διαχρονικά της απλής
αναλογικής που παρουσιάζεται σχεδόν ως φάρµακο δια πάσαν
νόσον, η πράξη έχει δείξει ότι εδώ βρίσκεται η συνταγή της σίγουρης αποτυχίας.
Παρ’ όλες τις καλές προθέσεις, το πιθανότερο είναι να οδηγηθούµε σε ατέρµονες συναλλαγές µεταξύ των κοµµατικών σχηµατισµών, σε συνεχές δούναι και λαβείν ιδιαίτερα, όταν οι
κυβερνητικοί σχηµατισµοί δεν εδράζονται σε προγραµµατικές
συµφωνίες, αλλά σε καιροσκοπισµούς µεταξύ κοµµάτων µε τεράστιες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές.
Το αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης που ζήσαµε πρόσφατα
και µε την ετερόκλητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποβαίνει µοιραία εις βάρος του πολιτικού συστήµατος και εν τέλει της ίδιας
της χώρας.
Ας αναρωτηθούµε όλοι, λοιπόν, πέρα από τις όποιες θεµιτές
κοµµατικές επιδιώξεις αν η Ελλάδα µετά από µία δεκαετία βαθιάς δοµικής οικονοµικής κρίσης, κατά την οποία και το πολιτικό
σύστηµα δεινοπάθησε, έχει την πολυτέλεια να ξαναµπεί σε νέες
περιπέτειες µε άδηλο µέλλον.
Εξάλλου, µια ισχυρή κυβέρνηση αποδεδειγµένα είναι ευεργετική και απαραίτητη για την οικονοµία, καθώς απαιτούνται άµεσες αποφάσεις και ταχύτατα ανακλαστικά σε ένα σύνθετο
εξωτερικό περιβάλλον και µια δυσχερή εσωτερική κατάσταση.
Την αναγκαιότητα αυτή τη διαπιστώνουµε άλλωστε εκ των θετικών συνεπειών που καταγράφονται στους έξι πρώτους µήνες
της νέας διακυβέρνησης του τόπου από µια ισχυρή Κυβέρνηση
µε ξεκάθαρους στόχους. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη νοµοθετεί,
λοιπόν, µε κριτήριο την ασφάλεια και το αύριο του Έλληνα πολίτη, επιδιώκει να περιορίσει τις πιθανότητες διολίσθησης σε καταστάσεις αστάθειας, χωρίς αυτό ωστόσο να σηµαίνει ότι µειώνει
ή αλλοιώνει τη δηµοκρατικότητα της εκλογικής αντιπροσώπευσης.
Για τον λόγο αυτό ένα κόµµα για να πάρει µπόνους Βουλευτών
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πρέπει να ξεπερνά το 25%, ενώ το µπόνους θα αυξάνεται ανάλογα µε το ποσοστό που θα λαµβάνει το πρώτο κόµµα. Ουσιαστικά για να σχηµατιστεί αυτοδύναµη κυβέρνηση από το πρώτο
κόµµα, λαµβάνοντας το µπόνους των πενήντα Βουλευτών, πρέπει να αγγίξει το 40%.
Παράλληλα παραµένει το πλαφόν για την είσοδο ενός κόµµατος στη Βουλή. Είναι ένα µέτρο άλλωστε που συναντάται στα περισσότερα εκλογικά συστήµατα χωρών και µάλιστα µε πολύ
υψηλότερο πήχη.
Ο νόµος αυτός επιδιώκει να συγκεράσει επιτυχώς τα δύο κρίσιµα ζητήµατα, που έχει ανάγκη η πολιτική ζωή της χώρας. Και
αυτό είναι η µέγιστη δυνατή αναλογικότητα και η κυβερνησιµότητα που αποτρέπει τη διολίσθηση σε καταστάσεις πολιτικής
αστάθειας ή και χάους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι διανύουµε µία κρίσιµη περίοδο για την πατρίδα, καθώς πέραν των
οικονοµικών προβληµάτων κυριαρχεί µια πρωτοφανής ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, ενώ αυξάνονται σε ανησυχητικό
βαθµό οι προκλήσεις από τους εξ ανατολών γείτονες.
Η ανάγκη για σταθερή και στιβαρή κυβερνησιµότητα είναι
ακόµη µεγαλύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν. Γι’ αυτόν επιπλέον τον
λόγο πιστεύω ότι η υπερψήφιση του εκλογικού νόµου είναι και
απαίτηση των καιρών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε Χαρακόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δερµεντζόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία
και ακολουθεί ο κ. Πλεύρης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εκλογικός νόµος αποτελεί βασικό συστατικό της εύρυθµης
λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος, καθώς ορίζει
τους κανόνες που ρυθµίζουν την ακριβή κατανοµή των κοινοβουλευτικών εδρών.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η επιλογή ενός εκλογικού συστήµατος, αποτελεί µια ιδιαίτερη απαιτητική και δύσκολη διαδικασία. Θα πρέπει να συνδυάζει δυο φαινοµενικά αντιφατικές
επιδιώξεις, την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας της
ψήφου και την ανάγκη ύπαρξης σταθερών κυβερνήσεων.
Ταυτόχρονα, βασικές προϋποθέσεις για την µακροηµέρευση
και την ευρύτερη αποδοχή ενός εκλογικού συστήµατος συνιστούν η ανάγκη εξασφάλισης της συµβατότητάς του, τόσο µε
την εκάστοτε ιστορικοπολιτική συγκυρία, όσο και µε τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις ως προς τον τρόπο κατανοµής της
εξουσίας εντός του πολιτικού και κοµµατικού συστήµατος. Υπό
αυτό το πρίσµα, ο εκλογικός νόµος που εισηγείται η Κυβέρνησή
µας, καλύπτει επαρκώς όλες τις παραπάνω παραµέτρους.
Πιο συγκεκριµένα, η υπό προϋποθέσεις κλιµακωτή πριµοδότηση µε κοινοβουλευτικές έδρες του πρώτου κόµµατος εγγυάται
την αντιπροσωπευτική και δίκαιη έκφραση του εκλογικού Σώµατος, ενώ παράλληλα η µη κατάργηση του µπόνους για το πρώτο
κοινοβουλευτικά κόµµα εξασφαλίζει την κυβερνησιµότητα και
την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση στο ζήτηµα αυτό συµβαδίζει µε τις
επιθυµίες της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, καθώς η κατάργηση της απλής αναλογικής που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το
2016, αποτελούσε µια από τις βασικότερες προεκλογικές δεσµεύσεις της παράταξής µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόρριψη εκ µέρους της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης του εκλογικού νόµου που καταθέτει
η Κυβέρνηση, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον έντονο καιροσκοπισµό και την ιδεοληψία που χαρακτηρίζει την πολιτική της.
Ο πολιτικός καιροσκοπισµός γίνεται εύκολα αντιληπτός από
το γεγονός πως παρ’ όλο που ο προς ψήφιση εκλογικός νόµος
είναι αναλογικότερος αυτού που ίσχυε στις διπλές εκλογές του
2015, ο ΣΥΡΙΖΑ τον απορρίπτει ως ακραία πλειοψηφικό.
Όλοι γνωρίζουµε πως η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση
διατέλεσε για τεσσεράµισι χρόνια κυβέρνηση χάρις στην ύπαρξη
του µπόνους των πενήντα εδρών, το οποίο και δεν κατήργησε
κατά τη διάρκεια του πρώτου επτάµηνου της διακυβέρνησής της.
Αντίθετα προχώρησε στην ψήφιση νέου εκλογικού νόµου, όταν
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είχε πλέον απωλέσει την πολιτική κυριαρχία, επιθυµώντας διαµέσου της απλής αναλογικής να εξασφαλίσει ότι η Νέα Δηµοκρατία ως πρώτο κόµµα δεν θα µπορούσε να σχηµατίσει
αυτοδύναµη κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα, στο ίδιο ζήτηµα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιδεικνύει ακραία ιδεοληψία, καθώς αδιαφορεί για µια σειρά από
ισχυρά αντεπιχειρήµατα, που καταδεικνύουν τις αδυναµίες της
απλής αναλογικής, καθώς και την ασυµβατότητά της µε την ελληνική πολιτική πραγµατικότητα. Πιο συγκεκριµένα, µια από τις
βασικές αδυναµίες της απλής αναλογικής συνιστά το γεγονός
πως δεν προσφέρει άµεσα κυβερνητική πλειοψηφία σε κανένα
πολιτικό σχηµατισµό.
Με αυτόν τον τρόπο στερεί από τη διαδικασία των εκλογών τη
δυνατότητα να λειτουργήσουν ως µέσο αποδοκιµασίας και αποµάκρυνσης από την κυβέρνηση ενός πολιτικού κόµµατος που
απέτυχε να προσφέρει λύσεις στα προβλήµατα της κοινωνίας.
Έτσι φαλκιδεύεται η πολιτική βούληση του λαού, ενώ ταυτόχρονα αποδυναµώνεται ο έλεγχος που ασκεί στην εκτελεστική
εξουσία.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η καθιέρωση ενός εκλογικού
συστήµατος βασισµένου στην απλή αναλογική, σε συνδυασµό
µε την ύπαρξη µιας έντονα συγκρουσιακής πολιτικής κουλτούρας, θα οδηγούσε σε µακροχρόνια ακυβερνησία και σταδιακή
παράλυση της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, καθώς ο κρατικός µηχανισµός δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά για
µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς πολιτική καθοδήγηση και συντονισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας, όπως σε όλα
τα θεσµικά ζητήµατα που έχει κληθεί να διαχειριστεί µέχρι σήµερα, έτσι και σε αυτό επιδεικνύει µια αξιοσηµείωτη σοβαρότητα
και υπευθυνότητα. Χωρίς την οποιαδήποτε υπόνοια εκλογικής
σκοπιµότητας και σε πολιτικά ουδέτερο χρόνο, φέρνει προς ψήφιση έναν εκλογικό νόµο που ενσωµατώνει σηµαντικά στοιχεία
από προτάσεις άλλων κοµµάτων, όπως το κλιµακωτό µπόνους,
ενώ ταυτόχρονα απεικονίζει καλύτερα τον συσχετισµό δυνάµεων
ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση καταδεικνύουν την επιθυµία τους να ολοκληρώσουν άµεσα όλες τις
θεσµικές παρεµβάσεις που θα εξασφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, έτσι ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα
στην περαιτέρω ανόρθωση της οικονοµίας, και στην αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων που αντιµετωπίζει η χώρα µας
στην εξωτερική της πολιτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εκλογικός νόµος που καταθέτει προς ψήφιση η Κυβέρνηση, όχι µόνο θωρακίζει τη χώρα από
µελλοντικές εστίες αστάθειας, αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αποτελέσει έναυσµα συνολικής αναβάθµισης του πολιτικού µας συστήµατος. Γι’ αυτόν τον λόγο και η στήριξή του από την
πλειοψηφία του Σώµατος είναι επιβεβληµένη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλεύρης από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά
ο κ. Λαζαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει το ενδιαφέρον να δούµε ποιες πολιτικές δυνάµεις
έχουν συνέπεια σε αυτά που λένε και ποιες πολιτικές δυνάµεις
είναι στην πραγµατικότητα πολιτικοί καιροσκόποι για να εφαρµόζουν ως εκλογικό σύστηµα αυτό που κάθε φορά τους βολεύει.
Και αυτό αφορά κατ’ εξοχήν τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι θα σας πω µία
ιστορία που ίσως να µην την ξέρετε. Υπήρχε ένα κόµµα στην Αριστερά που ήταν κοντά περίπου στο 3%- 5% και ξαφνικά έφτασε
να έχει µία δύναµη για να γίνει κυβέρνηση. Πάντοτε ευαγγελιζόταν την απλή αναλογική. Κέρδισε εκλογές µε το πλειοψηφικό σύστηµα που είχε ψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία.
Είχε οκτώ µήνες µέχρι που πήγε τη χώρα στις εκλογές και
υπήρχαν και φωνές στο εσωτερικό του για την απλή αναλογική.
Και καταλαβαίνω ότι στους οκτώ µήνες είχατε έναν µεγάλο κόπο
τότε, µε τον κ. Βαρουφάκη που πηγαίνατε για να κάνετε τις περίφηµες διαπραγµατεύσεις. Περάσατε, όµως, πολλά νοµοσχέδια, κύριε Ζαχαριάδη. Θα µπορούσατε να φέρετε την απλή
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αναλογική.
Γιατί είστε καιροσκόποι πολιτικοί; Διότι θέλατε να πάτε µε τον
πλειοψηφικό νόµο για να κάνετε κυβέρνηση και µετά να αλλάξετε
τον νόµο, γιατί ξέρατε ότι µόλις ο ελληνικός λαός βιώσει την
«πρώτη φορά αριστερά», δεν θα ήσασταν πρώτο κόµµα. Εάν
ήσασταν οπαδοί της απλής αναλογικής, µε οποιοδήποτε κόστος
τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 2015 θα λέγατε «εµείς πάµε
µε την απλή αναλογική και µετά να κάνουµε τις συµµαχίες µας».
Η απλή αναλογική σάς ενδιαφέρει από τότε που γνωρίζετε ότι
θα είστε πάντα αντιπολίτευση. Διότι ποιο είναι το χαρακτηριστικό
της απλής αναλογικής; Ότι δηµιουργεί πολλές αντιπολιτεύσεις
και καµµία κυβέρνηση. Άρχισε να µας λέει κάτι µαθηµατικά εδώ
ο κ. Τζανακόπουλος και αν είναι νοθευµένη ή ανόθευτη η ψήφος
του ελληνικού λαού.
Για να καταλάβω κάτι. Αν, δηλαδή, -κατά τους υπολογισµούς
που έκανε µε τα εξήντα και τα σαράντα ο κ. Τζανακόπουλοςυπάρχουν δεκαεφτά κόµµατα µε 3%, δηλαδή, αυτά τα δεκαεφτά
κόµµατα έχουν σύνολο 51% και το πρώτο κόµµα έχει 49%, θεωρείτε ότι εκφράζεται η βούληση εάν µαζευτούν καιροσκοπικά
αυτά τα δεκαεφτά κόµµατα και κάνουνε κυβέρνηση έναντι του
ενός κόµµατος που έχει 49%;
Καιροσκόποι είστε, γιατί δεν διστάσατε να είστε τεσσεράµισι
χρόνια µε τον κ. Καµµένο, που δεν είχατε καµµία απολύτως ιδεολογική σχέση. Το µόνο που σας αγκάλιαζε ήταν η καρέκλα. Και
εδώ πολλές φορές µιλάµε για πλειοψηφίες και µειοψηφίες και
αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Έχουµε κάποιο µέτρο ότι η ελληνική
κοινωνία ήταν αριστερόστροφη πλειοψηφικά; Και να το λέει
αυτό, ποιος; Ο ΣΥΡΙΖΑ, που το καλύτερο ποσοστό που έχει πάρει
ποτέ ήταν κατά βάση το ποσοστό που σε ήττα έπαιρνε η Νέα Δηµοκρατία;
Το ποσοστό σας ήταν 35-46%. Αυτό είναι το περίφηµο πλειοψηφικό ρεύµα! Και η Νέα Δηµοκρατία που διέλυσε τον τόπο όπως λέτε εσείς- επανήλθε µε 40%. Το λέω για να δούµε πού
είναι οι πλειοψηφικές δυνάµεις. Γιατί εδώ πέρα συµβαίνει το εξής
στο Κοινοβούλιο. Όσο µικρότερο ποσοστό έχει κάποιος, συµπεριφέρεται απ’ αυτό εδώ το Βήµα σαν να εκφράζει µεγαλύτερες
κοινωνικές µάζες.
Ακούω το ΜέΡΑ25 και την Ελληνική Λύση πολλές φορές και
αισθάνοµαι ότι το 3%, το 4% και το 5% εκπροσωπούν το 90%.
Έτσι αρέσκεται να συµπεριφέρεται και η Αριστερά πολλές
φορές. Διότι αυτά είναι τα ποσοστά σας.
Ξέρετε ποια είναι η βασική µας διαφορά; Γι’ αυτό είπαµε για
την πορεία και πώς ήµασταν διαχρονικά. Κατά βάση, το ΠΑΣΟΚ
τόσα χρόνια κυβέρνησε τον τόπο µε νόµους που ψήφιζε η Νέα
Δηµοκρατία. Διότι η Νέα Δηµοκρατία στην αρχή της είχε το ότι
προτιµούµε ο αντίπαλος να κυβερνά και να υλοποιεί πολιτική
παρά να έχουµε τη χώρα, όπως το ζήσαµε το 1989, µε τρεις
εκλογικές αναµετρήσεις. Διότι η κυβέρνηση Σηµίτη έµεινε τόσα
χρόνια µε τον νόµο Κούβελα, ενώ πριν, µε τον νόµο Κουτσόγιωργα, χρειάστηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να πάρει ποσοστό σχεδόν 50% και πάλι να µην έχει αυτοδυναµία και το 2004
που κέρδισε η Νέα Δηµοκρατία τις εκλογές, δεν άλλαξε τον εκλογικό νόµο για να πάει το 2007 και να έχει µια σίγουρη πλειοψηφία
ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Το άλλαξε το 2008, όταν πλέον
είχαν γυρίσει οι δηµοσκοπήσεις που έδωσε µπόνους µε τον Παυλόπουλο τις πενήντα έδρες. Ναι, προτιµούσαµε να υπάρχει και
η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, αλλά να κυβερνάται ο τόπος, να µην υπάρχει ακυβερνησία.
Τώρα έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης -που θα µπορούσε να
πει «κερδίσαµε τις εκλογές, αυτοδυναµία έχουµε, κάτσε να
δούµε, πάµε στα τρία-τριάµισι χρόνια να δούµε τι θέλουµε να κάνουµε και τι µας βολεύει»- από το πρώτο εξάµηνο και αλλάζει τον
νόµο.
Αν, κύριε Ζαχαριάδη, πιστεύατε ότι είστε πρώτο κόµµα, εδώ
είναι το πλεονέκτηµά σας. Ψηφίστε να είµαστε πάνω από διακόσιοι και αν είστε πρώτο κόµµα, θα έχετε κυβέρνηση.
Σε αυτό, όµως, είστε συνεπείς. Γνωρίζετε ότι, επειδή θα είστε
Αντιπολίτευση, το µόνο που θέλετε να κάνετε είναι να δυσκολεύετε τη χώρα να κυβερνηθεί. Αυτό κάνατε στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ξέρατε ότι χάσατε όλες τις περιφέρειες και όλους
τους δήµους. Το µόνο που σας ενδιέφερε ποιο ήταν; Να µην µπο-
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ρεί να κυβερνηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Το ίδιο πράγµα θέλετε
να κάνετε και στη χώρα.
Εµείς είµαστε συνεπείς σε αυτό το οποίο κάνουµε και πάντοτε
αυτά τα εκλογικά συστήµατα φέρναµε, όταν ήµασταν στην εξουσία και το είχαµε πει και προεκλογικά. Εσείς δεν είστε συνεπείς,
γιατί αυτό θα σας συνοδεύει πάντα, ότι, όταν ήσασταν πρώτο
κόµµα, µε ποσοστά που για τη Νέα Δηµοκρατία στη διαδροµή
και την πορεία της ήταν κατά βάση ποσοστά ήττας -µε αυτά τα
ποσοστά ήσασταν πρώτο κόµµα- δεν τολµήσατε να φέρετε απλή
αναλογική.
Οκτώ µήνες είχατε τον χρόνο και δεν τολµήσατε να φέρετε
απλή αναλογική. Γιατί; Διότι είστε πολιτικά καιροσκόποι, διότι
γνωρίζατε ότι «πρώτη φορά αριστερά» θα είναι το µήνυµα για να
σας φέρνει συνεχώς στην αντιπολίτευση και το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι µπρος στο κοµµατικό σας όφελος να µην µπορεί
να κυβερνηθεί ο τόπος. Εκεί διαφέρουµε.
Εµείς προτιµούµε ακόµα και µια κακή κυβέρνηση, που θα µπορούσε να ήσασταν εσείς, αλλά να µπορεί να κυβερνάται ο τόπος
και να µην έχουµε ακυβερνησία. Έχουµε διαφορετικά προτάγµατα, εµείς την πατρίδα, εσείς το κόµµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαζαρίδης και µετά ακολουθεί ο κ. Ανδριανός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ζαχαριάδη, σας βλέπω πολύ σίγουρους ότι θα κερδίσετε τις εκλογές του 2023. Το µόνο σίγουρο είναι ότι το 2023 θα
ψάχνετε για Αρχηγό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα βασικά αξιώµατα
της πολιτικής επιστήµης και της εκλογικής ανάλυσης υπαγορεύει
ότι ο εκάστοτε εκλογικός νόµος είναι το κανονιστικό κείµενο, το
οποίο οφείλει να αποτυπώνει µε όσο το δυνατόν περισσότερη
αξιοπιστία την έκφραση των πολιτικών προθέσεων της κάθε κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται σε κάθε χρονική στιγµή.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Σηµαίνει ότι ένας εκλογικός νόµος
οφείλει να είναι δοµηµένος µε τέτοιο τρόπο που να πριµοδοτείται
η κυβερνησιµότητα σε πλήρη αναλογικότητα µε την επιθυµία της
κοινωνίας να κυβερνηθεί. Πάνω από όλα, σηµαίνει ότι πρέπει να
επιδεικνύει προσαρµοστικότητα στις νέες συνθήκες και να συµβάλλει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της πολιτικής. Αυτή
είναι η ουσιαστική πολιτική επιταγή, αυτό είναι το ζητούµενο για
την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση, κύριος γνώµονας
είναι η θέσπιση ενός αξιόπιστου, διαφανούς, απλού και λειτουργικού πλαισίου, που θα εισάγει ένα νέο πολιτικό σύστηµα στη
µετά κρίση Ελλάδα, το οποίο θα κληθεί να διαµορφώσει µια νέα
σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη και την πολιτική, µια
σχέση που ξεκίνησε να οικοδοµείται επί βάσεων στερεών µε την
πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου 2019. Ακόµα και το γεγονός ότι
καλούµαστε να ψηφίσουµε εκλογικό νόµο, χωρίς να υπάρχει
προοπτική εκλογών, συµβάλλει ακριβώς σε αυτό.
«Γιατί τώρα;», ρωτά πεισµατικά η Αντιπολίτευση. Διότι θέλουµε
να βάλουµε τους κανόνες του παιγνιδιού από τώρα. Δεν χειραγωγούµε εµείς ένα σύστηµα ανάλογα µε την προβολή του επόµενου εκλογικού αποτελέσµατος, όπως κάνατε εσείς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µιµούµενοι το ΠΑΣΟΚ και τον
Μένιο Κουτσόγιωργα και αυτό διαχωρίζει τη δική µας πρόθεση
από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ασφαλώς και εννοώ την απλή αναλογική, η οποία αποτελεί
προϊόν δόλιας σκοπιµότητας. Η απλή αναλογική καθιερώθηκε
προκειµένου µε µαθηµατική ακρίβεια να οδηγήσει τα πράγµατα
σε χαοτικές καταστάσεις.
Είναι γνωστό, άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι είστε θιασώτες του ρητού του
Μάο «µεγάλη αναταραχή, θαυµάσια κατάσταση!» και το πετύχατε! Η απόδειξη δεν είναι άλλη από όσα οξύµωρα ζούµε σήµερα
στους δήµους και τις περιφέρειες.
Η απλή αναλογική, λοιπόν, δοκιµάστηκε, ζυγίστηκε και βρέθηκε σαφώς ελλιποβαρής.
Συνεπώς, δεν πρόκειται για ιδεολογική συνέπεια. Πρόκειται για
πολιτικό καιροσκοπισµό.
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Θυµίζω και αποκαλύπτω ταυτόχρονα την υποκρισία και τα βήµατα του ΣΥΡΙΖΑ για το µπόνους των πενήντα εδρών που χρησιµοποίησε για να κυβερνήσει. Από συνασπισµός κοµµάτων και
συνιστωσών γίνατε ενιαίο κόµµα, µετά συγκυβερνήσατε µε τους
ακροδεξιούς του Πάνου Καµµένου, µετά διατηρήσατε τον εκλογικό νόµο και κερδίσατε µε αυτόν και τις εκλογές του Σεπτεµβρίου και το 2016 σας έπιασαν οι ευαισθησίες. Βλέποντας ότι
έρχεται η ήττα ψάξατε συνεργασίες -προσέξτε- ακόµη και µε τη
φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, για να στερήσετε την αυτοδυναµία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που φυσικά δεν καταφέρατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Είναι ντροπή αυτό που λέτε.
Να το ανακαλέσετε.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας
µην κρυβόµαστε. Θα τα ακούσετε όλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Να το ανακαλέσετε και να ζητήσετε συγγνώµη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ντροπή σας! Μιλάτε
εσείς, που στέλνατε τον σύµβουλο του Πρωθυπουργού να µιλάει
µε τον Κασιδιάρη; Δεν ντρέπεστε λίγο;
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ! Να ζητήσετε τον λόγο µετά.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Η ποιότητα της δηµοκρατίας µας
δεν εξαρτάται ασφαλώς από τον εκλογικό νόµο. Χωρίς ασφαλώς
να υποτιµώ τη χρησιµότητά του, ο εκλογικός νόµος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Μιλάτε εσείς; Δεν
ντρέπεστε λίγο;
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ηρεµήστε, κύριε Σκουρλέτη! Ηρεµήστε! Θα τα ακούτε όλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μην παίζετε τον ρόλο
µου, κύριε Λαζαρίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Έλεος! Τι θέλετε τώρα;
Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Λοιπόν, ας συνεχίσουµε.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εσείς, όµως, το προκαλέσατε, κύριε Λαζαρίδη! Τι να κάνουµε; Εσείς το προκαλέσατε.
Υπάρχει λόγος να µπαίνουµε σε τέτοια ζητήµατα;
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Θα µπορούσα να πω και άλλα πράγµατα. Δεν το λέω, όµως. Δεν συνεχίζω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Να ζητήσετε συγγνώµη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Ζαχαριάδη, σας
παρακαλώ!
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής δεν
έλεγε ότι προσµετρώνται οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, ναι ή όχι;
Ναι ή όχι; Ναι ή όχι; Απαντήστε µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Τι θέλετε τώρα;
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι ή όχι, απαντήστε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο χρόνος θα παραµείνει
ίδιος, να το ξέρετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε…
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Εσείς να ντραπείτε, κύριε Ζαχαριάδη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν ξεχάσαµε τον
Μπαλτάκο, που τον στέλνατε µε τον Κασιδιάρη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Λαζαρίδη, συνεχίστε. Εγώ θα σας δώσω και ένα λεπτό ακόµα. Συνεχίστε την υπεράσπιση της πρότασης της Κυβέρνησης.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Χωρίς, λοιπόν, να υποτιµώ τη χρησιµότητά του, ο εκλογικός νόµος αποτελεί τεχνική κατανοµής
των κοινοβουλευτικών εδρών. Δεν µπορεί από µόνος του να
δώσει εκείνες τις λύσεις σε µείζονα ζητήµατα για τα οποία οι κοινωνίες αγωνιούν, ούτε λύσεις σε ζητήµατα ενδυνάµωσης των
κριτηρίων δηµοκρατικότητας ούτε αποφυγή του λαϊκισµού ούτε
επανόρθωση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και πολιτικών.
Πέρα από το κριτήριο της κυβερνησιµότητας, το τελευταίο
είναι το κριτήριο για τη νέα εποχή. Είναι αυτό που θα αποτρέψει
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τις όποιες λαϊκίστικες σειρήνες να λειτουργήσουν ως δέλεαρ για
φτηνή εκλογική εκµετάλλευση και το κλειδί για την αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης των πολιτών µε τους πολιτικούς
είναι η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών µας
επιλογών.
Με την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόµου κάνουµε ένα τεράστιο βήµα προς την αποκατάσταση αυτής της εµπιστοσύνης
και λέω βήµα, γιατί αυτό από µόνο του δεν φτάνει. Χρειάζεται να
γίνουν και άλλα για να φτάσουµε εκεί που θέλουµε.
Μαζί µε αυτό µάς δίνεται η αφορµή να βάλουµε και πάλι στον
δηµόσιο διάλογο κορυφαία ζητήµατα λειτουργίας της δηµοκρατίας. Προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση µπορούν να υπάρξουν πολλές. Θα καταθέσω δύο που θεωρώ πιο σηµαντικές.
Πρόταση πρώτη, καθιέρωση ασυµβίβαστου µεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, ώστε ο ελέγχων να µην είναι ταυτόχρονα και ελεγχόµενος. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαµε
να χτυπήσουµε το πελατειακό σύστηµα.
Πρόταση δεύτερη, σταθερή διάρκεια κυβερνητικής θητείας.
Θεωρήσαµε επιτυχία το γεγονός ότι επιτέλους απεµπλέξαµε την
εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας από την πρόωρη διάλυση
της Βουλής. Δεν θα βοηθούσε, λοιπόν, περαιτέρω να εξασφαλίζεται η κυβερνητική σταθερότητα χωρίς «αλλά» και «αν» σε
όποιον ασκεί την εξουσία;
Οι εθνικές εκλογές θα έπρεπε, κατά την άποψή µου, να διεξάγονται κάθε τέσσερα ή και πέντε χρόνια σε σταθερή και προκαθορισµένη ηµεροµηνία. Και ακόµα και αν η χώρα οδηγηθεί σε
πρόωρες εκλογές, για κάποιον εξαιρετικό λόγο, η θητεία της
επόµενης κυβέρνησης θα πρέπει να λήγει την προκαθορισµένη
ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις προηγούµενες εκλογές.
Καλό θα ήταν, κύριε Υπουργέ, τέτοιου είδους προτάσεις να δίνουν τροφή για σκέψη στον δηµόσιο διάλογο από εδώ και πέρα.
Αυτό θα ενδυναµώσει τη δηµοκρατία µας και θα επιστρέψει το
ενδιαφέρον µας στην πολιτική ουσία. Και αυτό είναι κάτι που
προφανώς η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρουν και µπορούν να κάνουν καλύτερα. Γιατί στη συνολική θεώρησή µας για την πολιτική, αυτό που εµείς προτάσσουµε είναι τι
συµφέρει τη χώρα και όχι τι συµφέρει το κόµµα. Και το παρόν
σχέδιο νόµου απαντά ευθέως σε αυτό το ερώτηµα και γι’ αυτό
σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδριανός και µετά η κ. Κεφάλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εκλογικός νόµος και ιδιαίτερα
το σύστηµα των κανόνων ή µε άλλα λόγια ο αλγόριθµος κατανοµής των κοινοβουλευτικών εδρών βάσει του εκλογικού αποτελέσµατος είναι πάντα και αναγκαστικά µια λεπτή άσκηση
ισορροπίας. Είναι µια άσκηση ισορροπίας που οφείλει να λάβει
υπ’ όψιν της και να σταθµίσει την ιδιαίτερη πολιτική ιστορία κάθε
πολιτικής κοινωνίας, καθώς και τις ανάγκες αφ’ ενός της δίκαιης
εκπροσώπησης των εκλογέων και αφ’ ετέρου της διασφάλισης
της κυβερνησιµότητας της χώρας. Είναι ταυτόχρονα µια άσκηση
δηµοκρατίας και εµπιστοσύνης στους θεσµούς.
Είναι βεβαίως δεδοµένο ότι καθώς οι διαφορετικές πιθανές
σταθµίσεις είναι πολλές, οι επιµέρους επιλογές του εκάστοτε νοµοθέτη είναι αδύνατο να συγκεντρώσουν την απόλυτη οµοφωνία
όλων των πλευρών. Όµως, πέρα από την υποκειµενική διάσταση
υπάρχουν και πολύ σηµαντικές αντικειµενικές παράµετροι.
Πρώτον, η µεταβολή του εκλογικού νόµου να γίνεται σε µη
εκλογικά ενεργό χρόνο και οι πολίτες να έχουν ήδη πληροφορηθεί εγκαίρως τους βασικούς άξονες και να τους έχουν εγκρίνει
µε την ψήφο τους σε εθνικές εκλογές.
Δεύτερον, να µη θυσιάζονται τα συµφέροντα της χώρας στον
βωµό του κοµµατικού συµφέροντος, καθώς ένας εκλογικός
νόµος που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί κοµµατικές σκοπιµότητες είναι εξαιρετικά πιθανό να βάλει τη χώρα και την κοινωνία σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες.
Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σηµαντικό ότι ο εκλογικός νόµος που
συζητάµε σήµερα πληροί αυτές τις δύο αντικειµενικές προϋποθέσεις. Δεν αιφνιδιάζει πολίτες και πολιτικές δυνάµεις, δεν µετα-
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βάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού την τελευταία στιγµή, δεν
βάζει τίποτα πάνω από το εθνικό συµφέρον, όπως τουλάχιστον
το αντιλαµβανόµαστε στη Νέα Δηµοκρατία. Επιδιώκει, δηλαδή,
µια σύνθεση που διασφαλίζει την αντιστοιχία της λαϊκής ψήφου
µε την κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση και ταυτόχρονα δεν
υπονοµεύει τη δυνατότητα σχηµατισµού ισχυρών κυβερνήσεων,
όταν ακριβώς οι πολίτες το εντέλλονται.
Εµείς πιστεύουµε ότι το σύστηµα απλής αναλογικής που ψήφισε η προηγούµενη Κυβέρνηση είναι και αναποτελεσµατικό
στην περίπτωση της χώρας µας, αλλά µπορώ να πω και άδικο.
Και αυτό γιατί καθιστά ακόµη και ισχυρές εκλογικές πλειοψηφίες
οµήρους µικρών και συχνά ακραίων και ολιγοθεµατικών µειοψηφιών, αλλά και δηµιουργεί κίνητρα για αθέµιτες διαπραγµατεύσεις και συναλλαγές που δεν ενέκριναν οι πολίτες µε την ψήφο
τους.
Εµείς δεν πιστεύουµε ότι οι ετερόκλητες και ευκαιριακές συµµαχίες εκφράζουν τη βούληση των πολιτών ή εξυπηρετούν αποτελεσµατικά τα συµφέροντα της χώρας και της κοινωνίας µας.
Δεν πιστεύουµε ότι κύκλοι διαρκούς καταφυγής σε εκλογές,
όπως ζήσαµε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, µε τη Νέα Δηµοκρατία να υπερβαίνει το 46% και να µην µπορεί να σχηµατίσει
αυτοδύναµη κυβέρνηση, εκφράζουν τη βούληση της πλειοψηφίας ή εξυπηρετούν τη χώρα.
Δεν πιστεύουµε ότι ιδιαίτερα σε κρίσιµες περιόδους για την
πορεία και το µέλλον της χώρας µας, σε εποχές µεγάλων προκλήσεων στο επίπεδο της οικονοµίας και της εξωτερικής πολιτικής, η µη κυβερνησιµότητα και η πολιτική αστάθεια εξυπηρετούν
τα συµφέροντα της Ελλάδας και των Ελλήνων.
Δεν πιστεύουµε, λοιπόν, ότι ο µόνιµος στόχος της διαρκούς
ενίσχυσης της δηµοκρατίας µας, της θωράκισης των θεσµών,
της αντιµετώπισης της δηµαγωγίας και του λαϊκισµού, της αθέµιτης προσοδοθηρίας και της αδιαφάνειας εξυπηρετείται από
µια συνθήκη τεχνητής αστάθειας.
Και κάτι ακόµα, σε όσους ακόµα πιστεύουν ειλικρινά ότι το σύστηµα της απλής αναλογικής δήθεν θα ενθάρρυνε τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων και τη σύµπτυξη της εθνικής
ενότητας. Η συνεννόηση, λοιπόν, η ενότητα και η οµόνοια µπροστά στα µεγάλα και τα σηµαντικά προϋποθέτουν την πολιτική
σταθερότητα, προϋποθέτουν τη δυνατότητα οι δηµοκρατικά
εκλεγµένες κυβερνήσεις να υλοποιούν το πρόγραµµά τους, την
εκπεφρασµένη βούληση και εντολή της πλειοψηφίας των εκλογέων, χωρίς συνεχείς υπόγειες διαπραγµατεύσεις και χωρίς να
έχουν το ένα µάτι πάντα στραµµένο στο ενδεχόµενο κήρυξης
πρόωρων εκλογών. Μόνο όταν εκλείπει θεσµικά και η ανάγκη και
το κίνητρο των αθέµιτων αυτών συναλλαγών και της πλειοδοσίας, µόνο όταν εκλείπει το καύσιµο της πλειοδοσίας, της δηµαγωγίας και του λαϊκισµού είναι εφικτή η συνεννόηση πάνω στα
µεγάλα και σηµαντικά.
Άλλωστε, να µην το ξεχνάµε αυτό, το πείραµα της εφαρµογής
της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήµους
και τις περιφέρειες, κατέδειξε την ασυµβατότητά της µε συγκεκριµένες και πιεστικές ανάγκες του τόπου.
Με τον νέο, λοιπόν, εκλογικό νόµο, µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, µε προσήλωση στο πνεύµα και το γράµµα των θεσµών
αποκαθιστούµε ένα λάθος και ευθυγραµµίζουµε ξανά τους κανόνες κατανοµής των κοινοβουλευτικών εδρών µε την εκπεφρασµένη βούληση της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Διατυπώνουµε
έτσι µια σύνθεση αναλογικότητας και κυβερνησιµότητας που πιστεύουµε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας, αλλά και
στο περί δικαίου αίσθηµα της µεγάλης πλειονότητας των πολιτών.
Απέναντι στο ενδεχόµενο η χώρα να µπει σε έναν νέο κύκλο
πολιτικής αστάθειας, ανεξάρτητα µάλιστα από τη βούληση και
την ψήφο της µεγάλης πλειοψηφίας των Ελληνίδων και των Ελλήνων απαντάµε ενισχύοντας θεσµικά τη δηµοκρατία µας, ενισχύοντας θεσµικά τη χώρα σε αυτήν την κρίσιµη για τα εθνικά
συµφέροντα συγκυρία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Ανδριανέ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει η κ. Κεφάλα και ακολουθεί ο κ. Χατζηβασιλείου
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε χώρα πορεύεται σεβόµενη την ιστορία της και µαθαίνοντας από αυτή. Η
κουλτούρα του κάθε λαού, τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα,
τα βιώµατα και οι επιρροές του τον καθιστούν µοναδικό µέσα στο
παγκόσµιο στερέωµα.
Υπάρχουν ζητήµατα πολιτικής για τα οποία υιοθετούνται πρακτικές άλλων χωρών µε αποδεδειγµένα θετικά αποτελέσµατα,
πρακτικές που βρίσκουν ευρεία εφαρµογή. Υπάρχουν λύσεις σε
προβλήµατα και θέµατα που έρχονται έτοιµες από εµπειρίες
άλλων κρατών, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσαρµογή στα
δικά µας δεδοµένα.
Υπάρχουν, όµως, και ζητήµατα βασικών λειτουργιών που απαιτούν σε βάθος γνώση της ιστορίας και των αναγκών της χώρας,
που ανεξάρτητα από τη συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς και
ενώσεις αποτελούν δοµικές προκλήσεις και επιλογές τού κατά
τόπους πολιτικού προσωπικού.
Μια τέτοια βασική λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος
είναι ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων του
έθνους, των Βουλευτών. Είναι αδιαµφησβήτητα µια βαθιά πολιτική διαδικασία, µια βαθιά πολιτική επιλογή. Η διαδροµή της Ελλάδας εξάλλου έχει δείξει σε όλες τις περιόδους της ιστορίας
του σύγχρονου ελληνικού κράτους ότι η κυβερνησιµότητα αποτελεί µια εκ των βασικών προϋποθέσεων της οµαλής δηµοκρατικής λειτουργίας της.
Ο Πρωθυπουργός µας Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας πλήρη
γνώση της ελληνικής ιστορίας και πραγµατικότητας και ευρισκόµενος ουσιαστικά αντιµέτωπος µε τον ν.4606/2016, νόµο για την
απλή αναλογική που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δεσµεύτηκε προεκλογικά στον ελληνικό λαό πως µε την ανάληψη
της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία ο συγκεκριµένος νόµος θα αλλάξει και θα αλλάξει για να αποφύγει η
χώρα τον κίνδυνο της ακυβερνησίας µε παράλληλο σεβασµό στη
βούληση του κυρίαρχου ελληνικού λαού.
Αυτή του η δέσµευση σήµερα γίνεται πραγµατικότητα. Και γίνεται πραγµατικότητα µέσα στο πρώτο εξάµηνο της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, που δείχνει µε τον πιο
κατηγορηµατικό τρόπο ότι γνώµονας είναι το εθνικό συµφέρον
και όχι η µικροπολιτική λογική και το κοµµατικό όφελος. Γιατί δεν
σχεδίασε ένα εκλογικό σύστηµα στα µέτρα της Νέας Δηµοκρατίας ενισχύοντας το πρώτο κόµµα. Αντιθέτως φέρνουµε σήµερα
στη Βουλή έναν εκλογικό νόµο πολύ πιο αντιπροσωπευτικό για
τα µικρά κόµµατα, που ωστόσο εξασφαλίζει κυβερνησιµότητα.
Είναι πολύς ο χρόνος µέχρι τις επόµενες εκλογές για να µπορεί κάποιος να µας κατηγορήσει για προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης της χώρας. Αυτό, ακριβώς, δηλαδή που έκανε ο κ.
Τσίπρας, όχι όταν ανέλαβε την εξουσία το 2015, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι ο κύκλος του έκλεισε, όταν στις δηµοσκοπήσεις
προηγήθηκε η Νέα Δηµοκρατία και ψήφισε την απλή αναλογική,
προφασιζόµενος ιδεολογικά αίτια.
Αντιθέτως, η κίνηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου
Εσωτερικών µε την κατάθεση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου
είναι πράξη πολιτικής αξιοπιστίας και εντιµότητας, τόσο απέναντι
στον ελληνικό λαό όσο και απέναντι στις πολιτικές δυνάµεις της
χώρας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα
εκπέµπει γνώση, σοφία και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σηµερινής Ελλάδας. Έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: Το
πρώτο είναι ότι είναι ένας εκλογικός νόµος αναλογικότερος
αυτού µε τον οποίο διεξήχθησαν οι τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις. Έρχεται σε σύµπνοια µε το αίτηµα της αναλογικής εκπροσώπησης των πολιτικών δυνάµεων, έτσι όπως κάθε φορά ο
ελληνικός λαός επιλέγει.
Το δεύτερο εξασφαλίζει κυβερνησιµότητα, όταν αυτή φαίνεται
εκ του αποτελέσµατος των εκλογών. Ταυτίζεται η λαϊκή βούληση
µε την εκλογική δύναµη των κοµµάτων, την ενδυνάµωση της κυβερνησιµότητας και την αναγκαία τόνωση της αξιοπιστίας του
πολιτικού συστήµατος.
Συγκεκριµένα, σε µια εκλογική αναµέτρηση, όταν δεν υπάρχει
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κόµµα που να µπορέσει να συγκεντρώσει πάνω από το 25% των
ψηφοφόρων, γίνεται σαφές ότι το εκλογικό σώµα είναι πολιτικά
διάσπαρτο, σε βαθµό που οι συγκλίσεις και η συναίνεση αποτελούν µονόδροµο και υποχρεωτική επιλογή.
Όταν, όµως, το πρώτο κόµµα αρχίζει να συγκεντρώνει ευρύτερα πλειοψηφικά ρεύµατα και φτάνει κοντά στο 40% των ψηφοφόρων, εκεί το µήνυµα της επιλογής κυβέρνησης είναι εξίσου
ισχυρό. Εκεί έρχεται, λοιπόν, ο νοµοθέτης και προνοεί, δίνοντας
το κλιµακούµενο µπόνους εδρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στο
νοµοσχέδιο, µε µάξιµουµ τις πενήντα έδρες και ελάχιστες τις είκοσι, τις οποίες απολαµβάνει κλιµακωτά το πρώτο κόµµα, ανάλογα µε το ακριβές ποσοστό του και σίγουρα πάνω από το 25%.
Φαίνονται καθαρά στο πνεύµα και στα άρθρα του νοµοσχεδίου
η πλήρωση των συνταγµατικών αρχών της ισοδυναµίας της
ψήφου και της αντιπροσώπευσης. Είναι ένα εκλογικά δίκαιο νοµοσχέδιο που σας καλώ να υπερψηφίσετε, ώστε να γίνει και
νόµος του κράτους.
Να σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που
κόπτεστε για την απλή αναλογική, ότι ο κ. Τσίπρας έγινε Πρωθυπουργός κάνοντας χρήση του µπόνους των πενήντα εδρών. Σκεφτείτε τι θα γινόταν το 2015 εάν οι εκλογές γίνονταν µε απλή
αναλογική, πόσους Βουλευτές θα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σας καλώ, λοιπόν, στην πραγµατικότητα, ιδιαίτερα τώρα που
έχετε περάσει και από κυβερνητικά αξιώµατα. Και η πραγµατικότητα είναι µια. Πρέπει να εξασφαλίσουµε κυβερνησιµότητα για
τη χώρα. Δεν µπορεί να σύρεται σε συνεχείς και επαναλαµβανόµενες εκλογικές αναµετρήσεις, αναµετρήσεις οι οποίες ιδιαίτερα
σε αυτή τη συγκυρία θα της µειώσουν το κύρος της διεθνώς και
θα προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στην εθνική οικονοµία και
στη γεωπολιτική της θέση.
Το µήνυµα που εκπέµπει το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι αυτό
της ενίσχυσης της λογικής καλλιέργειας και κουλτούρας αληθινών πολιτικών συγκλίσεων, µε πνεύµα εθνικής οµοψυχίας και
σύµπνοιας απέναντι στις σοβαρές εθνικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα.
Η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την
εκλογή των Βουλευτών αποτελεί ένα ακόµα µεγάλο θεσµικό
βήµα, µια ακόµη θεσµική παρέµβαση, που θα εξασφαλίσουν στη
χώρα αποτελεσµατική κυβερνησιµότητα, σταθερότητα και ανάπτυξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κυρία Κεφάλα.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηβασιλείου.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Βιλιάρδος και µετά ο κ. Βαρουφάκης, όµως, ο κ. Βαρουφάκης καθορίζει -για να είµαστε εντάξειτη σειρά. Οπότε, αν το θέλει, µπορεί να µιλήσει αµέσως µετά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα, µετά από τις περιπέτειες των τελευταίων ετών, έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα. Και σταθερότητα σηµαίνει εξάντληση των τετραετιών και
εξασφάλιση κυβερνησιµότητας.
Ένα µεγάλο βήµα έγινε προς την κατεύθυνση αυτή µε την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου Δηµοκρατίας από τις εθνικές εκλογές και το δεύτερο βήµα γίνεται σήµερα, µε την αλλαγή
του εκλογικού νόµου. Ψηφίζουµε, λοιπόν, έναν νέο εκλογικό
νόµο, που δίνει κυβερνήσεις σταθερές και που είναι πιο αναλογικός, πιο ρεαλιστικός και κυρίως, πιο δίκαιος.
Όπως αρκετοί συνάδελφοί στις επιτροπές ανέφεραν, οφείλουµε να µαθαίνουµε από τα λάθη του παρελθόντος και να βελτιώνουµε όταν πρέπει τους δηµοκρατικούς µηχανισµούς.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι η απλή αναλογική, διαχρονικά, δηµιουργεί
περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα, υποτίθεται, ότι επιλύει. Δηµιουργεί ένα σύστηµα εύθραυστο, χωρίς ισχυρές πλειοψηφίες,
ένα σύστηµα επιρρεπές στον λαϊκισµό και τις ευκαιριακές συνεργασίες που, δυστυχώς, δεν συµβάλλουν στην πολιτική σταθερότητα της χώρας.
Ορισµένοι ισχυρίζονται ότι ευνοεί τις συναινέσεις και τις συνεργασίες, όµως οι ευχές για συνεργασίες δεν είναι αρκετές.
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Πολλά παραδείγµατα συνεργασιών στο ελληνικό Κοινοβούλιο
οδήγησαν σε πρόωρες εκλογές, τις πιο κρίσιµες στιγµές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Δεν είµαστε Βέλγιο για να έχουµε την πολυτέλεια να αναζητούµε πρωθυπουργό και κυβέρνηση επί έναν χρόνο. Δείτε και
λίγο παραπέρα, τι συνέβη στην Ιταλία, την Ισπανία ακόµα και στη
Γερµανία, µε τον κατακερµατισµό των παραδοσιακών πολιτικών
δυνάµεων και την αδυναµία σχηµατισµού αυτοδύναµων κυβερνήσεων.
Αντιστοίχως, παράλογα αποτελέσµατα προέκυψαν και στην
τοπική αυτοδιοίκηση, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε την απλή αναλογική. Αυτοί ήταν παραλογισµοί, που ευτυχώς διορθώθηκαν στο
µέτρο, βέβαια, του δυνατού, από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Σήµερα, λοιπόν, εµείς από τη Νέα Δηµοκρατία παραδεχόµαστε µε ειλικρίνεια και µε ξεκάθαρο τρόπο ότι ναι, υπήρχε όντως
υπερβολή στον τρόπο που λαµβάνονταν οι επιπλέον έδρες από
το πρώτο κόµµα στις εκλογές. Με τη σηµερινή αλλαγή του εκλογικού νόµου η Κυβέρνηση, αφού βεβαίως έλαβε υπ’ όψιν της τις
ευαισθησίες της µειοψηφίας, επιφέρει δικαιοσύνης στη χορήγηση του µπόνους. Η αναλογική και κλιµακωτή του αύξηση για
κόµµατα που έλαβαν άνω του 25% αποτελεί σηµαντική βελτίωση
προς το δικαιότερο και αναλογικότερο.
Εδώ θέλω να επισηµάνω το εξής. Η Κυβέρνηση θα µπορούσε
σήµερα να φέρει έναν εκλογικό νόµο ενισχυµένης αναλογικής,
σαν αυτόν που ισχύει και σήµερα. Όµως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστός στην εκλογική του δέσµευση, έφερε έναν πιο αναλογικό νόµο, µε δίκαιο και κλιµακωτό µπόνους.
Επίσης, άκουσα πολλούς από την Αντιπολίτευση να µιλούν για
ανάγκη συναινέσεων. Συµφωνώ, ναι, οι συναινέσεις είναι απαραίτητο στοιχείο για να λειτουργήσει οµαλά η δηµοκρατία. Όµως,
πιστεύω ότι η συναίνεση πρέπει να προκύπτει ως αποτέλεσµα
της ωριµότητας του πολιτικού συστήµατος κι όχι επειδή την επιβάλλει ένας εκλογικός νόµος. Δείτε τι συνέβη εχθές µε την
εκλογή της νέας Προέδρου της Δηµοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός,
µε σύνεση και υπευθυνότητα, αναζήτησε συναινέσεις, χωρίς να
τον υποχρεώνει καµµία νοµοθεσία και το αποτέλεσµα τον δικαίωσε.
Ακόµα, ακούστηκαν πολλά από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ
για τα µαθήµατα που πήραµε από περιπτώσεις συνεργασιών και
συνεννόησης. Θα ήθελα, λοιπόν, να θυµηθούµε δύο συγκεκριµένα πράγµατα. Πρώτον, την ασυνάρτητη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ
και ΑΝΕΛ το προηγούµενο διάστηµα και δεύτερον, να θυµηθούµε
ποιοι ήταν εκείνοι που οδήγησαν τη χώρα στο γκρεµό λόγω της
εµµονικής στους άρνησης συνεργασίας κατά τις πιο κρίσιµες
στιγµές για τη χώρα, ποιοι ήταν εκείνοι που απέρριψαν τη συναίνεση τον Δεκέµβρη του 2014.
Και κλείνω µε µία απορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από
τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ψηφίσατε την απλή αναλογική, την οποία
τόσο αγαπάτε, στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής σας το
2015; Διότι ξέρετε, προφανώς, ότι δεν θα σχηµατιζόταν κυβέρνηση. Την ψηφίσατε πολύ αργότερα, όταν βλέπατε την ήττα να
έρχεται, να την αφήσετε κληρονοµιά στο µέλλον, στους επόµενους.
Έτσι, λοιπόν, ο παρών εκλογικός νόµος αποτελεί άλλη µία ευκαιρία για να διορθώσουµε σοβαρά σφάλµατα της προηγούµενης διακυβέρνησης. Καλούµε σήµερα και αύριο όλους όσοι
ευαγγελίζονται τη συναίνεση, να την επιδείξουν τώρα, για το
καλό της χώρας.
Σας καλούµε, λοιπόν, να στηρίξουµε αυτή την προσπάθεια, για
να αποφύγουµε από σήµερα τους κινδύνους προηγούµενων πολιτικών λαθών.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Βαρουφάκης, Γραµµατέας του ΜέΡΑ25, έχει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κακά τα ψέµατα, είναι ειληµµένη
απόφασή σας να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο. Ό,τι και να
πούµε, όσο ισχυρά κι αν είναι τα επιχειρήµατά µας, είναι αδύνα-
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τον να αλλάξουµε την αποφασιστικότητα µε την οποία εσείς θα
περάσετε ένα νοµοσχέδιο ενισχυµένης αναλογικής, βάζοντας,
δυστυχώς, µε δική σας πολιτική επιλογή, µια τακτικιστική επιλογή, τη χώρα ενώπιον διπλών εκλογών όποτε κι αν γίνουν αυτές.
Πρόκειται -επιµένω- για πολιτική, δική σας επιλογή.
Θέλω να σας θέσω ένα ερώτηµα και σε εσάς, της Νέας Δηµοκρατίας, και σε εσάς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν επενδύετε στον µεγάλο συνασπισµό του µνηµονιακού τόξου, το οποίο έχετε ήδη
χτίσει; Μια χαρά θα συγκυβερνούσατε. Αν προσέξουµε τις διαφορές σας, είναι ελάχιστες. Όσον αφορά την οικονοµική πολιτική, 3,5% πρωτογενές πλεόνασµα οι µεν, το ίδιο κι εσείς.
Εξορύξεις εκείνοι, εξορύξεις κι εσείς. «EASTMED» εκείνοι,
«EASTMED» κι εσείς. Χαφτάρ εκείνοι, Χαφτάρ κι εσείς. Θα µπορούσατε κάλλιστα στο πλαίσιο της απλής αναλογικής να συγκυβερνήσετε, χωρίς να επιλέγετε τον δρόµο των διπλών εκλογών.
Οι «κοκοροµαχίες» που βλέπουµε στη Βουλή γενικότερα από
τον Ιούλιο µέχρι σήµερα δεν εξηγούνται ή µάλλον είναι τόσο έντονες όσο ανύπαρκτες είναι οι ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των
κυβερνητικών προγραµµάτων της σηµερινής Κυβέρνησης και
της προηγούµενης κυβέρνησης. Αυτές οι ψευτοδιαφοροποιήσεις
στόχο έχουν µόνο τη µεγιστοποίηση της εκλογικής πελατείας
του µνηµονιακού τόξου. Είναι σαν τις εταιρείες –είµαι σίγουρος
ότι το γνωρίζετε- όπως η «PROCTER & GAMBLE» κ.λπ.. Είναι
εταιρείες που παράγουν απορρυπαντικά, παίρνουν την ίδια
απορρυπαντική σκόνη και την πακετάρουν, τη συσκευάζουν σε
πενήντα διαφορετικά πακέτα, έχουν πενήντα διαφορετικά απορρυπαντικά, αλλά η ίδια σκόνη απορρυπαντικού βρίσκεται µέσα.
Κάτι αντίστοιχο βλέπουµε, οπότε θα µας επιτρέψετε να µην πάρουµε πολύ στα σοβαρά αυτή τη µεγάλη σύγκρουση που γίνεται
εδώ σήµερα όσον αφορά τον εκλογικό νόµο. Είτε µ’ αυτόν τον
εκλογικό νόµο είτε µε τον προηγούµενο είτε κυβερνάτε µόνοι
σας είτε κυβερνάτε µαζί, η πολιτική είναι ουσιαστικά ενιαία.
Μια διαπίστωση θα µου επιτρέψετε, συγκρίνοντας τη χώρα
µας µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα
θυµίζει την Ιταλία σε δύο πράγµατα. Είµαστε οι µοναδικές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχώς αλλάζουµε τον εκλογικό
νόµο. Κάθε κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόµο, ψάχνοντας
κάποια εκλογικά πλεονεκτήµατα και σχεδόν πάντα, όπως και
στην Ιταλία -ο Μπερλουσκόνι, ο Ρέντσι- έτσι κι εδώ από τη δεκαετία του ’80 και µετά που θυµάµαι, κάθε φορά που µια κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόµο επειδή νοµίζει ότι τη συµφέρει,
πιάνεται σαν το εξυπνοπούλι. Με άλλα λόγια, άνθρακας ο θησαυρός της αλλαγής των εκλογικών νόµων. Μην το ξεχνάµε αυτό.
Απλά υπονοµεύουµε την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και του
εκλογικού µας συστήµατος.
Το άλλο που θυµίζουµε την Ιταλία -δεν έχει σχέση µ’ αυτό που
συζητάµε σήµερα, αλλά αξίζει να το αναφέρω- είναι ότι είµαστε
τα δύο Κοινοβούλια, το ιταλικό και το ελληνικό, που συνεχώς παραπέµπουµε πολιτικούς σε δίκες µε στόχο, όπως και µε τον εκλογικό νόµο και την αλλαγή του, εκλογικά οφέλη που τελικά ποτέ
δεν έρχονται και το µόνο που καταφέρνουµε να κάνουµε είναι να
εξευτελίζουµε τη δικαιοσύνη σε µια διαδικασία που το τελευταίο
πράγµα που κάνει είναι να αποδίδει δικαιοσύνη.
Κλείνω αυτό το σηµείο και επιστρέφω στην υπόθεση του εκλογικού νόµου. Εµείς στο ΜέΡΑ25 είµαστε κάθετα εναντίον της ενισχυµένης αναλογικής. Θα σας εξηγήσω γιατί.
Θα κάνω πάλι µια µικρή αναφορά σ’ αυτή τη µετοχή, τον µετοχικό προσδιορισµό του «ενισχυµένη». Έχετε προσέξει τι σηµατοδοτεί η χρήση αυτής της λέξης; Θα σας πρότεινα να την
αποβάλετε από το λεξιλόγιό σας. Όταν η CIA ήθελε να ωραιοποιήσει τα βασανιστήρια, τα ονόµασε «ενισχυµένη ανάκριση». Όταν
η τρόικα αποφάσισε να αναβαπτιστεί και να γίνει κάτι διαφορετικό, µετονοµάστηκε σε «ενισχυµένη επιτήρηση», αυτό που εσείς
ζείτε, που βιώνετε από τον Ιούλιο µέχρι σήµερα. Η ενισχυµένη
αναλογική δεν είναι τίποτε άλλο από διαστρεβλωµένη αναλογική,
τίποτε άλλο από τη διαστρέβλωση και την παραβίαση της αναλογικότητας.
Ας έλθουµε στην ουσία. Γιατί είµαστε εναντίον της ενισχυµένης αναλογικής -όπως τη λέτε- ή του κλιµακωτού µπόνους; Πείτε
το όπως θέλετε, το ίδιο πράγµα είναι. Για εµάς ένας δηµοκράτης
δεν µπορεί ποτέ να διαφωνήσει µε την ιδέα ότι το ποσοστό των
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εδρών που θα πρέπει να έχει ένα κόµµα θα πρέπει να είναι ανάλογο των ποσοστών των ψήφων που πήρε από τον λαό. Οποιοδήποτε επιχείρηµα εναντίον αυτής της αναλογικότητας µεταξύ
ποσοστού ψήφων και ποσοστού εδρών δεν µπορεί να συνάδει
µε τον σεβασµό της λαϊκής εντολής. Είναι σαν να λέµε όσοι ψηφίζουµε το δικό σας νοµοσχέδιο ή το σύστηµα που υπήρχε προηγουµένως ή οποιοδήποτε σχέδιο ενισχυµένης αναλογικής:
«Ελληνικέ λαέ, δεν µας έδωσες την εντολή να σχηµατίσουµε κυβέρνηση, δεν µας έδωσες την αυτοδυναµία, αλλά εµείς φτιάξαµε
έναν νόµο χρησιµοποιώντας την κυβερνητική πλειοψηφία που
µας είχε δώσει ο προηγούµενος νόµος, πάλι της ενισχυµένης
αναλογικής, για να υφαρπάξουµε από εσένα τη λαϊκή εντολή που
δεν µας έδωσες.». Αυτό είναι το µήνυµα που στέλνετε στον ελληνικό λαό.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης: Υπάρχουν εντελώς δυσαναλογικά εκλογικά συστήµατα, τα
οποία όµως έχουν µια ειλικρίνεια, όπως το πλειοψηφικό σύστηµα
που ισχύει στη Βρετανία, στις Ηνωµένες Πολιτείες, το first-pastthe-post, η σχετική πλειοψηφία. Είµαι κάθετα εναντίον, εναντιωνόµαστε σ’ αυτό, αλλά έχει µια λογική. Η λογική του είναι:
«Κυβέρνηση διορίζεται το κόµµα το οποίο έχει τον µεγαλύτερο
αριθµό ψήφων στον µεγαλύτερο αριθµό µονοεδρικών περιφερειών.».
Σ’ αυτή τη χώρα µε τα συστήµατα ενισχυµένης αναλογικής συνήθως έχουµε πολυεδρικές περιφέρειες, διεδρικές περιφέρειες,
τριεδρικές περιφέρειες, µονοεδρικές περιφέρειες, µη ισοδύναµες περιφέρειες -κάτι που από µόνο του αποτελεί παραβίαση βασικών αρχών δηµοκρατίας- και φόρµουλες εξοµάλυνσης που
προσδιορίζουν πολιτικοί που έχουν ήδη εκλεγεί υπό εκλογικούς
νόµους των οποίων η πεµπτουσία συνίσταται στο να παραβιάζουν τη λαϊκή εντολή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σωστά οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΚΕ διαφωνούν µαζί σας όσον αφορά την ενισχυµένη
αναλογική, αλλά πρέπει να πω στον ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό το 3% παραβιάζει την ισοτιµία της ψήφου, οπότε όταν προηγουµένως
σωστά φωνάζατε για την αντισυνταγµατικότητα όλων των σχεδίων των εκλογικών συστηµάτων ενισχυµένης αναλογικής, φαντάζοµαι ότι δεν λάβατε υπ’ όψιν αυτό το µικρό γεγονός.
Πέραν, όµως, του 3%, τι θα σήµαινε η απλή αναλογική; Δεν
µπορεί να έχουµε πραγµατικά ανόθευτη αναλογική όταν έχουµε
µονοεδρικές περιφέρειες και πολυεδρικές περιφέρειες.
Να το πω πολύ απλά: Αν πάρουµε τα Γρεβενά ή τη Σάµο, το
δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόµµα δεν έχουν καµµία εκπροσώπηση.
Έχουµε ουσιαστικά σχετική πλειοψηφία, πλειοψηφικό σύστηµα
στις µονοεδρικές µας είτε µε το δικό σας σύστηµα, αυτό που θα
ψηφίσετε σήµερα, είτε µε του ΣΥΡΙΖΑ είτε µε το προηγούµενο.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι για να εισάγεις απλή αναλογική ή
κάποιο σύστηµα αναλογικής, θα έχεις µια φόρµουλα εξοµάλυνσης. Με άλλα λόγια, τα κόµµατα που στη Σάµο, στα Γρεβενά,
στην Ευρυτανία δεν πήραν τίποτα, θα πρέπει να υπερεκπροσωπηθούν σε µια από τις µεγαλύτερες περιφέρειες, άρα παραβιάζεις και τη λαϊκή εντολή στις µεγαλύτερες περιφέρειες.
Τι ήθελα να πω µ’ αυτό; Αυτό είναι ένα µήνυµα στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Απλή αναλογική µε µη ισοδύναµες εκλογικές περιφέρειες δεν υφίσταται. Μπορεί να έχεις
εξοµάλυνση και αναλογικότητα στην επικράτεια µέσα από τη
φόρµουλα εξοµάλυνσης, αλλά θα παραβιάζεις την αναλογικότητα στις τοπικές περιφέρειες.
Εµείς ως ΜέΡΑ25 πασχίζουµε για να έχουµε αναλογικότητα
τόσο στις περιφέρειες όσο και στην επικράτεια. Δεν γίνεται να
εκθειάζουµε την αρχή της αναλογικότητας στην επικράτεια και
να την παραβιάζουµε στην περιφέρεια. Είµαστε 100% υπέρ της
ανόθευτης αναλογικής, όµως τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Ο πιο
απλός τρόπος για να έχεις ανόθευτη απλή αναλογική είναι να
έχεις µία περιφέρεια, όπως γίνεται στις ευρωεκλογές, όλη η
χώρα µία περιφέρεια, όπως γίνεται -αν δεν κάνω λάθος- στη Σλοβακία. Έτσι εκλέγουν το Κοινοβούλιό τους στη Σλοβακία. Όµως,
υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν θα υπάρχει καµµία αναλογικότητα
εκπροσώπησης στις τοπικές κοινωνίες. Θα έχει σπάσει πλέον, θα
έχει γίνει πλήρης ρήξη της σχέσης του Βουλευτή µε την τοπική
κοινωνία.
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Ένας τρόπος για να έχουµε πραγµατικά αναλογικό σύστηµα
είναι οι περιφέρειες να είναι ισοδύναµες, να έχουµε, για παράδειγµα, τριάντα περιφέρειες και κάθε µία να εκλέγει δέκα Βουλευτές ή λιγότερους, αν είναι να έχουµε και ψηφοδέλτιο
Επικρατείας.
Δύο προβλήµατα προκύπτουν, όµως, απ’ αυτήν τη σκέψη.
Πρώτον, ποιος είναι αυτός που θα οριοθετήσει αυτές τις νέες
περιφέρειες; Δεύτερον, θα έχουµε περιφέρειες σηµερινές, όπως
για παράδειγµα τα Δωδεκάνησα, τα οποία δεν είναι αρκετά µεγάλα πληθυσµιακά και θα πρέπει να ενταχθούν σε µια άλλη περιφέρεια, οπότε πάλι διαρρηγνύεται η σχέση λογοδοσίας µεταξύ
του Βουλευτή και της τοπικής κοινωνίας.
Το ΜέΡΑ25 κατέθεσε στην αρµόδια επιτροπή πρόταση νόµου.
Είναι η συνεισφορά µας στον δηµόσιο διάλογο. Δεν πάσχουµε
από «µικροµεγαλισµό». Δεν περιµένουµε ότι αυτό θα ψηφιστεί,
αλλά είναι µια κατάθεση, µια επένδυση στον διάλογο, γιατί θα
συνεχιστεί ο διάλογος για τα εκλογικά συστήµατα. Το δικό σας
το σηµερινό είναι περαστικό, όσο περαστικά ήταν και τα προηγούµενα.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα υπάρξει κάποια στιγµή ένας σοβαρός διάλογος που θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός πάγιου
εκλογικού συστήµατος, το οποίο θα είναι συναινετικό σε µεγάλο
βαθµό και το οποίο θα είναι σταθερό. Αυτή την κατεύθυνση εξυπηρετεί, σ’ αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρει η πρόταση νόµου
του ΜέΡΑ25.
Σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των περιφερειών, που πρέπει
να γίνεται και θα πρέπει να γίνει σ’ ένα σοβαρό εκλογικό σύστηµα
και όχι στην αναπαραγωγή των συστηµάτων ενισχυµένης αναλογικής που έχουµε αυτόν τον καιρό, ανέφερα το θέµα της χάραξης αυτών των περιφερειών.
Και τίθεται το ερώτηµα. Το έθεσα πριν. Το θέτω ξανά, άλλη µια
φορά. Ποιος θα την κάνει αυτή τη χάραξη; Δεν είναι δυνατόν τις
περιφέρειες να τις χαράσσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι
δυνατόν οι πολιτικοί, η κυβέρνηση να αποφασίζει για το ποια
είναι τα όρια των εκλογικών περιφερειών ιδίως σε µια µεταρρύθµιση που επαναχαράσσονται από την αρχή ορθολογικά.
Σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσµου υπάρχει ανεξάρτητη
επιτροπή εκλογών, ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή, electoral
commission. Η πρώτη θεσµική τοµή της πρότασης νόµου του
ΜέΡΑ25 είναι η πρότασή µας για τη δηµιουργία µιας τέτοιας ανεξάρτητης εθνικής επιτροπής εκλογών, που να παίρνει την εξουσία από τους Υπουργούς, ακόµα και από τους Βουλευτές.
Η πρότασή µας είναι συγκεκριµένη, πώς θα απαρτίζεται, ποιοι
θα απαρτίζουν αυτήν την εθνική επιτροπή. Θεωρούµε ότι µια
καλή λύση θα ήταν το ένα τρίτο αυτής της επιτροπής να είναι
κληρωτοί δικαστές, το ένα τρίτο κληρωτοί πολίτες, όπως οι ένορκοι, και το ένα τρίτο εκπρόσωποι των κοµµάτων.
Το δεύτερο πρόβληµα είναι πως για να έχουµε αναλογικό σύστηµα µε ισοδύναµες περιφέρειες σηµαίνει ότι οι περιφέρειες θα
είναι αρκετά µεγάλες, γιατί αν εκλέγουν λιγότερους από δέκα
Βουλευτές, η αναλογικότητα σκοντάφτει. Όµως, αν εκλέγουν
δέκα Βουλευτές τουλάχιστον για να υπάρχει αναλογικότητα, το
αποτέλεσµα ποιο θα είναι; Το αποτέλεσµα θα είναι η ρήξη στις
σχέσεις της τοπικής κοινωνίας µε τον Βουλευτή.
Μία λύση είναι αυτό που προτείνουµε εµείς στο ΜέΡΑ25, το
πάντρεµα, αν θέλετε, του δικού µας λίγο-πολύ συστήµατος µε
το γερµανικό µοντέλο. Κάνουµε µια συγκεκριµένη πρόταση,
έχουµε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα στην πρόταση νόµου µας
για να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Φανταστείτε να είχαµε είκοσι
τρεις µείζονες περιφέρειες µε δέκα Βουλευτές η κάθε µία. Άρα,
διακόσιοι τριάντα Βουλευτές εκλέγονται µε απλή αναλογική από
είκοσι τρεις ισοδύναµες περιφέρειες. Έχουµε και άλλους δώδεκα Βουλευτές Επικρατείας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Με σταυρό;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Με
σταυρό, κανονικά.
Και µένουν άλλες πενήντα οκτώ µονοεδρικές περιφέρειες µε
διπλή κάλπη, στις οποίες µονοεδρικές περιφέρειες ψηφίζεις στη
δεύτερη κάλπη, όπου κατεβαίνουν οι υποψήφιοι των κοµµάτων
σε ένα ψηφοδέλτιο και ο ψηφοφόρος -εκεί δεν βάζεις σταυρόαριθµίζει τις προτιµήσεις του. Για παράδειγµα, βάζει τον κ. Λι-
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βανό πρώτο, τον κ. Τζανακόπουλο δεύτερο, τον κ. Γρηγοριάδη
τρίτο και καταϊδρωµένο. Λέω ένα παράδειγµα.
Ο υπολογισµός γίνεται µε το αυστραλιανό σύστηµα της κλιµακωτής προτίµησης, έτσι ώστε να φύγουµε από την τυραννία της
σχετικής πλειοψηφίας, του first-past-the-post . Πώς λειτουργεί;
Εάν ο κ. Λιβανός εδώ πάρει 50% συν µία πρώτες επιλογές, έχει
εκλεγεί. Διαφορετικά, ο κ. Γρηγοριάδης που βγήκε τρίτος, τα ψηφοδέλτιά του ουσιαστικά φεύγουν από εκείνον και επανακατανέµονται ανάλογα µε τη δεύτερή του επιλογή. Το παίρνει ο κ.
Τζανακόπουλος, µπορεί να το πάρει ο κ. Λιβανός, κάποιος από
το ΚΚΕ κ.λπ., έως ότου ένας υποψήφιος εξασφαλίσει το 50% των
ψηφοδελτίων συν ένα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Θα το εξασφαλίσει;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Θα το
εξασφαλίσει. Είναι αλγοριθµικά σίγουρο. Είναι µαθηµατικά βέβαιο. Αποδεικνύεται πολύ απλά.
Αντί για τη σχετική πλειοψηφία που έχετε δει στις µονοεδρικές,
έχουµε επτά µονοεδρικές. Σε όλες εκλέγεται κάποιος Βουλευτής, ο οποίος έχει την πλειοψηφία της κοινωνίας εναντίον του.
Με το σύστηµα, το οποίο εµείς προτείνουµε, εξασφαλίζεται η
εκλογή Βουλευτή µε τη µέγιστη αποδοχή της απόλυτης πλειοψηφίας της συγκεκριµένης περιφέρειας.
Έτσι έχουµε αναλογικότητα, απόλυτη ισοτιµία ψήφων και λογοδοσία σε τοπικό επίπεδο µε δυνατότητα, αν θέλετε κιόλας, να
υποστηρίξει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος στη µονοεδρική την τοπική, άτοµα, τα οποία να µην προέρχονται αναγκαστικά από τον
κοµµατικό του χώρο ή να µπορεί να βάλει δεύτερη προτίµηση σε
κάποιον που τον θεωρεί ικανό ή κάποια υποψήφια που θεωρεί
ικανή.
Πολιτικά µιλώντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εθνική επιτροπή εκλογών αποκοµµατικοποιεί τη χάραξη ισοδύναµων περιφερειών. Πρόκειται για µια βαθιά τοµή εκδηµοκρατισµού, που
πρέπει να τη λάβουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν µας. Δεν θα τη λάβουµε σήµερα ή αύριο. Ξέρουµε τι θα ψηφίσετε. Όµως, τουλάχιστον να µπολιαστεί το µυαλό µας µε την ιδέα αυτή.
Άκουσα την κριτική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κάποιος συνάδελφος είπε ότι, για παράδειγµα, αν όλες οι δεύτερες επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ πάνε στη Νέα Δηµοκρατία, το ΚΚΕ
και τα υπόλοιπα κόµµατα δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ καµµία
από αυτές τις µονοεδρικές έδρες.
Σύντροφοι του ΚΚΕ, λίγη περισσότερη εµπιστοσύνη να έχουµε
στο κριτήριο του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η δική µου, αν θέλετε, πρόταση προς εσάς.
Κάποιοι, πάλι από το ΚΚΕ, µας κατηγόρησαν ότι νοθεύουµε µε
τον δικό µας τρόπο την αναλογικότητα, τουλάχιστον όσον αφορά
αυτές τις πενήντα οχτώ έδρες. Τους απαντώ: Οι µη ισοδύναµες
περιφέρειες, ακόµα και µε την απλή αναλογική που πρεσβεύει
το ΚΚΕ, νοθεύει την αναλογικότητα τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Η ανόθευτη αναλογική δεν θα υπάρξει χωρίς τον συνδυασµό αυτού του σηµερινού µοντέλου εκλογικού συστήµατος που
έχουµε µε το γερµανικό και το αυστραλιανό. Χωρίς αυτό είναι
αδύνατον να υπάρξει, πέρα ενός µοντέλου ευρωεκλογών που
όλη η χώρα είναι µια περιφέρεια, πραγµατικά ανόθευτη αναλογική.
Βέβαια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση για το τι εστί
ανόθευτη αναλογική αφορά µόνο εµάς που µας ενδιαφέρει η
αναλογική, όλων εµάς που καταψηφίζουµε την υφαρπαγή της
λαϊκής εντολής στο όνοµα της κυβερνησιµότητας.
Όταν µιλάτε για κυβερνησιµότητα, ξέρετε τι ακούµε εµείς στο
ΜέΡΑ25; Είναι ένας ευφηµισµός που χρησιµοποιείτε, για να κρύψετε την περιφρόνησή σας για την πραγµατική λαϊκή εντολή. Η
πρότασή µας στόχο είχε να συνεισφέρει στον διάλογο µεταξύ
πολιτικών δυνάµεων, που θεωρούν υπέρτατη την αναλογικότητα
και την ισοτιµία. Εσείς τώρα ψηφίστε, αφού το αποφασίσατε, τη
διαστρεβλωµένη σας αναλογική. Εµείς χτίζουµε µε την πρότασή
µας την ελπίδα για ένα µέλλον, όπου ο εκλογικός νόµος δεν θα
είναι πεδίο µάχης µονοµάχων που σφετερίζονται την εντολή των
πολιτών, αλλά ένα µόνιµο συναινετικό πλαίσιο αποτύπωσης και
όχι διαστρέβλωσης της λαϊκής βούλησης.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Βαρουφάκη,
Ο κ. Βιλιάρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά, καθώς θα πάρει και τον
χρόνο της δευτερολογίας του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα τρία µεγάλα προβλήµατα της
Ελλάδας µε τα οποία θα έπρεπε να ασχολούµαστε νυχθηµερόν
και όχι µε το ένα νοµοσχέδιο πίσω από το άλλο είναι, πρώτον, η
οικονοµία µας που απλά έχει κάπως σταθεροποιηθεί στο ναδίρ,
ενώ θα εκραγεί το αργότερο όταν ξεσπάσει η επόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση, δεύτερον, το µεταναστευτικό που κλιµακώνεται
συνεχώς απειλώντας να καταστρέψει τον κοινωνικό µας ιστό και,
τρίτον, τα εθνικά µε την Τουρκία να απειλεί πολύ σοβαρά την
εδαφική µας ακεραιότητα, µεταξύ άλλων επειδή καµµία από τις
κυβερνήσεις µας δεν είχε το θάρρος να ανακηρύξει ΑΟΖ, ενώ
µόνο η Ελληνική Λύση κατέθεσε ανάλογη πρόταση νόµου.
Στον εκλογικό νόµο τώρα έχω να πω τα εξής: Στη σύγχρονη
πραγµατικότητα όπου η διεθνής οικονοµική ελίτ που ηγείται της
παγκοσµιοποίησης σκοπεύει στη διάλυση των εθνικών κρατών
και στη δηµιουργία µιας ενιαίας πολυπολιτισµικής αγοράς επιβάλλεται να προστατευθούν οι πολίτες, οι πολιτισµοί τους, οι
ιστορίες τους, ο πλούτος τους και η οικονοµία τους µε στόχο µια
παγκόσµια συνεργασία των πολιτών και όχι των οικονοµικών και
πολιτικών ελίτ.
Για να συµβεί, όµως, κάτι τέτοιο, θα πρέπει να διατηρηθεί η
αυτονοµία των εθνικών κρατών, κάτι που προϋποθέτει ισχυρές
κυβερνήσεις, µη ελεγχόµενες και µη εκβιάσιµες από τις εγχώριες
και διεθνείς ελίτ. Στο πλαίσιο αυτό, καµµία κυβέρνηση δεν είναι
ισχυρή εάν δεν στηρίζεται στους πολίτες της, στη γνήσια εκλογική πλειοψηφία, έτσι ώστε να µην υποκύπτει στις πιέσεις των
εγχώριων ή και των διεθνών οικονοµικών ελίτ.
Δυστυχώς, το Σύνταγµα της Ελλάδας, µιας από τις ελάχιστες
χώρες που δεν διαθέτει συνταγµατικό δικαστήριο, δεν εξασφαλίζει στους Έλληνες τίποτα από όλα αυτά, εγκαταλείποντας τις
τύχες τους σε µειοψηφικές κυβερνήσεις που εκλέγουν αφ’ ενός
µεν τα διατεταγµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι ελεγχόµενες εταιρείες δηµοσκόπησης µε στόχο τη χειραγώγηση των πολιτών, αφ’ ετέρου οι ίδιοι οι εκλογικοί νόµοι, οι οποίοι µέσω
µαθηµατικών αλγορίθµων µετατρέπουν τις µειοψηφίες σε κυβερνητικές πλειοψηφίες.
Το µόνο πολιτικό σύστηµα, τώρα, που στηρίζεται στη γνήσια
πλειοψηφία είναι το προεδρικό σύστηµα. Εµείς, όµως, έχουµε το
κοινοβουλευτικό σύστηµα, στο οποίο δύο µόνο πράγµατα µπορούν να συµβούν.
Πρώτον, µέσω των εκλογικών νόµων οι µειοψηφίες µπορούν
να µετατρέπονται σε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και δεύτερον, να υπάρχει κοινοβουλευτική παράδοση κοµµατικών συνεργασιών. Δυστυχώς, στη χώρα µας υπερισχύει το πρώτο, όπου οι
µειοψηφίες µετατρέπονται σε πλειοψηφίες, αφού δεν υπάρχει
κοινοβουλευτική παράδοση κοµµατικών συνεργασιών, ενώ όποτε
υπήρξαν κυβερνήσεις συνεργασίας προκάλεσαν χαοτικές καταστάσεις.
Το κοινοβουλευτικό µας πολιτικό σύστηµα, λοιπόν, δεν στηρίζεται επαρκώς σε αντίστοιχες κοινωνικές δυνάµεις, µε αποτέλεσµα η κατάσταση να έχει ξεφύγει και να γίνονται σχεδόν
αποκλειστικά ανίερα πολιτικά παιχνίδια προσωπικής πολιτικής
επιβίωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, µε δεδοµένη τη µη ύπαρξη προεδρικού συστήµατος στην Ελλάδα, η µοναδική εξασφάλιση των πολιτών
είναι η απλή αναλογική, µε όριο εισόδου στη Βουλή το 3%, για
να αποκλείονται εθνικά επιζήµιες µειοψηφίες και µε κατεύθυνση
την άµεση δηµοκρατία.
Εν προκειµένω, το πρώτο βασικό επιχείρηµα αυτών που υποστηρίζουν την κατ’ επίφαση ενισχυµένη αναλογική -κατ’ επίφαση,
επειδή στην ουσία πρόκειται για µια αποδυναµωµένη αναλογικήείναι πως η Ελλάδα χρειάζεται γενικότερα ισχυρές κυβερνήσεις,
κάτι που όµως καταρρίπτεται εύκολα, αφού oι ισχυρές κυβερνήσεις είναι αυτές που διέφθειραν τους πολίτες, υπερχρέωσαν και
χρεοκόπησαν τη χώρα µας. Ήταν αυτές που τελικά τη µετέτρε-
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ψαν σε άβουλο υποχείριο των δυνάµεων κατοχής της, των Γερµανών από οικονοµικής πλευράς και των Αµερικανών από στρατιωτικής πλευράς.
Το δεύτερο βασικό επιχείρηµα είναι πως το πολιτικό µας σύστηµα και οι πολίτες δεν είναι ώριµοι, κάτι που δεν ισχύει, αφού
το πολιτικό σύστηµα ωριµάζει τα κόµµατα και τους πολίτες, όχι
ασφαλώς το αντίθετο.
Το ερώτηµα, όµως, που προκύπτει εδώ είναι αν έχουµε στην
κατάσταση που βρισκόµαστε τον χρόνο ωρίµανσης που απαιτείται µε δεδοµένη την κυλιόµενη χρεοκοπία του δηµοσίου και του
ιδιωτικού µας τοµέα, την κοινωνική διάλυση, τη µαζική φυγή των
νέων µας στο εξωτερικό και την εισβολή παράνοµων µεταναστών, µεταξύ άλλων, µε στόχο τον εποικισµό της πατρίδας µας
από την Τουρκία στο πλαίσιο του µεταναστευτικού υβριδικού πολέµου που διεξάγει εναντίον µας, πόσω µάλλον, όταν η Τουρκία
έχει αντικαταστήσει πλέον τις στρατιωτικές προκλήσεις της µε
µία διεκδικητική επεκτατική επιθετικότητα λόγω της πολιτικής
του κατευνασµού των κυβερνήσεών µας, µιας πολιτικής αντίστοιχης µε το σκύψιµο του κεφαλιού τους στους δανειστές µε την
υπογραφή των µνηµονίων και του εγκληµατικού PSI.
Επειδή, λοιπόν, εµείς στην Ελληνική Λύση δεν είµαστε δογµατικοί, αλλά ρεαλιστές, µε κοινή λογική, µε την έννοια πως συνδέουµε αυτά που πιστεύουµε µε την εκάστοτε χρονική στιγµή και
µε τις συνθήκες που επικρατούν, θα ψηφίσουµε τον εκλογικό
νόµο που προτείνει υπό την παρούσα συγκυρία η Κυβέρνηση,
έτσι όπως το αναλύσαµε παραπάνω, όπως πρόσφατα µε την
εκλογή της νέας Προέδρου, που την καταψηφίσαµε, κυρίως,
επειδή είµαστε υπέρ της πλήρους ανεξαρτησίας των τριών εξουσιών: της νοµοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, χωρίς καµµία διαπλοκή µεταξύ τους και καµµία απολύτως
κυλιόµενη πόρτα.
Εκτός αυτού, σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς της κατ’
επίφαση ενισχυµένης αναλογικής, ο εκλογικός νόµος που προτείνει σήµερα η Κυβέρνηση είναι ένα βήµα προς τα εµπρός, πολύ
µικρό µεν, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εµείς ανέκαθεν τασσόµαστε υπέρ, αν και πολλές φορές η
δειλία της να δροµολογήσει κάτι ολοκληρωµένο είναι εξοργιστική.
Η στήριξη του νέου εκλογικού νόµου δεν σηµαίνει, βέβαια,
πως αγνοούµε ότι το συγκεκριµένο πολιτικό σύστηµα και οι κατ’
επίφαση ενισχυµένες αναλογικές µας οδήγησαν στη σηµερινή
άθλια κατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης, βέβαια, της προδοσίας της Μακεδονίας, σε µια κατάσταση που κινδυνεύουµε να
χάσουµε ό,τι έχουµε και δεν έχουµε, µε µια Κυβέρνηση πρόθυµη
να ξεπουλήσει τα πάντα σε εξευτελιστικές τιµές, κατάσχοντας
και πλειστηριάζοντας, επιπλέον, τα σπίτια των πολιτών, που δυστυχώς δεν γνωρίζουν πως θα µείνουν χρεωµένοι µε το υπόλοιπο
των δανείων τους, για να τα τοποθετήσει ως καυσόξυλα στο
βωµό του χρέους, σε µια κατάσταση που κινδυνεύει ακόµη και η
εδαφική µας ακεραιότητα διακόσια χρόνια µετά την απελευθέρωσή µας, επειδή οι ανεύθυνες κυβερνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος δεν εξαίρεσαν καν τις αµυντικές δαπάνες µας από τα
µνηµόνια, όπως για παράδειγµα η Τουρκία, όταν χρεοκόπησε το
2001.
Τέλος, µας οδήγησαν σε µια κατάσταση που έδωσε τη δυνατότητα στην ανέκαθεν εχθρό της πατρίδας µας, στη Γερµανία,
να µη µας καλέσει καν στη διεθνή συνάντηση του Βερολίνου,
παρά το ότι µας αφορούσε άµεσα, τεκµηριώνοντας µε τον χειρότερο δυνατόν τρόπο πως µας θεωρεί άβουλο προτεκτοράτο
της. Ποιος το θεωρεί αυτό; Η χώρα αυτή που αιµατοκύλισε την
Ευρώπη δύο φορές µέσα σε λιγότερο από πενήντα χρόνια, ενώ
σήµερα αρνείται να τιµήσει την υπόσχεσή της από το 1953, σύµφωνα µε την οποία θα µας πλήρωνε αυτά που µας οφείλει, τα περίπου 300 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν ενωθεί ξανά.
Κλείνοντας, ελπίζουµε να αλλάξουν οι εποχές γρήγορα, έτσι
ώστε η Ελλάδα να είναι σε θέση να κάνει ένα σταθερό βήµα προς
το µέλλον, υιοθετώντας την άµεση δηµοκρατία, το µοναδικό πολίτευµα που ωριµάζει πραγµατικά τους πολίτες, απελευθερώνοντας όλες τους τις κρυµµένες δυνάµεις, το µοναδικό πολίτευµα
που µπορεί να δώσει στην Ελλάδα τη θέση που πραγµατικά της
αξίζει.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει η κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου για επτά
λεπτά.
Στη συνέχεια, πρώτα ο Θεός, να ετοιµάζεται για να ανέβει στο
Βήµα ο κ. Ζεµπίλης.
Λέω «πρώτα ο Θεός», γιατί µπορεί να έρθει κάποιος πολιτικός
Αρχηγός.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, το σηµερινό νοµοσχέδιο µε το νέο εκλογικό σύστηµα, το οποίο καθιερώνει αποτελεί και επιτρέψτε µου τον όρο- ένα πολιτικό fair play της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι η Κυβέρνηση, µακριά από τακτικισµούς και µικροκοµµατικές σκοπιµότητες,
υλοποιεί µία από τις κεντρικές πολιτικές της δεσµεύσεις, που δεν
είναι άλλη από την κατάργηση του νόµου της απλής αναλογικής
και την εισαγωγή ενός νέου εκλογικού συστήµατος. Και αυτό το
πράττει σήµερα, στην αρχή της κυβερνητικής της θητείας, όπως
ακριβώς είχε δεσµευτεί προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Η επιλογή του χρόνου είναι συνειδητή, καθώς η Κυβέρνηση
δεν επιθυµεί αιφνιδιασµούς, αντιθέτως πρεσβεύει ότι οι όροι
πρέπει να είναι καθαροί και γνωστοί εγκαίρως σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις, αλλά και στους πολίτες, ώστε να µην υπάρχει η
παραµικρή υπόνοια για κοµµατικούς υπολογισµούς και σκοπιµότητες.
Πράττουµε, λοιπόν, ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που έκανε
ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν σε ένα ρεσιτάλ
κυνικού τακτικισµού και καιροσκοπισµού, διαβλέποντας τη βαριά
εκλογική ήττα που θα ακολουθούσε, ψήφισε τον εκλογικό νόµο
της απλής αναλογικής, µε µοναδικό σκοπό να εµποδίσει την αυτοδυναµία της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι πραγµατικά άξιο να απορεί κανείς πώς οι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να επιµένουν και να υπερασπίζονται
ακόµα και σήµερα τον νόµο της απλής αναλογικής, ένα νόµο που
µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγεί στην πολιτική αστάθεια και την
ακυβερνησία. Ένα νόµο που δεν επιτρέπει στο πρώτο κόµµα να
σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση, ακόµα κι αν λάβει στις εκλογές ποσοστό 47%.
Φαίνεται ότι εξακολουθούν να εθελοτυφλούν ή να αγνοούν ότι
η απλή αναλογική ιστορικά, όποτε εφαρµόστηκε στη χώρα µας,
σήµαινε ένα και µόνο πράγµα: πολιτική αστάθεια και βραχύβιες
κυβερνήσεις διάρκειας λίγων µόνο µηνών. Φαίνεται, επίσης, ότι
ούτε το πρόσφατο παράδειγµα των αυτοδιοικητικών εκλογών µε
την απλή αναλογική στάθηκε αρκετό. Τι θα έφερνε η απλή αναλογική; Παράλυση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηµάρχους που
δεν θα είχαν την πλειοψηφία να διοικήσουν κι άλλα ευτράπελα,
τα οποία σπεύσαµε και διορθώσαµε µε τον πρόσφατο
ν.4623/2019.
Ο νέος εκλογικός νόµος, ο οποίος εισάγεται σήµερα, ισορροπεί επιτυχηµένα µεταξύ της αναλογικότητας και της κυβερνησιµότητας. Εξασφαλίζει υψηλή αναλογικότητα για όλα τα κόµµατα
και προάγει την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά διασφαλίζει παράλληλα και την κυβερνητική σταθερότητα που τόσο έχει ανάγκη η
χώρα µας στην κρίσιµη σηµερινή συγκυρία. Επαναφέρει το µπόνους εδρών για το πρώτο κόµµα, το οποίο όµως δεν θα δίνεται
αδιακρίτως και ανεξαρτήτως ποσοστού. Ξεκινά από το ποσοστό
του 25%, που θα δίνεται µπόνους είκοσι εδρών, και κλιµακώνεται
ανάλογα µε το ποσοστό που λαµβάνει το πρώτο κόµµα, µε ανώτατο µπόνους εδρών τις πενήντα.
Με απλά λόγια, ένα κόµµα που θα λαµβάνει ποσοστό περίπου
37,5% θα µπορεί να διαθέτει κι αυτοδυναµία κάτι απολύτως λογικό. Εξάλλου, το µπόνους εδρών, όχι µόνο δεν αποτελεί υπονόµευση της συνταγµατικής αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και της
αντιπροσωπευτικότητας, όπως ακούστηκε από την Αξιωµατική
κυρίως Αντιπολίτευση, αντιθέτως αποτελεί ένδειξη σεβασµού
στην βούληση των πολιτών που αποφασίζουν ποιος τελικά θα κυβερνήσει τη χώρα.
Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντι-
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πολίτευσης, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας σηµαίνει ότι οι Βουλευτές δεν διορίζονται, αλλά εκλέγονται. Και περαιτέρω το Σύνταγµα αφήνει στον νοµοθέτη την επιλογή του εκάστοτε
εκλογικού νόµου. Συνεπώς ο νέος εκλογικός νόµος κινείται απολύτως εντός των συνταγµατικών ορίων. Κι αυτό αποτελεί κι απάντηση στην ένσταση συνταγµατικότητας που κατατέθηκε σήµερα.
Απάντηση που έδωσε µε επάρκεια ο Υφυπουργός κ. Λιβάνιος και
µε νοµικά και µε πολιτικά επιχειρήµατα.
Και σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν µπορείτε να επικρίνετε την Κυβέρνηση ότι παραβιάζει σήµερα την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας,
όταν εσείς εκλεχθήκατε µε ενισχυµένη αναλογική, κι ενώ µπορούσατε ανά πάσα στιγµή να την τροποποιήσετε, κυβερνήσατε
επί τεσσεράµισι χρόνια χωρίς κανένα ίχνος ενοχής για την παραβίαση της παραπάνω συνταγµατικής αρχής για την οποία
τώρα κόπτεστε.
Ακούστηκε, επίσης, το επιχείρηµα ότι ο νέος εκλογικός νόµος
δεν ευνοεί την ανάπτυξη συγκλίσεων και συνεργασιών µεταξύ
των κοµµάτων. Ούτε αυτό το επιχείρηµα όµως ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα, αφού σε καµµία περίπτωση το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποκλείει τις συνεργασίες. Συνεργασίες οι οποίες
όµως είναι σηµαντικό να είναι αποτέλεσµα πολιτικής επιλογής κι
όχι προϊόν ανάγκης λόγω της υφιστάµενης εκλογικής νοµοθεσίας. Η χώρα µας έχει ανάγκη από πραγµατικές και ουσιαστικές
πολιτικές συγκλίσεις κι όχι από ετερόκλητες κυβερνήσεις που
έχουν ως µοναδικό γνώµονα τη µοιρασιά της εξουσίας.
Σε κάθε περίπτωση όµως τον τελευταίο και αποφασιστικό λόγο
για την εκάστοτε κυβέρνηση και την ισχύ των πολιτικών δυνάµεων την έχει ο κυρίαρχος λαός. Αυτός αποφασίζει για την αυτοδυναµία κι όχι τα εκλογικά συστήµατα. Αυτός καθορίζει τη
δυναµική των κοµµάτων και µπορεί να δώσει µε την ψήφο του
την αυτοδυναµία σε µια κυβέρνηση, όπως έκανε και στις τελευταίες εκλογές δίνοντας τη σαφή εντολή στην Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας να εφαρµόσει το κυβερνητικό της πρόγραµµα. Και είναι βέβαιο ότι η κοινωνική πλειοψηφία έχει αντιληφθεί πόσο σηµαντικό είναι για τη χώρα, για την οικονοµία µας,
για την εθνική µας ασφάλεια να υπάρχει µια αυτοδύναµη ισχυρή
και σταθερή κυβέρνηση, όπως η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάθεση του σηµερινού
εκλογικού νόµου αποτελεί ακόµα µια απόδειξη της συνέπειας
του πολιτικού πολιτισµού που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος πριν από τεσσεράµισι χρόνια κατά τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου της απλής αναλογικής, ως Αρχηγός
τότε της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, είχε δεσµευθεί ότι αµέσως
µετά τις εκλογές σε χρόνο πολιτικά ουδέτερο και µε πνεύµα ειλικρίνειας και κατανόησης, χωρίς κανένα παζάρι και καµµία συναλλαγή, θα εισάγει έναν νέο εκλογικό νόµο που θα αποτελεί
τοµή για το πολιτικό µας σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Λιγότερο από το µισό.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αυτό ακριβώς πράττει σήµερα µε έναν σύγχρονο εκλογικό νόµο που αντιµετωπίζει οριστικά τις παθογένειες του εκλογικού συστήµατος και
εξασφαλίζει την πολυπόθητη κυβερνητική σταθερότητα.
Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε καµµία περίπτωση
δεν αντέχει την ακυβερνησία, τις επανειληµµένες εκλογές αλλά
και τους υποχρεωτικούς «πολιτικούς γάµους».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ. Τον
λόγο έχει ο κ. Ζεµπίλης και µετά ο κ. Μαραβέγιας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Βοήθησε ο Θεός, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη
χώρα µας όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου δεν υφίσταται σχετική συνταγµατική δέσµευση υπάρχει η ευχέρεια της
νοµοθέτησης εκείνου του εκλογικού συστήµατος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Συνεπώς σήµερα θα πρέπει
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να σταθµίσουµε το εθνικό συµφέρον σε συνδυασµό µε την
εθνική µας παράδοση αλλά και το πνεύµα του συνταγµατικού
µας νοµοθέτη.
Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι η χώρα µας έχει κουλτούρα
ενισχυµένου αναλογικού συστήµατος ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Επίσης, όλες σχεδόν οι µεταδικτατορικές κυβερνήσεις υπό κανονικές συνθήκες στηρίζονταν σε µια άνετη
συµπαγή και πειθαρχηµένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μια
πλειοψηφία που εξασφάλιζε σταθερότητα, συνοχή, αδιατάρακτη
µακροβιότητα και ευηµερία. Το γεγονός αυτό συνέβαλε τα µέγιστα στον εκσυγχρονισµό και την ισχυροποίηση της χώρας αλλά
και στην εµβάθυνση και την ανθεκτικότητα σε κρίσιµες και ταραγµένες περιόδους των δηµοκρατικών µας θεσµών.
Με αυτό το δεδοµένο πιστεύει κανείς ότι η σηµερινή κρίσιµη
περίοδος που επισκιάζεται από µια ευρύτατη γεωπολιτική αστάθεια και εθνικούς κινδύνους είναι η κατάλληλη για πειραµατισµούς; Ότι ενδείκνυται, δηλαδή, να ανατρέψουµε µια µακρά
θεσµική παράδοση, υιοθετώντας ένα εκλογικό σύστηµα παντελώς ξένο προς τα πολιτικά µας ήθη; Ασφαλώς και όχι.
Ως προς τα παραδείγµατα από την Ελλάδα αναφέρθηκαν ήδη.
Θα πω όµως τι συνέβη ακόµα και σε χώρες µε αντίστοιχη παράδοση όπως στην Ισπανία. Εκεί προκηρύχθηκαν τέσσερις εκλογικές αναµετρήσεις σε τέσσερα χρόνια. Είχαµε υπηρεσιακή
κυβέρνηση, αβεβαιότητα και πολιτική αναταραχή. Στις 28 Απριλίου 2019 εκλογές. Στις 10 Νοεµβρίου ξανά εκλογές. Άκαρπες
και πάλι. Για να καταλήξουµε µόλις στις αρχές του 2020 σε µια
αναιµική κυβέρνηση µειοψηφίας. Κι όπως συµβαίνει συνήθως, η
πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κρίση ενίσχυσαν την Ακροδεξιά που ξεπέρασε το 15% στις τελευταίες εκλογές. Η απλή αναλογική, λοιπόν, εκτός από την κρίση, επανέφερε την Ακροδεξιά,
τον φασισµό και τον φρανκισµό στη µεγάλη χώρα της Ιβηρικής
Χερσονήσου. Παρόµοια εξτρεµιστικά φαινόµενα παρουσιάζονται
επίσης και µε τους µεγάλους κυβερνητικούς συνασπισµούς, όταν
δηλαδή τα κόµµατα εξουσίας, αντί να εναλλάσσονται στην κυβέρνηση, συνασπίζονται, µε αποτέλεσµα η αντιπολίτευση να
ασκείται από τα άκρα του πολιτικού συστήµατος.
Περαιτέρω, η καθιέρωση του εκλογικού νόµου δεν είναι αδέσµευτη σε σχέση µε το πνεύµα των συνταγµατικών διατάξεων,
που, µπολιασµένες από τη µακρά πολιτική µας παράδοση, αποκρούουν την πολιτική αστάθεια και προκρίνουν τον εκλογικευµένο
κοινοβουλευτισµό
ως
θεµελιώδη
αρχή
του
κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος.
Αυτό προκύπτει και από το άρθρο 82 παράγραφος 2 του Συντάγµατος που αναφέρεται στην ενότητα της κυβέρνησης, αλλά
ιδιαίτερα από το άρθρο 37, για το οποίο ήδη πολύ συζήτηση
έγινε και καθιερώνει, όπως είπε και ο κ. Καµίνης το σύστηµα των
διερευνητικών εντολών, όµως το καθιερώνει κατ’ εξαίρεση. Αυτό
άλλωστε φαίνεται και από τα περιορισµένα περιθώρια που αφήνει. Στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, το συνταγµατικό πλαίσιο επιτρέπει την αναζήτηση σχηµατισµού κυβέρνησης για µακρά περίοδο.
Στη χώρα µας, λόγω και του ιστορικού φορτίου των Ιουλιανών,
το σύστηµα των διερευνητικών εντολών είναι αυστηρό και τυπικό, επιτάσσει δε τον σχηµατισµό της κυβέρνησης σε δέκα - δεκαπέντε ηµέρες και από αυτό αποδεικνύεται ότι, αν µη τι άλλο,
δεν ευνοεί τις συνεργασίες.
Και το εύλογο ερώτηµα που τίθεται βέβαια είναι, γιατί η προηγούµενη Κυβέρνηση που πρότεινε τη συνταγµατοποίηση της
απλής αναλογικής, δεν πρότεινε αντίστοιχα και την αναθεώρηση
των διατάξεων του άρθρου 37, ώστε µε την ελαστικοποίηση της
διαδικασίας να διευκολύνεται ο σχηµατισµός συµµαχικών κυβερνήσεων. Την απάντηση τη γνωρίζουµε όλοι. Διότι την προηγούµενη κυβέρνηση δεν την ενδιέφερε καµµία αναλογική, την
ενδιέφερε µόνο να ανακόψει την πορεία της Νέας Δηµοκρατίας
προς την εξουσία. Διότι, εάν πράγµατι ενδιαφερόταν για την επιτυχία του εγχειρήµατος, θα έπρεπε να συµβάλει στη διαµόρφωση µιας νέας κουλτούρας διαλόγου και εθνικής συνεννόησης.
Διότι η άδολη αναλογική και συνακόλουθα το ήπιο πολιτικό κλίµα
δεν υπηρετείται ούτε από διχαστικές και εµφυλιοπολεµικές λογικές του τύπου «ή τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν» ούτε
από την τοξική εµπάθεια και την οπαδική συµπεριφορά.
Άλλωστε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευε καλόπιστα στην απλή αναλο-
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γική, θα φρόντιζε να διαµορφώσει κουλτούρα συνεργασιών, σχηµατίζοντας µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεµβρίου
του 2015 συµµαχικές κυβερνήσεις µε ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά και επί τη βάσει προγραµµατικών συγκλίσεων. Αντίθετα, η προηγούµενη πλειοψηφία επέλεξε -και µάλιστα και τις
δύο φορές- τη δηµιουργία µιας κυβέρνησης µονοκοµµατικής νοοτροπίας, που λειτουργούσε εν είδει ετερόρρυθµης εταιρείας,
µε έναν παράταιρο, ιδιότυπο και ανεξάρτητο κυβερνητικό εταίρο.
Και σήµερα που µας λέτε όλα αυτά τα ωραία περί προοδευτικών συγκλίσεων, πρέπει επιτέλους να µας απαντήσετε ποιο προοδευτικό όραµα µοιραζόσασταν µε τον Έλληνα κακέκτυπο του
Όρµπαν, ποια ιδεολογική συγγένεια είχατε µε τον εθνολαϊκισµό
των ΑΝΕΛ και ποια Ελλάδα ονειρευτήκατε από κοινού µε την καρικατούρα του Σαλβίνι; Και αυτά βέβαια δεν τα λέµε εµείς, τα
είπαν τα στελέχη σας στην κεντρική επιτροπή του Οκτωβρίου του
2018, τότε που αξιολογήσατε οι ίδιοι την κυβερνητική σας συνεργασία ως τραυµατική εµπειρία και βέβαια ήταν µια εµπειρία
που δυσφήµησε και διέσυρε την πεµπτουσία της απλής αναλογικής που είναι οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόµα και µετά τη λύση αυτής της παρά φύση
σύµπραξης, δεν προχωρήσατε σε κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά
επιλέξατε αυτό που σήµερα καταριέστε. Δηλαδή µια µονοκοµµατική κυβέρνηση, µε Βουλευτές που αποσπάσατε από άλλα
κόµµατα, προκειµένου να παρατείνετε την εξουσία σας µέχρι τον
Οκτώβριο του 2019.
Ωστόσο, ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές είχε διαφορετική
άποψη, όπως και στις εκλογές του 2023 η ετυµηγορία του θα
είναι βαριά για όσους εξύφαναν σχέδια ακυβερνησίας και αναταραχής. Και το πιο πιθανό και οδυνηρό παράλληλα είναι ότι η
ετυµηγορία αυτή θα εκφραστεί δύο φορές. Στις πρώτες εκλογές
θα καταδικάσει τα µικροκοµµατικά παιγνίδια, την υποκρισία και
τον πολιτικό αµοραλισµό και στις δεύτερες ο ελληνικός λαός θα
δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίσει την προσπάθεια αναγέννησης και επανεκκίνησης της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Μαραβέγιας και µετά ο κ. Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ο εκλογικός νόµος αποτελεί για το πολιτικό
σύστηµα µια ιδιαίτερα σοβαρή παράµετρο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, γιατί και αυτός συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία
του ή τουλάχιστον θα έπρεπε ο εκάστοτε εκλογικός νόµος να
τυγχάνει σοβαρής αντιµετώπισης από όλα τα µεγάλα κόµµατα.
Ακούγοντας προχτές τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µιλά στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατός του,
συνειδητοποίησα ότι προέβη σε αντιφατικές διαπιστώσεις. Μιλώντας, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας προχθές στο κόµµα του για τον νέο
εκλογικό νόµο, προέβλεψε ολέθρια αποτελέσµατα τόσο για την
κοινωνική πλειοψηφία όσο και για τη χώρα, επειδή αυτός ο νόµος
θα οδηγήσει σε µονοκοµµατικές και παντοδύναµες κυβερνήσεις
που έκαναν, σύµφωνα πάντοτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο κακό στη
χώρα.
Αν υποθέσουµε ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σοβαρολογούσε,
προκύπτουν λογικά δύο πολύ σοβαρά ερωτήµατα. Ερώτηµα
πρώτο: Έχει µήπως ξεχάσει ότι ο ίδιος διετέλεσε Πρωθυπουργός
µονοκοµµατικής κυβέρνησης κατά την τελευταία περίοδο του
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία; Αν όντως το εννοεί αυτό που είπε για ολέθρια αποτελέσµατα, τότε προφανώς πρόκειται περί αναγνώρισης
εκ µέρους του για το τι έκανε στη χώρα η Κυβέρνηση της «τελευταία φορά αριστερά». Αν είναι έτσι, οφείλουµε να τον συγχαρούµε για την αυτοκριτική του και να αναγνωρίσουµε
τουλάχιστον την ειλικρινή µεταµέλεια του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
για τα πεπραγµένα του.
Δεύτερο σοβαρό ερώτηµα για τον κ. Τσίπρα: Ποιος ορίζει τι
είναι κοινωνική πλειοψηφία; Εγώ θα απαντούσα πως την καθορίζουν οι εκλογές. Άρα συµπεριλαµβάνει µόνον όσους ψηφίζουν.
Κάποιος άλλος θα µπορούσε να απαντήσει ότι πρόκειται για µια
ευρύτερη κοινωνική οµαδοποίηση στη βάση ορισµένων θεµελιακών κοινών, πιστεύω και συµπεριφορών. Ποια µπορεί λοιπόν να
είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, που ορίζουν την κοινωνική
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πλειοψηφία του κ. Τσίπρα; Θα ήθελα πολύ να ακούσω ποιους νοµίζετε ότι αντιπροσωπεύετε, γιατί αντί για κοινωνική πλειοψηφία,
φοβάµαι ότι σήµερα µιλάµε για µια µικρή µειοψηφία και µάλιστα
ακραία. Μάλλον όµως, και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ακριβώς τον ίδιο
φόβο. Τον φόβο ότι µετατρέπεται σταδιακά σε µια µικρή µειοψηφία, διολισθαίνοντας στα εκλογικά ποσοστά που είχε πριν από
το 2012. Από πού προκύπτει αυτή η ηττοπαθής πρόβλεψη; Μα
από τον ίδιο τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που
προεξοφλεί ότι ο νέος εκλογικός νόµος, τον οποίο πρόκειται να
ψηφίσουµε, θα οδηγήσει σε κακές µονοκοµµατικές κυβερνήσεις,
που θα είναι και παντοδύναµες. Μεγαλύτερη παραδοχή ήττας
από αυτή δεν µπορεί να υπάρξει.
Με απλά λόγια ο κ. Τσίπρας αποδέχεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα
είναι ξανά πρώτο κόµµα, γιατί αν πίστευε ότι θα µπορούσε να
προσεγγίσει κάποτε το 38% µια τέτοια δική του κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και δεν θα µπορούσε ποτέ να είναι κακή για τον
ίδιο, γιατί σίγουρα σύµφωνα µε τον κ. Τσίπρα, αν και κυρίαρχος,
ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρησιµοποιούσε φυσικά τη δύναµή του αυτή µόνο
για καλό. Από την άλλη, αφού ο ίδιος τελικά αποδέχεται πως, αν
και καλός, δεν θα είναι πρώτο κόµµα, προφανώς προεξοφλεί πως
η Νέα Δηµοκρατία θα είναι εκείνη που θα ξανακερδίσει τις εκλογές και µάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα είναι και παντοδύναµη. Δηλαδή µε ποσοστό µεγαλύτερο του 38%.
Εδώ απλά οφείλουµε ως Νέα Δηµοκρατία να σας ευχαριστήσουµε, και σας και τον Αρχηγό σας, για το ότι πετάτε λευκή πετσέτα τριάµισι χρόνια πριν τις επόµενες εκλογές, δηµιουργώντας
από τώρα κλίµα νίκης για τη Νέα Δηµοκρατία. Και όχι απλά νίκης,
αλλά θριάµβου, αφού ο Πρόεδρός σας προβλέπει παντοδυναµία
του πρώτου κόµµατος, κάτι όµως που ο νέος νόµος δίνει µόνο
όταν αυτό πιάσει το 40%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω γιατί ο κ. Τσίπρας
ένιωσε την ανάγκη να κάνει τέτοια αβάντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός και αν πρόκειται για κρίση ειλικρίνειας. Γιατί ειλικρινά
είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ να παραµένει
κόµµα εξουσίας, όταν πολιτεύεται µε τις σηµερινές έξαλλες, γεµάτες παλινωδίες θέσεις του, που όλοι µας γνωρίζουµε.
Εδώ θα περιοριστώ σε ένα µόνο τέτοιο παράδειγµα, ακραίου
πολιτικού λόγου. Συνάδελφος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που κλήθηκε να εκφράσει τη δηµόσια θέση του κόµµατος
του για το συζητούµενο νοµοσχέδιο, προέβλεψε ότι µετά τις επόµενες εκλογές που θα γίνουν µε απλή αναλογική, χωρίς καλπονοθευτικές πριµοδοτήσεις, θα συγκροτηθεί προοδευτική
κυβέρνηση, που θα στείλει µια και καλή στην αντιπολίτευση τη
Νέα Δηµοκρατία. Άρα στην πραγµατικότητα κανέναν εκλογικό
νόµο δεν χρειάζεται, γιατί δεν σας αρέσει η δηµοκρατική εναλλαγή των κοµµάτων στην εξουσία. Θέλετε απλά ένα µονολιθικό,
δήθεν προοδευτικό καθεστώς µε τον ΣΥΡΙΖΑ µονίµως στην κυβέρνηση, νοσταλγώντας προφανώς περασµένα µεγαλεία.
Έχουµε, λοιπόν, νέα για τους έξαλλους προσήλυτους στον
υπαρκτό σοσιαλισµό: Η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτική δηµοκρατία και έτσι θα παραµείνει. Ας µην ονειρεύονται µόνιµες καρέκλες
στα Υπουργεία για τους εαυτούς τους, µε τη Νέα Δηµοκρατία
για πάντα στην αντιπολίτευση, γιατί στη δηµοκρατία µας οι ψηφοφόροι είναι εκείνοι που αποφασίζουν για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας και κανείς άλλος.
Μπορεί κάποιος να πει καλοπροαίρετα ότι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ έχει
αλλάξει µυαλά, έχει αντιληφθεί την κυβερνητική του ανεπάρκεια
και προσπαθεί τώρα να διευρύνει το πεδίο συνεργασιών του προκειµένου να µπορέσει να σχηµατίσει και κάποια στιγµή µία συµµαχική κυβέρνηση. Άλλωστε πλέον, µετά την αποµάκρυνσή του
από την εξουσία, έχει ξαναγυρίσει στον παλιό του σκοπό, προοδευτικές συµµαχίες, κοινωνικές πλειοψηφίες κ.ο.κ., πράγµατα
που είχε ξεχάσει από το 2015 έως το 2019, όταν συνεργαζόταν
µε τον Πάνο Καµµένο, τον άνθρωπο που στα νιάτα του έσπαγε
τα εκλογικά περίπτερα του ΚΚΕ στην Καλλιθέα και ανακάλυπτε
τροµοκράτες της «17 Νοέµβρη» στα πρόσωπα πασίγνωστων στελεχών σας.
Εντάξει, ίσως η συνεργασία ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ να µην ήταν
ακριβώς προοδευτική συµµαχία, αλλά δεν πειράζει. Ας συµφωνήσουµε να ξεχάσουµε για µία στιγµή το ακροδεξιό, για πολλά
µέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ιδεολογικό περίβληµά του και ας κοιτάξουµε
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λίγο πιο βαθιά.
Ποια ήταν λοιπόν η πολιτεία της δικοµµατικής σας κυβέρνησης; Δεν ήταν τέλος πάντων µία κυβέρνηση από αυτές τις κακές,
τις µονοκοµµατικές που αποκηρύσσει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ; Κατά
το µεγαλύτερο µέρος της διακυβέρνησης Τσίπρα υπήρχε µία
συµµαχική, άρα υποτίθεται κατ’ αρχάς, καλή κυβέρνηση, σύµφωνα µε όσα ισχυρίζεστε. Το πρόβληµα είναι ότι το ισχυρίζεται
µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην πραγµατικότητα η κυβέρνηση εκείνη
απέτυχε παταγωδώς, όπως αποδεικνύει, όχι µόνο η εξαφάνιση
των ΑΝΕΛ, αλλά και η τριπλή εκλογική σας ήττα το 2019.
Ηθικό δίδαγµα: Καµµία κυβέρνηση δεν καθαγιάζεται αυτόµατα
επειδή είναι πολυκοµµατική ή µονοκοµµατική. Το µόνο που υπάρχει είναι καλές κυβερνήσεις και κακές κυβερνήσεις, µονοκοµµατικές ή όχι. Όµως, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε
και το εξής πολύ απλό και σηµαντικό, πως όποιος και να είναι ο
εκλογικός νόµος για να επανέλθετε κάποτε στην κυβέρνηση θα
χρειαστούν και ψήφοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και µετά
ο κ. Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για τον εκλογικό νόµο και τον µηχανισµό που θα διασφαλίζει ένα αποτέλεσµα µέσα από την εκλογική διαδικασία. Αυτός
είναι ο σκοπός των εκλογών, πρωτίστως να προκύψει κυβέρνηση.
Οι εκλογές δεν είναι µία άσκηση απογραφής των ιδεολογικών πεποιθήσεων του εκλογικού Σώµατος χωρίς να παράγουν αποτέλεσµα ως προς τη σταθερότητα και την οµαλή διαδοχή
κυβερνήσεων.
Άρα σήµερα η ουσία της συζήτησης δεν αφορά απλώς τη µέθοδο κατανοµής των εδρών στις εθνικές εκλογές. Οι επιπτώσεις
των αλλαγών στη µέθοδο εκλογής Βουλευτών είναι ευρύτερες
και µπορούν να επηρεάσουν την πορεία της χώρας καθοριστικά.
Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση αποδίδει µεγάλη σηµασία στην αλλαγή
του εκλογικού νόµου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Αψεγάδιαστο εκλογικό σύστηµα όµως δεν υπάρχει. Στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά κάθε
χώρας, γίνεται ένας συγκερασµός της ανάγκης να υπάρχει κυβέρνηση και της ανάγκης να αντιπροσωπεύονται όλα τα πολιτικά
ρεύµατα στο Κοινοβούλιο.
Η Ελλάδα έχει ιστορική εµπειρία από την απλή αναλογική που
σε πολλές περιπτώσεις είναι και τραυµατική εµπειρία. Τα έωλα
επιχειρήµατα περί καλπονοθευτικού συστήµατος, που ακούγονται από κάποιες πτέρυγες της Βουλής, τα καταρρίπτει η ίδια η
πραγµατικότητα. Οι περισσότερες χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου δεν έχουν συστήµατα απλής αναλογικής. Δεν αποτελεί η
Ελλάδα κάποιου είδους εξαίρεση σε αυτό το πεδίο.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας πολύ σωστά ξεκαθαρίζει
τους όρους της εκλογικής διαδικασίας αµέσως µετά την εκλογή
της και όχι στο τέλος της τετραετίας µε βάση άλλα κριτήρια.
Αυτό το κάνει όχι µόνο για τις εθνικές εκλογές, αλλά και για την
ψήφο των εκτός επικρατείας εκλογέων και για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Αναφερόµενοι όµως στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουµε τη δυνατότητα να βγάλουµε σαφή συµπεράσµατα για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της απλής αναλογικής στους δήµους και
τις περιφέρειες.
Ρωτήστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, την άποψη των δηµάρχων και περιφερειαρχών σε
όλη την Ελλάδα. Ποια είναι η εµπειρία τους από αυτό το εκλογικό
σύστηµα; Μιλάµε για εκατοντάδες περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται στην πράξη ένα αντίστοιχο εκλογικό σύστηµα µε αυτό που
ψηφίσατε να εφαρµοστεί στις επόµενες εθνικές εκλογές. Η πλειονότητα των ανθρώπων που υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και που το εφαρµόζουν κάθε µέρα, το κρίνουν
αποτυχηµένο και αναποτελεσµατικό, γι’ αυτό και ζητούν επιτακτικά την αλλαγή του.
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Αντίθετα µε τη θεσµικά ορθή στάση της Κυβέρνησης που φέρνει στην αρχή της θητείας της τον εκλογικό νόµο, η σηµερινή
Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν έδειξε αντίστοιχη υπευθυνότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε να επανεκλεγεί τον Σεπτέµβρη του 2015
µε έναν νόµο που τώρα κατακεραυνώνει, πόσο µάλλον όταν διατείνεστε ότι αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητά σας
η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Γιατί δεν έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ
το αντίστοιχο νοµοθέτηµα στην πρώτη του κυβερνητική θητεία,
αλλά το έκανε µεταγενέστερα, στη δεύτερη θητεία, όταν κατάλαβε πλέον ότι θα έχανε τις επόµενες εκλογές; Η πρακτική σας
είναι µάλλον υποκριτική.
Αντίθετα µε τη στάση της Αντιπολίτευσης, που αλλάζει άποψη
για τον εκλογικό νόµο ανάλογα µε τη συγκυρία, η Νέα Δηµοκρατία έχει διαχρονικά σταθερή άποψη που τη γνωρίζει ο ελληνικός
λαός. Το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι, λοιπόν, η εντολή των Ελλήνων πολιτών. Αυτοί το ενέκριναν στις εκλογές. Ξεκαθαρίσαµε
προεκλογικά ότι η Νέα Δηµοκρατία θα άλλαζε τον εκλογικό νόµο
και περιγράψαµε σαφώς προς ποια κατεύθυνση θα ήταν αυτή η
αλλαγή.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία χώρα στην οποία
τα πολιτικά κόµµατα έχουµε βαθιές διαφωνίες για πολύ βασικές
λειτουργίες του κράτους, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η απλή
αναλογική, χωρίς να έχουµε ήδη επιτύχει παγιωµένες συγκλίσεις;
Χαρακτηριστικό παράδειγµα σήµερα το εκπαιδευτικό σύστηµα
και η παιδεία για την οποία συζητούσαµε αυτές τις µέρες στη
Βουλή. Πρόκειται για ένα θέµα για το οποίο σε όλες σχεδόν τις
ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει διακοµµατική συναίνεση. Θα εκβιαστεί ξαφνικά πολιτική σύγκλιση στα ζητήµατα που διαφωνούµε
µέσω µιας συγκυβέρνησης και µάλιστα µε σύστηµα απλής αναλογικής; Διότι, ας είµαστε ειλικρινείς, µε την απλή αναλογική σχεδόν αναγκαστικά θα πρέπει να συγκυβερνούν τα δύο
µεγαλύτερα κόµµατα.
Αν θέλουµε πραγµατικές συγκλίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές θα πρέπει να επιτυγχάνονται προεκλογικά και προγραµµατικά σε βάθος χρόνου, όχι µε µετεκλογικές συνεργασίες
και συναλλαγές ανάλογα µε το εκάστοτε αποτέλεσµα της κάλπης. Για να επιτευχθούν οι συγκλίσεις πρέπει να προηγηθεί
µακρά περίοδος ωρίµανσης και στην κοινωνία και στα κόµµατα.
Άποψή µου, λοιπόν, είναι ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
τα προβλήµατα της κοινωνίας να λύνονται από κυβερνήσεις που
έχουν σαφή ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισµό, ώστε να
έχουν τη νοµιµοποίηση να λαµβάνουν δύσκολες αποφάσεις.
Ας αφήσουµε τους Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν σε ποια
κατεύθυνση θα είναι αυτές οι αλλαγές. Αν θέλουν οι πολίτες αλλαγή πολιτικής, πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να την έχουν.
Ας τους δώσουµε την ευκαιρία να διαλέξουν αν θέλουν κυβερνήσεις συνεργασίας ή όχι, αν θέλουν µονοκοµµατικές ή πολυκοµµατικές κυβερνήσεις.
Ο νόµος που προτείνει η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα. Αντίθετα, ο
νόµος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλει ουσιαστικά στους πολίτες
µια συγκεκριµένη µορφή πολυκοµµατικών κυβερνήσεων.
Θα κλείσω µε µία παρατήρηση που αφορά τις µέρες που
ζούµε. Συµφωνούµε όλοι ότι ο εκλογικός νόµος δεν γίνεται να
διαµορφώνεται µε βάση την επικαιρότητα και γεγονότα που έρχονται και φεύγουν από το προσκήνιο. Όµως, ας είµαστε ειλικρινείς σε αυτή την Αίθουσα.
Παρακολουθούµε αυτά που συµβαίνουν στη γεωπολιτική γειτονιά µας και τις εξελίξεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική.
Πιστεύει κανείς ότι θα άντεχε η Ελλάδα σήµερα να έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, αδύναµη να πάρει πρωτοβουλίες και αποφάσεις που θα δεσµεύουν τις επόµενες κυβερνήσεις; Ακόµα
χειρότερα, θα άντεχε σήµερα το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα
να βρίσκεται ακόµα σε συζητήσεις για τον σχηµατισµό κυβέρνησης;
Ποια θα ήταν η αξιοπιστία µας ως πολιτικά κόµµατα, όταν οι
Έλληνες πολίτες ζητούν επιτακτικά σταθερότητα; Αυτό δεν
αφορά µόνο την αποτελεσµατικότητα της κυβέρνησης ή τη νοµιµοποίηση αποφάσεων για την εξωτερική πολιτική µας. Αφορά
και στον τρόπο που µας αντιµετωπίζουν και οι υπόλοιποι διεθνείς
δρώντες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσει κανείς για τις
αρνητικές επιπτώσεις της ακυβερνησίας στην οικονοµία. Αντέχει
λοιπόν η Ελλάδα σήµερα να ρισκάρει και την οικονοµία της και
την αποτελεσµατικότητα της εξωτερικής της πολιτικής;
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε την πολυτέλεια
πολλών ευρωπαϊκών χωρών, όπου τα πολιτικά κόµµατα διαβουλεύονται τους όρους σχηµατισµού κυβερνήσεων συνεργασίας
για µήνες, ακόµα και για χρόνια. Γι’ αυτό και οφείλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα στους πολίτες να αποφασίζουν οι ίδιοι αν
το θέλουν ή όχι αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
δηµοκρατική και πλουραλιστική λειτουργία και συγκρότηση της
Βουλής µέσω της αναλογικής αντιπροσώπευσης των πολιτικών
κοµµάτων και των συνασπισµών είναι ζήτηµα κοµβικής σηµασίας.
Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια επιβλήθηκαν στη χώρα µας
εκλογικά συστήµατα ενισχυµένης αναλογικής σε διάφορες εκδοχές και τρόπους εφαρµογής χωρίς να έχουν προηγηθεί συναινετικές διαδικασίες και είχαν ως αποτέλεσµα την αλλοίωση της
πραγµατικής θέλησης του ελληνικού λαού.
Η προπαγάνδιση του αφηγήµατος των αυτοδύναµων ισχυρών
κυβερνήσεων, του κινδύνου ακυβερνησίας και του φόβου για το
αύριο συντέλεσαν στη στρέβλωση της γνήσιας και δηµοκρατικής
λειτουργίας του αντιπροσωπευτικού συστήµατος στη χώρα µας.
Με την υιοθέτηση του συστήµατος της ενισχυµένης αναλογικής αυτό που προέκυπτε ήταν η αναντιστοιχία µεταξύ της εκλογικής δύναµης των κοµµάτων και της κοινοβουλευτικής τους
εκπροσώπησης. Ο µόνος κερδισµένος ήταν το κυβερνών κόµµα
που βέβαια νοµοθετούσε µε αποκλειστικό γνώµονα και σκοπό να
κερδίζει τις επόµενες εκλογές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε διεθνές, αλλά και εθνικό επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι οι θεσµοί της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας δοκιµάζονται υπό το βάρος των πολιτικών,
οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων, µε αποτέλεσµα σε πολλές
περιπτώσεις να αµφισβητείται η ικανότητά τους να εκφράζουν
γνησίως τα αιτήµατα των πολιτών.
Την ίδια στιγµή, µια διαρκώς αυξανόµενη µερίδα πολιτών αισθάνεται αποκλεισµένη και µη εκφραζόµενη από τους αντιπροσωπευτικούς
θεσµούς,
και
του
Κοινοβουλίου
συµπεριλαµβανοµένου. Η καθιέρωση µιας αναλογικής σχέσης
µεταξύ της εκλογικής και της κοινοβουλευτικής δύναµης των
κοµµάτων είναι ο µόνος τρόπος για τη δίκαιη, ισότιµη, νόµιµη και
δηµοκρατική αντιπροσώπευση του λαού στο Κοινοβούλιο και γενικά στον δηµόσιο βίο. Μόνον έτσι ενισχύεται ο πλουραλισµός
και η ισότιµη αντιµετώπιση των πολιτικών δυνάµεων της χώρας.
Με την απλή αναλογική και την κατάργηση του µπόνους των
πενήντα εδρών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η ψήφος του κάθε
πολίτη και ταυτόχρονα προστατεύεται ο ρόλος του στις δηµοκρατικές διαδικασίες, προστατεύεται η ισοδυναµία της ψήφου,
αρχή αδιαπραγµάτευτη στις σύγχρονες δηµοκρατίες, επιτυγχάνεται η αντιπροσώπευση περισσότερων απόψεων και ενδιαφερόντων στη Βουλή, αποφεύγονται τεχνητές πλειοψηφίες που
είναι αναντίστοιχες προς την πραγµατική εκλογική πλειοψηφία,
προωθούνται οι συµµαχίες ως αποτέλεσµα συµβιβασµών και διαπραγµάτευσης µε τη συµµετοχή διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων, αποφεύγονται φαινόµενα καθεστωτισµού από
πολιτικά κόµµατα, τα οποία συχνά οφείλουν τον κυρίαρχο ρόλο
τους στο ίδιο το εκλογικό σύστηµα.
Το σύστηµα της απλής αναλογικής προάγει και προωθεί τη
σύνθεση κυβερνήσεων συνεργασίας, όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες του πλουραλισµού, της δηµοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής των πολιτών, ενισχύει την κυβερνητική
σταθερότητα µε τη συνδιαµόρφωση, τον έλεγχο και την ανάληψη
ουσιαστικών πολιτικών πρωτοβουλιών που επιπρόσθετα εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και ειρήνη.
Με την εφαρµογή του συστήµατος της απλής αναλογικής που
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ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατοχυρώνεται η ισοδυναµία
της ψήφου, εναρµονίζεται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εισηγείται
και προωθεί κυβερνήσεις των πολλών, αποδεικνύει εµπράκτως
τον σεβασµό του στη λαϊκή κυριαρχία ως θεµέλιο του πολιτεύµατος, δηλαδή στην αρχή ότι η εξουσία της κυβέρνησης και του
κράτους έχει δηµιουργηθεί και διατηρείται µε τη συναίνεση του
λαού, που είναι η πηγή όλων των πολιτικών εξουσιών µέσω των
εκλεγµένων αντιπροσώπων του.
Βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία περίοδο
που απαιτούνται συνεννόηση, σύνθεση απόψεων και προγραµµατικές συγκλίσεις. Εσείς, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
δυστυχώς επιµένετε στη λογική των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων, αυτών δηλαδή που µας οδήγησαν στην κρίση. Εσείς αγνοείτε ότι η δεκαετής κρίση ανάγκασε το πολιτικό σύστηµα σε
συγκλίσεις και συναινέσεις.
Εµείς, πιστοί στην πάγια άποψη της Αριστεράς και παρά το
κοµµατικό µας συµφέρον, καθιερώσαµε την απλή αναλογική
ακριβώς για να εµπεδώσουµε την κουλτούρα των προγραµµατικών συγκλίσεων. Δεν γίνεται τόσο καιρό να µιλάτε για την ισοτιµία της ψήφου των οµογενών και την ίδια ώρα να καταργείτε την
ισοτιµία της ψήφου συνολικά, επαναφέροντας το µπόνους για το
πρώτο κόµµα. H απλή αναλογική φαίνεται ότι σας φοβίζει, όχι
γιατί φοβάστε την ακυβερνησία, αλλά γιατί δεν µπορείτε να υπηρετήσετε κυβερνήσεις συνεργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, χωνέψτε
το, η απλή αναλογική ήρθε για να µείνει. Οι επόµενες εκλογές,
ό,τι κι αν απεργάζεστε, θα γίνουν µε απλή αναλογική και η επόµενη µέρα σε αυτή την αναµέτρηση θα βγάλει προοδευτική κυβέρνηση στη βάση των προοδευτικών συγκλίσεων και
συµφωνιών. Οι σκέψεις σας για διπλές εκλογές το µόνο που θα
σας αποφέρουν είναι η γρήγορη επιστροφή σας στην αντιπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο
κ. Λιβανός Σπύρος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα κλείνει ο πρώτος κύκλος
των θεσµικών παρεµβάσεων της Κυβέρνησης, µε τις οποίες
έδωσε ανάγλυφο το στίγµα της πολιτικής της φιλοσοφίας, µιας
φιλοσοφίας που έχουµε καταλάβει όλοι ότι επιζητεί και πετυχαίνει συναινέσεις στα µεγάλα και τα κρίσιµα, αλλά δεν διστάζει να
συγκρουστεί µετωπικά µε επιλογές τακτικισµού και κοµµατικής
ιδιοτέλειας που βλέπουν τα µικρά, αλλά αδυνατούν να διακρίνουν τα µεγάλα και επωφελή για την Ελλάδα.
Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, η ψήφος των οµογενών, η
εκλογή της νέας Προέδρου της Δηµοκρατίας -και θα µου επιτρέψετε από αυτό το Βήµα να την συγχαρώ και εγώ για την εκλογή
της- έστειλαν µήνυµα συνεννόησης και συναίνεσης των πολιτικών δυνάµεων σε πρωτοβουλίες µε ισχυρούς συµβολισµούς και
αυταπόδεικτη αξία.
Εύχοµαι ο κ. Τσίπρας, που θα έρθει να µιλήσει σε λίγο, να συνεχίσει σε αυτό το µοτίβο και να µην γυρίσει στον παλιό του
εαυτό.
Σήµερα, λοιπόν, συζητάµε για τον εκλογικό νόµο που αποτελεί
ουσιαστικά τη χρυσή τοµή ανάµεσα στην αντιπροσωπευτικότητα
και στην κυβερνησιµότητα. Δεσµευτήκαµε προεκλογικά και το
υλοποιούµε µετεκλογικά και µάλιστα σε ουδέτερο πολιτικό
χρόνο, µόλις έξι µήνες µετά τις εκλογές που πέρασαν χωρίς αιφνιδιασµούς, χωρίς µικροπολιτικές σκοπιµότητες, µε µόνο µέληµα
το συµφέρον του τόπου το οποίο διασφαλίζεται µόνο αν το
πρώτο κόµµα πριµοδοτείται µε τις αναγκαίες έδρες, ώστε να
µπορεί πραγµατικά να κυβερνήσει.
Σεβόµαστε απόλυτα τη λαϊκή ετυµηγορία και την αρχή της
αναλογικότητας και το αποδεικνύουµε δίνοντας πριµοδότηση
µόνον εφόσον το πρώτο κόµµα ξεπερνάει το 25%. Παράλληλα,
αναγνωρίζουµε ότι οι εκλογικές συµπράξεις αποτελούν µία
πραγµατικότητα, γι’ αυτό και απονέµουµε µπόνους µε συγκεκριµένους όρους σε συνδυασµούς κοµµάτων.
Ακούµε τον ΣΥΡΙΖΑ να διαρρηγνύει τα ιµάτιά του περί της
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απλής και άδολης αναλογικής, την οποία µε αγαθές δήθεν προθέσεις νοµοθέτησε το 2016.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα είπαµε και το
πρωί, δεν πείθετε κανέναν. Εάν θέλατε πράγµατι να εφαρµοστεί
ο νόµος της απλής αναλογικής, θα ήσασταν από τους πρώτους
που θα ψηφίζατε στο εξάµηνο, εντούτοις δεν το πράξατε.
Το 2015, µετά την περήφανη διαπραγµάτευσή σας και αφού η
δική µας παράταξη έβαλε πλάτη για να µη βγούµε από το ευρώ,
οδηγήσατε τη χώρα σε δεύτερες εκλογές µε τον νόµο ακριβώς
που τώρα καταγγέλλετε ως κατάπτυστο, µε το δωράκι βέβαια
των πενήντα εδρών, για να παραµείνετε γαντζωµένοι στις κυβερνητικές καρέκλες, που προφανώς σας άρεσαν.
Και όταν είδατε την πολιτική αλλαγή του ανέµου τότε αίφνης
θυµηθήκατε την απλή αναλογική και την αριστεροσύνη σας. Είδατε την απλή αναλογική όχι ως ιδεολογική και προεκλογική δέσµευση, αλλά ως εργαλείο για να ναρκοθετήσετε την πορεία της
χώρας και βεβαίως της Νέας Δηµοκρατίας.
Οπότε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ας είστε τουλάχιστον
τώρα ειλικρινείς. Την απλή αναλογική τη θυµηθήκατε όταν καταλάβατε ότι ο λαός ετοιµάζεται να σας στείλει εκεί που σας
έστειλε τελικά, στα έδρανα της Αντιπολίτευσης, γιατί είστε το
κόµµα επιτοµή του καιροσκοπισµού και του πολιτικού µακιαβελισµού, το κόµµα που προκειµένου να έρθει στην εξουσία δεν διστάζει να διαλύσει τη χώρα.
Ισχυρίζεστε ότι η απλή αναλογική είναι η πεµπτουσία των εκλογικών συστηµάτων. Θα µου επιτρέψετε, όµως, µία σύντοµη αναδροµή στην πλούσια ελληνική ιστορία για να σας αποδείξω ότι
συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Το 1926 για πρώτη φορά εφαρµόστηκε η απλή αναλογική
λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών τότε συνθηκών της εποχής. Οξεία
σύγκρουση για το πολιτειακό, Μικρασιατική Καταστροφή οδήγησαν τον τότε πολιτικό κόσµο να πιστέψει ότι η απλή αναλογική
θα ήταν µια λύση. Εντούτοις, διαψεύστηκαν οικτρά. Η ακυβερνησία και το χάος ήταν συνέπειές της. Χρειάστηκε η προσφυγή
όχι στα συστήµατα σαν και αυτό που προτείνουµε εµείς, αλλά
στο πλειοψηφικό για να σχηµατιστεί η κυβέρνηση Βενιζέλου.
Το 1932 και το 1936 οι εκλογές διεξήχθησαν εκ νέου µε την
απλή αναλογική. Συνέπεια ήταν ξανά ο κατακερµατισµός των πολιτικών δυνάµεων, που έστρωσε τον δρόµο στη δικτατορία του
Μεταξά.
Το 1946 και το 1950, τα ταραγµένα χρόνια πριν και µετά τον
εµφύλιο πόλεµο, οι εκλογές διεξήχθησαν και πάλι µε απλή αναλογική. Πάλι κατακερµατισµός των πολιτικών δυνάµεων, πάλι
αδυναµία σχηµατισµού σοβαρών κυβερνήσεων, χάος, ακυβερνησία.
Τέλος, πιο πρόσφατα, το 1989, το ΠΑΣΟΚ σε µια άνευ προηγουµένου κίνηση τακτικισµού -την οποία, ας είµαστε ειλικρινείς,
µόνο εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ανταγωνίζεστε και ξεπερνάτε- µε τα εκλογοµαγειρέµατα τότε του αλήστου µνήµης
Κουτσόγιωργα και του Τσοχατζόπουλου, επέβαλε την απλή αναλογική που σήµερα εσείς υποστηρίζετε, καθιστώντας ουσιαστικά
αδύνατο -νόµιζαν- τον σχηµατισµό κυβέρνησης.
Χρειάστηκαν έτσι τρεις εκλογικές αναµετρήσεις, µε όλες τις
συνέπειες, για να λάβει η Νέα Δηµοκρατία πλέον το θηριώδες
47%, για να µπορέσει να σχηµατίσει κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τόπος έχει θεσµική µνήµη, θυµάται και ξέρει ότι η απλή αναλογική ζηµίωσε διαρκώς την πατρίδα µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Όταν λέτε «Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας», εννοείτε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Απαντήστε
σε αυτά και µετά υψώστε τον τόνο της φωνής σας. Αφήστε τα.
Σήµερα, όµως, το κρίσιµο δίληµµα είναι «ακυβερνησία ή κυβερνησιµότητα;». Ακούµε το επιχείρηµα και είναι ίσως χρήσιµο
και για µας ότι η πριµοδότηση του πρώτου κόµµατος, παρά τις
δικλείδες ασφαλείας που θέτουµε, λειτουργεί εις βάρος της λαϊκής ψήφου, στερώντας έδρες από άλλα κόµµατα.
Η στάθµιση το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη, αλλά είναι
αναγκαία. Η ανάγκη σχηµατισµού κυβέρνησης είναι απαραίτητη.
Δυστυχώς, µε ευθύνη του πολιτικού συστήµατος στη χώρα µας
δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα συναίνεσης και συνεργασίας.
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Δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τότε που εσείς
που µιλάτε σήµερα για συναίνεση αποκαλούσατε τους συναδέλφους σας στη Βουλή «γερµανοτσολιάδες», «προδότες» και τους
καλούσατε -οι συνέταιροί σας, τότε- σε λιντσάρισµα. Δυστυχώς,
αυτό γινόταν. Γυρίστε λίγο πίσω τον χρόνο να δείτε τι έλεγε ο κ.
Καµµένος, που τον είχατε Αντιπρόεδρο.
Η κοµµατικοποίηση, η αναποτελεσµατικότητα και οι αγκυλώσεις της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης αποκλείουν πολυτέλειες
τύπου Βελγίου, που δεν είχε κυβέρνηση µεν για δύο χρόνια, αλλά
το κράτος λειτουργούσε ρολόι.
Είδαµε, άλλωστε, τις διαλυτικές συνέπειες στην απλή αναλογική στις πρόσφατες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πλην,
όµως, των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων, η απλή αναλογική έχει και
εγγενείς αδυναµίες. Αποτελεί µηχανισµό νόθευσης της λαϊκής
βούλησης και καταστρατήγησης της δηµοκρατίας του προγραµµατικού λόγου.
Στις δηµοκρατίες τα κόµµατα διεκδικούν τη λαϊκή ψήφο, παρουσιάζοντας συγκεκριµένα πολιτικά προγράµµατα. Η απλή αναλογική, όµως, αναγκάζει τα κόµµατα να αναζητήσουν ουσιαστικά
µετεκλογικά ευρύτερες συµµαχίες, µε αποτέλεσµα να υποχωρούν κατά κράτος από τις προεκλογικές τους θέσεις.
Πίσω, λοιπόν, από κλειστές πόρτες και κατόπιν εορτής, δηλαδή κατόπιν κάλπης, αποφασίζετε ερήµην πλέον των πολιτών
το όποιο κυβερνητικό πρόγραµµα. Συχνά δε οι προσπάθειες συναινέσεων µπορεί να οδηγήσουν και σε τερατουργήµατα σαν και
αυτό που φτιάξατε, όπως η κυβέρνησή σας µε τους ΑΝΕΛ.
Όµως, επειδή ο εκλογικός νόµος πέρα από ιδεολογία είναι και
απλά µαθηµατικά, ας εξετάσουµε τα αποτελέσµατα των εκλογών
του Ιουλίου του 2019 υπό το πρίσµα της απλής αναλογικής.
Η Νέα Δηµοκρατία θα λάµβανε τότε -και εκεί τα έχετε κάνει
όλοι λάθος στα µαθηµατικά σήµερα- εκατόν τριάντα έδρες, δηλαδή το µπόνους είναι µόνο το 9%, αφορά σε είκοσι οκτώ έδρες,
όχι σε σαράντα ή πενήντα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκατόν τρεις, το Κίνηµα Αλλαγής είκοσι επτά, το ΚΚΕ δεκαεπτά κ.λπ., η Ελληνική Λύση δώδεκα και το ΜέΡΑ25 έντεκα.
Πείτε µας, λοιπόν, αλλά δώστε µας µια συγκεκριµένη απάντηση: Χωρίς το πρώτο κόµµα πώς θα µπορούσε να σχηµατιστεί
κυβέρνηση; Με ποιον θα κυβερνούσατε τότε εσείς; Με τον κ. Βελόπουλο; Να µας το πείτε. Με τον κ. Βαρουφάκη; Με τον πρώτο
είναι πιθανότερο, αφού έχετε αποκτήσει το know - how µε την
προηγούµενη εµπειρία σας µε τον Καµµένο. Με τον κ. Βαρουφάκη θέλουµε να µας πείτε, όµως, το εξής: Όλα αυτά τα συντροφικά µαχαιρώµατα, όλοι αυτοί οι καλοί λόγοι για το «πουλέν»
της προηγούµενης περιόδου θα επανέλθουν και θα χτιστούν
πάνω στην πλάτη µας;
Είπε και σήµερα κάτι σωστό, κατά τη γνώµη µου και έδειξε ο
κ. Βαρουφάκης ότι πρέπει να σκεφτόµαστε πάντοτε εκλογικές
επιτροπές πέρα από τα κόµµατα. Όµως, ήθελα να του απαντήσω
από αυτό το Βήµα, ότι ευτυχώς δεν έχουµε προβλήµατα νοθείας
στις εκλογές, σε καµµία από τις προηγούµενες εκλογικές διαδικασίες.
Το δεύτερο, όµως, που µας είπε και µας ανέλυσε ένα σχέδιο
για το πώς θα έφερνε ένα καινούργιο εκλογικό σύστηµα, είναι
ακριβώς στην ίδια λογική του πρώτου εξαµήνου του 2015, που
του εµπιστευτήκατε τη διακυβέρνηση της χώρας. Εκεί διέλυσε
τα οικονοµικά της χώρας, διέλυσε την Ελλάδα. Τώρα µε ένα σύστηµα δικό του, υβριδικό, «βαρουφάκειο», θα ερχόταν να βρει
λύση και στα εκλογικά συστήµατα όλου του κόσµου.
Θα κυβερνούσατε τότε, λοιπόν, πάλι εσείς µε τον κ. Βαρουφάκη; Έβαλε πέντε-έξι συστήµατα µέσα.
Ακυβερνησία, λοιπόν, θέλετε και αναταραχή. «Μεγάλη αναταραχή, θαυµάσια κατάσταση!», έλεγε τότε ο Μάο και αντιγράφετε
εσείς σήµερα.
Εµείς δεν ασπαζόµαστε αυτή την άποψη. Νοµοθετούµε, λοιπόν, αυτόν τον νόµο, γιατί θέλουµε την κυβερνησιµότητα. Δίνουµε µπόνους στο πρώτο κόµµα, γιατί κατ’ εµάς, δεν µπορεί
-αλλά αποδείξτε το, αντί να χασκογελάτε- να σχηµατιστεί κυβέρνηση µε απλή αναλογική χωρίς το πρώτο κόµµα. Περιµένουµε
τις απαντήσεις σας συγκεκριµένα µε νούµερα.
Ακούµε, επίσης, πολλούς Βουλευτές σας, αλλά και τον κ. Τσίπρα στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα να µιλά για την προοδευ-
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τική παράταξη που θα νικήσει τη Νέα Δηµοκρατία, όταν γίνουν
οι εκλογές.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα µια απάντηση και για
αυτό. Τι σας κάνει να θεωρείτε ότι εσείς είστε το προοδευτικό
κόµµα της χώρας µας; Οι απόµαχοι του ΠΑΣΟΚ που έχετε εντάξει στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα και στο κόµµα σας γενικώς
ή η συγκυβέρνησή σας µε τον Πάνο Καµµένο;
Προοδευτικό κόµµα είναι η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας,
που µε τις επιλογές της οδηγεί τη χώρα σε µια νέα εποχή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά αλλού να τα κάνεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό το
ύφος στο κόµµα σας, κύριε Τζανακόπουλε, όχι στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Τζανακόπουλε, ηρεµήστε. Μετά θα πάρετε τον λόγο
και θα µιλήσετε. Ηρεµία.
Παρακαλώ, κύριε Λιβανέ, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ήθελα να
σας πω -και είµαστε ανοιχτοί να σας ακούσουµε- ότι προοδευτική
παράταξη στον τόπο µας είναι η Νέα Δηµοκρατία, που µε τις επιλογές της οδηγεί τη χώρα σε µια νέα εποχή.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πέρα από τα χαµόγελα θέλουµε και τοποθετήσεις. Η ηγεσία
του Μητσοτάκη µετασχηµατίζει τη χώρα, καθιστώντας τη µια
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, µε νέους ανθρώπους, αυτούς τους
οποίους έχουµε επιλέξει για την Κυβέρνησή µας και µε όρεξη για
δουλειά, µε λάθη ναι, που όµως έχει το σθένος να τα διορθώνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµα φορά
σήµερα αναµετριέται η ευθύνη µε τον λαϊκισµό, η αλήθεια µε το
ψέµα, το ηθικό πλεονέκτηµα, έννοια που βαθιά ταλαιπωρήθηκε
επί των ηµερών σας, µε τον πολιτικό καιροσκοπισµό.
Οι πολίτες έχουν και µνήµη και κρίση. Μην τους υποτιµάτε.
Γνωρίζουν καλά ότι σε αντίθεση µε όσα έκανε το ΠΑΣΟΚ το 1989
και εσείς το 2016, εµείς υλοποιούµε γρήγορα και αποφασιστικά
όσα ακριβώς δεσµευτήκαµε προεκλογικά. Ορίζουµε τους κανόνες του παιχνιδιού τριάµισι ολόκληρα χρόνια πριν από τις εκλογές.
Αυτό, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται ηθικό πλεονέκτηµα και η Νέα Δηµοκρατία είναι η µόνη που το διαθέτει. Θα
ήταν δείγµα πολιτικής ωριµότητας από σας, εκτιµώ, η υπερψήφιση του εκλογικού νόµου µε µεγάλη πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λιβανέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν εθελοτυφλούµε. Θεωρούµε για µια ακόµα φορά, δυστυχώς, τα τείχη
του πολιτικού καιροσκοπισµού ότι θα ορθώσουν το ανάστηµά
τους κόντρα στο κοινό καλό, κόντρα στη βούληση των πολιτών
για σταθερές κυβερνήσεις, ικανές να αναδείξουν δρόµους προόδου και προοπτικής. Γι’ αυτό οι επόµενες εκλογές, όντως, θα
είναι µε απλή αναλογική, αλλά θα ακολουθήσουν και δεύτερες
και µε την υποστήριξη του ελληνικού λαού θα τις κερδίσει η Νέα
Δηµοκρατία για το καλό του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Για ποιο
θέµα; Υπάρχει προσωπικό ζήτηµα;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Φαντάζοµαι εκ παραδροµής, αγαπητέ κύριε Λιβανέ, είπατε ότι κάποιος, κάποτε, οποιοσδήποτε,
εµπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας στον κ. Βαρουφάκη.
Προφανώς, ξέρετε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ο κ. Βαρουφάκης
δεν υπήρξε Πρωθυπουργός της χώρας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο κ. Τσίπρας τού εµπιστεύθηκε το Υπουργείο Οικονοµικών. Το αντιλαµβάνεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-
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στούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εκλογικό σύστηµα αποτελεί
έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν
τη σχέση του πολίτη µε το κράτος. Η πλουραλιστική συγκρότηση
της Βουλής, πάγιο αίτηµα του δηµοκρατικού κόσµου, σε ευθεία
αντιστοιχία προς τη λαϊκή βούληση όπως αυτή αποτυπώνεται
στις κάλπες, αποτελεί το βαρόµετρο της λαϊκής κυριαρχίας.
Τι διακηρύσσει ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του; Δεν έχει
σηµασία τι ψήφο έριξαν οι πολίτες. Το πρώτο κόµµα θα κλέψει
ένα µέρος από τις έδρες των άλλων κοµµάτων και θα κυβερνήσει
µόνο του. Γιατί θα το κάνει αυτό; Και κάπου εδώ έρχεται το σκιάχτρο της δήθεν ακυβερνησίας. «Δεν ξέρει ο λαός να ψηφίζει»,
µας λέει η Νέα Δηµοκρατία. «Εµείς ξέρουµε καλύτερα». Μα, ο
ψηφοφόρος πηγαίνοντας στην κάλπη γνωρίζει και τους κινδύνους και τα οφέλη από κάθε εκλογικό αποτέλεσµα και δίνει την
εντολή του: Συνεργαστείτε ή µην συνεργαστείτε. «Όχι», επαναλαµβάνει η Νέα Δηµοκρατία. «Ο λαός δεν ξέρει. Εµείς ξέρουµε
καλύτερα». Ο πρώτος θα πάρει το σούπερ δωράκι του, ώστε να
κυβερνήσει µόνος και όσο για τη λαϊκή ετυµηγορία, περιφρόνηση.
Και µετά, υποκριτικά, οι ίδιοι οι υπερασπιστές των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων θα βγουν στα µπαλκόνια και θα αγορεύσουν
υπέρ µιας σύγχρονης Ελλάδας, υπέρ της συναίνεσης, υπέρ του
ευρωπαϊκού προσανατολισµού της χώρας. Όµως, στην υπόλοιπη
Ευρώπη οι συµµαχικές κυβερνήσεις είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση.
Και είδαµε ότι, όταν κάποιοι µιλούν περί κυβερνησιµότητας και
περί ανεµπόδιστης εφαρµογής του προγράµµατός τους, πολύ
απλά εννοούν ότι θέλουν το κράτος λάφυρο για τον εαυτό τους.
Μονοκοµµατικές κυβερνήσεις, µε µεγάλες πλειοψηφίες ήταν
αυτές που έφεραν την πατρίδα µας στο χείλος της καταστροφής
και στη χρεοκοπία. Θυµόµαστε το γνωστό κοµµατικό δίπολο που
ζηµίωσε τη χώρα, µέσα ακριβώς από ασύδοτες µονοκοµµατικές
κυβερνήσεις.
Οι τωρινοί έξι µήνες µονοκοµµατικής, επιτελικής, ακοµµάτιστης και ευέλικτης διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, έχουν θυµίσει, δυστυχώς, στον λαό µας τα δήθεν πλεονεκτήµατα των
µονοκοµµατικών κυβερνήσεων σε όλους τους τοµείς. Είναι γνωστά τα διαχρονικά ελαττώµατά σας: Διορισµός ηµετέρων. Πλήρης επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα. Νέα αύξηση της
ανεργίας. Αστυνοµικές επιχειρήσεις κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου. Αλλεπάλληλα και µεγάλα λάθη στα εθνικά θέµατα.
Απίστευτη προχειρότητα στο προσφυγικό ζήτηµα. Ιδιωτικοποίηση όσων κοινωνικών αγαθών ιδιωτικοποιούνται, µε κέρδος για
ηµέτερους επιχειρηµατίες. Έλεγχος και διαπλοκή µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της µονοκοµµατικής Κυβέρνησής σας.
Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε στο µυαλό της ηγεσίας της Νέας Δηµοκρατίας µία παρένθεση, την οποία δεν θέλει
µε κανέναν τρόπο να τη δει να επαναλαµβάνεται. Θεωρώντας τον
εαυτό της αποκλειστικό κυβερνήτη αυτού του τόπου, νοµοθετεί
µε γνώµονα όχι την οποία κυβερνησιµότητα, αλλά τη δική της
παραµονή στην καρέκλα της εξουσίας. Έτσι, δεν διστάζει να δηλώνει πως οι επόµενες εκλογές θα είναι άνευ αξίας. Και για ποιο
λόγο; Γιατί θα γίνουν µε την απλή αναλογική.
Ακούµε και την κριτική σας γιατί δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα την απλή αναλογική. Μα, θυµάστε καθόλου σε ποια κατάσταση βρισκόταν η χώρα το 2015; Θυµάστε σε τι κατάσταση
παραδώσατε τη χώρα; Ήταν µία χώρα µε άδεια ταµεία, µε πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση εν καιρώ ειρήνης, µία χώρα ξεκρέµαστη, µε 28% ενέργεια, ένα λαό να έχει χάσει κάθε ελπίδα και
κάθε αξιοπρέπεια. Θυµάστε την παγίδα αυτή που στήσατε εσείς
και τη στήσατε για να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά έπεσε ο ίδιος
ο ελληνικός λαός µέσα;
Την απλή αναλογική την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν η χώρα σταθεροποιήθηκε, το 2016. Κι έχετε και το θράσος να µας κρίνετε
για τη συγκυβέρνηση µε τον Πάνο Καµµένο, εσείς, που κερδίσατε τις εκλογές πριν έξι µήνες εκτός µνηµονίου, µε 27 δισεκατοµµύρια απόθεµα, για να τα τρώτε τώρα σε πίτες και σε χρυσές
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καρέκλες, παριστάνοντας τους υπερπατριώτες, µε µακεδονοµάχους και βουκεφάλες, µε προεκλογική ατζέντα της µετεµφυλιακής
Δεξιάς,
«Ελλάς-Ελλήνων-Χριστιανών»
και
«πατρίς-θρησκεία-οικογένεια», γεµίζοντάς µίσος την κοινωνία.
Ένα µίσος, το οποίο τώρα µε το προσφυγικό ζήτηµα, το οποίο
θα είναι και το Βατερλό σας, έρχεται πίσω σε σας και σας χτυπάει την πόρτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πιστή
στις ιδεολογικές της αρχές, στις αρχές της δικαιοσύνης και της
ισότητας, ψήφισε την απλή αναλογική. Γιατί η απλή αναλογική
αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση της απελευθέρωσης των
υγειών δυνάµεων της κοινωνίας µας και µία νέα πραγµατικότητα
οικοδοµείται. Οι κινήσεις αυτές του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν προσκλητήριο ενεργούς συµµετοχής στη δηµοκρατία. Γιατί πιστεύουµε
πως οι µόνοι που µπορούν να πάνε µπροστά αυτόν τον τόπο είναι
ίδιοι οι πολίτες και όχι κάποιοι επαγγελµατίες καρεκλοκένταυροι,
που προωθούνται από συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κατόπιν συναλλαγών πίσω από κλειστές πόρτες.
Εµείς επιδιώκουµε την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των
πολιτών προς τους δηµοκρατικούς θεσµούς και το πολιτικό σύστηµα. Επιδιώκουµε µία νέα σχέση µε την πολιτική.
Εσείς, επειδή φοβάστε τη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά,
αναζητάτε τρόπους να απογοητεύσετε τον κόσµο, να καθίσει
στον καναπέ του, να µην ασχολείται ώστε να µπορέσετε να αναπαράγετε τα προνόµια και τα προνόµια των φίλων σας. Δεν θέλετε Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες. Θέλετε Ελληνίδες και
Έλληνες «ιδιώτες».
Το εκλογικό σύστηµα που προτείνετε αποτελεί στρέβλωση της
αντιπροσώπευσης και της κοινής λογικής. Θέλετε οι λίγοι να κυβερνούν τους πολλούς. Γιατί για εσάς, η δηµοκρατία είναι µία
αποκριάτικη στολή για να κρύψετε ένα φέουδο, που φαντάζεστε
ότι σας ανήκει κληρονοµικά. Ενώ για εµάς, η δηµοκρατία είναι
το κυριακάτικο ρούχο µας, που το φοράµε µε σεβασµό και µε
υπερηφάνεια, ελπίζοντας και διεκδικώντας να πάψει αυτό το
ρούχο να είναι κυριακάτικο και να γίνει καθηµερινό, να γίνει η
φόρµα εργασίας µας.
Τις ξέρουµε καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις µονοκοµµατικές κυβερνήσεις σας, τις κυβερνήσεις µειοψηφίας. Αυτές
µας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Αυτές µας οδήγησαν στα µνηµόνια. Και σε αυτό το παρελθόν δεν θα µας γυρίσετε πίσω. Θα αποδειχθεί στις επόµενες εκλογές της χώρας, τις εκλογές µε απλή
αναλογική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε την κ. Χρηστίδου για το χρόνο.
Μία ανακοίνωση προς το Σώµα. Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση των επιµέρους συµβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος
«Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον
τοµέα της Υγείας που κυρώθηκε µε τον νόµο 4564/2018 (Α’
170)».
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μάρκου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν θυµάµαι καλά -γιατί µπορεί
να κάνω λάθος, θυµίστε µου, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας- αυτή η θηριώδης κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
έπεσε το 1990, όταν την έριξε ο κ. Σαµαράς ή κάνω λάθος; Γι’
αυτή µιλάτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Το 1990
όχι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Το 1993. Ο κ. Σαµαράς την έριξε.
Εκεί δεν διαφωνείτε.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω, αναφορικά µε αυτά τα non papers
τα οποία παίρνετε οι οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας και µετά
µονότονα, τουλάχιστον το 50%, τα επαναλαµβάνετε, να κάνετε
µία κριτική σε αυτούς που τα στέλνουν. Διότι το να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την απλή αναλογική µόλις είδε ότι έρχονται εκλογές
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και τις χάνει, τρία χρόνια πριν, είναι λίγο άστοχο εκ µέρους σας.
Γιατί το 2016 έγινε η απλή αναλογική και οι εκλογές έγιναν το
2019. Πείτε τους, λοιπόν, ή να αλλάξουν τους λογογράφους των
non papers ή να είναι πιο προσεκτικοί.
Όταν ο Σόλων ρωτήθηκε ποια είναι η καλύτερη µορφή του πολιτεύµατος, απάντησε µε µία ερώτηση ο ίδιος. «Για ποιον λαό και
για ποια εποχή;». Την ίδια απάντηση θα µπορούσε κανείς να
δώσει στην ερώτηση ποια είναι η καλύτερη µορφή εκλογικού συστήµατος. Διότι στο σύγχρονο δηµοκρατικό κράτος δικαίου και
ιδίως στα κοινοβουλευτικά πολιτεύµατα, η επιλογή ενός συγκεκριµένου εκλογικού συστήµατος δεν κάνει τίποτα άλλο από το
να αντικατοπτρίζει όχι µόνο την πολιτική παιδεία και ωριµότητα
µιας κοινωνίας σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, αλλά και την
ένταση των πολιτικών παθών και αποτελεί µία ασφαλή µέθοδο
µέτρησης της χειραγώγησης της πολιτικής, αφού ανάλογα µε το
είδος των εκλογικών συστηµάτων διαµορφώνεται και ο κοινοβουλευτικός συσχετισµός.
Αυτή είναι, λοιπόν, η κρισιµότητα του εκλογικού συστήµατος,
που επιλέγεται σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, αφού αυτό διαµορφώνει την εκλογική συµπεριφορά των ψηφοφόρων, τον πολιτικό λόγο των κοµµάτων, ακόµα και την ίδια τη σύνθεση του
πολιτικού και του κοµµατικού συστήµατος.
Οι σύγχρονες διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις αλλά και η ίδια
φιλοσοφία του ισχύοντος Συντάγµατος άφησε ένα ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στον κοινό νοµοθέτη ως προς τη ρύθµιση των σχετικών µε την εκλογική διαδικασία και το εκλογικό
σύστηµα θεµάτων. Είναι υπέρ τη διεύρυνσης του δηµοκρατικού
χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής.
Μετά τη Μεταπολίτευση πραγµατοποιήθηκαν συνολικά δεκαοχτώ εκλογικές αναµετρήσεις µε επτά διαφορετικούς εκλογικούς
νόµους, περίπου δηλαδή, δύο εκλογικές αναµετρήσεις ανά νόµο.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την εργαλειακή χρήση του εκλογικού νόµου ως µέσο παρέµβασης στο πολιτικό σύστηµα και ακολουθεί τις στοχεύσεις του εκάστοτε κυρίαρχου µπλοκ εξουσίας.
Γι’ αυτό και όλα τα πολιτικά συστήµατα και τα εκλογικά -πλην φυσικά της απλής αναλογικής του 2016 που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- υπηρετούν ουσιαστικά έναν στόχο, την
ανάδειξη αυτοδύναµων κυβερνήσεων µέσα σε ένα πλαίσιο δικοµµατικής εναλλαγής.
Αξιότιµε, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας, µας φέρατε παραδείγµατα αποτυχίας, επικαλούµενος εµπειρίες πριν
εκατό χρόνια, όπως τον διχασµό. Και µας φέρατε και παραδείγµατα αποτυχίας, επικαλούµενος τον µετεµφυλιακό άµεσα εκλογικό χρόνο. Είναι τελείως άστοχο και δείχνει την ένδεια των
επιχειρηµάτων σας.
Ωστόσο, η δεκαετής κρίση εξανάγκασε το πολιτικό σύστηµα
σε συγκλίσεις και συναινέσεις. Είναι γεγονός ότι σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, ιδίως κατά την προηγούµενη δεκαετία, οι θεσµοί της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας δοκιµάστηκαν υπό το
βάρος πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών εξελίξεων, µε αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις να αµφισβητείται η ικανότητα τους
να εκφράσουν γνησίως τα αιτήµατα των πολιτών. Η οικονοµία
όρισε την πολιτική και όχι το αντίθετο, δηλαδή, η πολιτική την οικονοµία.
Την ίδια στιγµή µία διαρκώς αυξανόµενη µερίδα πολιτών αισθάνθηκε αποκλεισµένη και µη εκφραζόµενη από τους θεσµούς,
του Κοινοβουλίου περιλαµβανοµένου, µε αποτέλεσµα να διοχετεύσει τη δυσαρέσκειά της σε αντικοινωνικές και αντιπολιτικές
διεξόδους. Μην απορείτε γιατί περιοδικά κατά καιρούς η νεολαία
αγανακτεί ή απέχει των δρώµενων.
Στη χώρα µας το 2012 τα εκλογικά κεκτηµένα του µεταπολιτευτικού δικοµµατισµού ανατράπηκαν βίαια και ως έναν βαθµό
απροσδόκητα. Στις διαδοχικές αναµετρήσεις Μαΐου - Ιουνίου τα
παραδοσιακά κόµµατα εξουσίας υπέστησαν πρωτοφανή καθίζηση στις τάξεις του εκλογικού σώµατος και η προτίµησή του εκφράστηκε σε άλλους σχηµατισµούς. Αυτό ήταν ένας
αιφνιδιασµός.
Ήδη, λοιπόν, από τότε και µε αφορµή την ανατροπή των εκλογικών κεκτηµένων του παραδοσιακού δικοµµατισµού θα αρχίσει
να αµφισβητείται, διστακτικά στην αρχή και εντονότερα στη συνέχεια, η χωρίς προϋποθέσεις πριµοδότηση του πρώτου αυτο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τελούς συνδυασµού. Ήταν τότε που διατυπώθηκε δυνατά και καθαρά από χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσµου το κυρίαρχο αίτηµα για περισσότερη και
για πραγµατική δηµοκρατία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίθηκε επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αποκαθιστούσαν την αντιπροσωπευτικότητα του Κοινοβουλίου και την εµπιστοσύνη των πολιτών σε
αυτό, µε κορυφαία επιλογή αυτή την καθιέρωση του εκλογικού
συστήµατος, της απλής αναλογικής. Περί αυτού πρόκειται και
αυτό έχει να αντιµετωπίσει σε αυτή τη φάση το πολιτικό σύστηµα, να περισώσει την αξιοπιστία του.
Τον Ιούλιο του 2016 η Βουλή ψήφισε νόµο µε τον οποίο καθιερώθηκε το αναλογικό εκλογικό σύστηµα, καταργώντας το µπόνους, που καθιέρωνε ο ισχύον εκλογικός νόµος. Η τροποποίηση
του εκλογικού συστήµατος και γενικότερα του εκλογικού νόµου
αποτέλεσε εµβληµατική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση θεσµικών µεταρρυθµίσεων. Αποτέλεσε, επίσης, την ικανοποίηση ενός
δίκαιου και πάγιου αιτήµατος του δηµοκρατικού κόσµου της
χώρας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστός στην πάγια και διαχρονική άποψη και παρά
το κοµµατικό του συµφέρον -όσο και να το επαναλαµβάνετε ότι
ήταν για κοµµατικό συµφέρον, µόνο τους εαυτούς σας πείθετεκαθιέρωσε την απλή αναλογική. Επιλέχθηκε να καθιερωθεί το
αναλογικό σύστηµα, ώστε η Βουλή να αποτελεί πραγµατικά αντιπροσωπευτικό της ελληνικής κοινωνίας θεσµό. Η εφαρµογή
του δε στις επόµενες εκλογές θα σηµατοδοτήσει την οριστική
επικρότηση του συναινετικού κοινοβουλευτισµού. Θα σηµατοδοτήσει το πέρασµα από ευκαιριακούς κυβερνητικούς συνασπισµούς σε ουσιαστικές δηµοκρατικές συνεργασίες εξεύρεσης
πραγµατικών πολιτικών συγκλίσεων.
Οι κυβερνήσεις συνεργασίας άλλωστε πολλά µπορούν να προσφέρουν για την αποκατάσταση της τρωθείσας αξιοπιστίας των
πολιτικών κοµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η δηµοκρατική και πλουραλιστική συγκρότηση της Βουλής
µέσω της αναλογικής αντιπροσώπευσης των πολιτικών κοµµάτων είναι ζήτηµα κοµβικής σηµασίας -πιστέψτε το- είναι ζήτηµα
δηµοκρατίας. Θα το βρείτε -όπως βρήκατε µε το µεταναστευτικό
µπροστά σας τα προβλήµατα- µπροστά σας ως κυρίαρχο κόµµα
του πολιτικού συστήµατος. Η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη αντιστοίχιση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης προς την πραγµατική εκλογική του δύναµη αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για
την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους δηµοκρατικούς θεσµούς και το πολιτικό σύστηµα. Υπ’ αυτή την έννοια, βεβαίως, εκφράζουµε τη διαφωνία µας στην επιστροφή του
στο παλιό καθεστώς.
Τώρα, δεν γίνεται να µιλάει η Νέα Δηµοκρατία για ισοτιµία
ψήφου οµογενών, γιατί υπερασπίζεται την ανισοτιµία ψήφου των
Ελλήνων πολιτών. Η απλή αναλογική σας φοβίζει, γιατί φοβόσαστε την ακυβερνησία, όχι την πραγµατική, αλλά την ακυβερνησία
µέσα στο κόµµα σας και την ενότητα του κόµµατός σας.
Στις επόµενες εκλογές ό,τι και να γίνει θα έχουµε προοδευτική
κυβέρνηση της Αριστεράς. Αυτή είναι προοδευτική, αγαπητέ.
Προσέξτε, δεν είναι αφορισµός ο προοδευτισµός ή ο συντηρητισµός. Είναι συγκεκριµένη έκφραση του διαφωτισµού και της
µετανεωτερικότητας, η οποία εκφράζει κάποια χαρακτηριστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Τελειώνω.
Δεν είναι βρισιά, δεν είναι αφορισµός. Μην το παίρνετε έτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εάν ζείτε
διακόσια χρόνια πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Κυβέρνηση, λοιπόν, µε κορµό τον
ΣΥΡΙΖΑ και στη βάση προγραµµατικών συγκλίσεων και συµφωνιών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Αµανατίδης Γιώργος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
αγαπητοί συνάδελφοι, θα επιχειρήσω να δώσω απάντηση σε τέσσερα βασικά ερωτήµατα που τέθηκαν στη δηµόσια συζήτηση
τόσο κατά το προηγούµενο διάστηµα, όσο και στο πλαίσιο των
συνεδριάσεων που προηγήθηκαν στην αρµόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή.
Πρώτο ερώτηµα: Γιατί, η Κυβέρνηση αντικαθιστά τον εκλογικό
νόµο µε νέο; Η Κυβέρνηση πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις προτείνει σηµαντικές τροποποιήσεις στην εκλογική νοµοθεσία, για να προλάβει επιζήµιες για τη χώρα δυσλειτουργίες που
αναπόφευκτα θα προκύψουν -όπως συνέβη και στο παρελθόναπό την εφαρµογή αναλογικών εκλογικών συστηµάτων.
Μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου αναφέρεται ως πρόσφατη περίπτωση η εφαρµογή αναλογικού συστήµατος στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, όπου εάν η παρούσα Κυβέρνηση δεν είχε µπει
ρυθµιστικά, οι δήµοι και οι περιφέρειες θα είχαν υποπέσει σε καθεστώς ακυβερνησίας.
Η απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ καθιστά τον σχηµατισµό κυβέρνησης πρακτικά αδύνατο και οδηγεί τη χώρα σε παράλυση. Με
την απλή αναλογική του ν.4555/2018 είναι αδύνατη η αυτοδυναµία ακόµα και µε ποσοστό 47%. Σκεφτείτε ότι µε την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δηµοκρατία το 2004 µε ποσοστό
45,4% δεν θα µπορούσε να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση,
γιατί θα αποσπούσε συνολικά εκατόν σαράντα τρείς έδρες. Με
λίγα λόγια, δηλαδή, η απλή αναλογική δεν επιτρέπει σε ένα
κόµµα που το ψήφισαν ένας στους δύο ψηφοφόρους, να κυβερνήσει.
Εµείς δεν θα αφήσουµε τη χώρα στο έλεος της ακυβερνησίας
και των επαναλαµβανόµενων εκλογικών αναµετρήσεων, που µειώνουν το κύρος της διεθνώς και προκαλούν αποσταθεροποίηση
στην εθνική οικονοµία και στη γεωπολιτική της θέση. Αντιπροσωπευτικό είναι ένα εκλογικό σύστηµα που εξασφαλίζει πριν από
όλα τη δυνατότητα µιας χώρας να κυβερνηθεί, που σέβεται την
εντολή των ψηφοφόρων. Γιατί, οι πολίτες πρέπει να είναι εκείνοι
που αποφασίζουν τι είδους κυβέρνηση θέλουν και όχι το εκλογικό σύστηµα.
Όπως ορθά αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου
νόµου, -που ήταν πολύ καλά δουλεµένη- ένα σύστηµα απλής
αναλογικής αναγκαστικά διαστρεβλώνει τη γνώµη του εκλογέα,
καθώς τείνει να µεταθέσει το ζήτηµα των κρίσιµων συναινέσεων
και συµβιβασµών για µετά τις εκλογές και όχι πριν.
Ποια είναι η αλήθεια για το µπόνους; Αναµφισβήτητα ο εκλογικός νόµος που καταθέτει η Κυβέρνηση είναι αναλογικότερος
από το νόµο που ίσχυε έως τις εκλογές του Ιουλίου του 2019.
Η βασική αρχή του εκλογικού συστήµατος, όπως το εισηγείται
η Κυβέρνηση, αφορά σε αναλογική κατανοµή των εδρών εφόσον
το πρώτο κόµµα συγκεντρώσει ένα ποσοστό επί των εγκύρων
ψηφοδελτίων µικρότερο του 25%. Καθαρή, λοιπόν, απλή αναλογική µέχρι το 25% και καµµία πριµοδότηση για το κόµµα που συγκεντρώνει λιγότερο από 25%. Ταυτόχρονα µάξιµουµ µπόνους
πενήντα εδρών. Να, λοιπόν, µία καινοτοµία του νέου σχεδίου
νόµου.
Δεύτερο ερώτηµα: Γιατί αλλάζει η Κυβέρνηση τον εκλογικό
νόµο τώρα; Το σχέδιο νόµου έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή
τριάµισι χρόνια, περίπου, πριν το τέλος της θητείας της Βουλής.
Δηλαδή σε χρόνο µακριά από τις επόµενες εκλογές, όπως τονίστηκε από αρκετούς συναδέλφους νωρίτερα. Με άλλα λόγια η
Κυβέρνηση φέρνει τον εκλογικό νόµο στη Βουλή σε έναν εκλογικά ουδέτερο χρόνο ακριβώς για να αποσυνδεθεί από οποιαδήποτε υπόνοια εκλογικής σκοπιµότητας.
Και µάλιστα, εδώ που τα λέµε, φέρνει έναν νόµο, που, µε βάση
τις τρέχουσες δηµοσκοπήσεις, µάλλον αδικεί το κυβερνών
κόµµα. Αυτό επιβεβαιώνει ότι µέληµά µας είναι να ολοκληρώσουµε το συντοµότερο δυνατό τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που
θα εξασφαλίσουν στη χώρα την πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται και θα µας επιτρέψουν να εντατικοποιήσουµε το έργο µας
προς όφελος των πολιτών.
Σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ, που κάνοντας νόµο την απλή ανα-

8553

λογική, είχε ως µοναδικό του στόχο να εµποδίσει τη Νέα Δηµοκρατία, ως πρώτο κόµµα, να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση.
Τρίτο ερώτηµα: Έχουν βάση οι αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης
περί αντισυνταγµατικότητας του µπόνους; Το µπόνους αγαπητοί
συνάδελφοι, έχει κριθεί και µε αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου πλήρως συνταγµατικό και έχουν εκπέσει όποιες
προσφυγές είχαν γίνει στις τελευταίες εκλογές. Κατά ρητή µάλιστα επιταγή του άρθρου 51 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, οι
Βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος και όχι τα κόµµατα από
τα οποία προέρχονται.
Τέταρτο: Έχουν βάση οι αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης περί της
µη σύστασης διακοµµατικής επιτροπής για την επίτευξη συναίνεσης; Μας κατηγορεί η Αντιπολίτευση ότι δεν προηγήθηκε διάλογος. Τα θέµατα του εκλογικού νόµου έχουν αποτελέσει
αντικείµενο ευρέος διαλόγου µεταξύ των κοµµάτων επί µακρόν
εδώ και πολλά χρόνια. Συνεπώς είναι γνωστές οι θέσεις όλων και
διατυπώθηκαν µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο.
Μάλιστα άκουσα τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο να
θέτει στην επιτροπή ένα εύλογο ερώτηµα και να µην παίρνει
απάντηση. Ρώτησε, λοιπόν, εάν υπάρχει εκλογικός νόµος που η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση δέχεται να συζητήσει πλην της απλής
αναλογικής. Υπάρχει δηλαδή µία βάση πάνω στην οποία µπορούµε να συζητήσουµε; Εφόσον η απάντηση είναι αρνητική,
προς τι οι αιτιάσεις περί µη διαλόγου;
Καταληκτικά, αγαπητοί συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου
επιτυγχάνεται η εξεύρεση µιας κοινής συνισταµένης ανάµεσα
στην αναλογικότητα εκπροσώπησης που εδόθη µε τη λαϊκή εντολή, την εκλογική δύναµη και την κυβερνητική σταθερότητα.
Στόχος είναι η κυβερνησιµότητα µε δίκαιη αντιπροσωπευτικότητα. Αυτό υπηρετείται από το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο και
υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Αµανατίδη για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Βρυζίδου Παρασκευή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται προς ψήφιση το νοµοσχέδιο
για τον εκλογικό νόµο στο πρώτο εξάµηνο αυτής της Κυβέρνησης. Και έρχεται νωρίς γιατί κατ’ αρχάς ο Πρωθυπουργός είναι
πιστός στις προεκλογικές εξαγγελίες και, όπως δεσµευτήκαµε
στον κόσµο και φάνηκε και από τη στήριξη των πολιτών ότι επιθυµούν την αλλαγή του εκλογικού νόµου, έχει έρθει προς ψήφιση.
Έρχεται, επίσης, στην αρχή της θητείας αυτής της Κυβέρνησης, διότι δεν θέλουµε να υπάρχει επηρεασµός και κοµµατική
σκοπιµότητα. Και επίσης δείχνει ότι υπάρχει οργάνωση και η Κυβέρνηση θέλει να βάλει τα όρια και το πλαίσιο µέσα στο οποίο
θα πρέπει να γίνουν οι εκλογές, να εκλεγούν οι Βουλευτές, να
κυβερνηθεί η χώρα. Και µαζί µε το νοµοσχέδιο για το επιτελικό
κράτος έβαλε και το πλαίσιο πώς τα επιµέρους ζητήµατα θα οργανωθούν και θα διοικηθούν. Διότι για να προχωρήσει µια κυβέρνηση σωστά πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσει τους κανόνες,
να βάλει τα όρια, για να µπορούµε να ξέρουµε πού βαδίζουµε
και πώς θα φέρουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Ο εκλογικός νόµος έχει σωστές αρχές. Δίνει κατ’ αρχάς µπόνους στο πρώτο κόµµα, αλλά όταν αυτό έχει ένα σοβαρό ποσοστό, δηλαδή το 25%. Και από εκεί και πέρα για κάθε µισό επί τοις
εκατό δίνει µία έδρα. Έτσι περίπου στο 38% το πρώτο κόµµα
µπορεί να διασφαλίσει την οριακή αυτοδυναµία στους εκατόν πενήντα έναν Βουλευτές. Όταν ο ελληνικός λαός δώσει ένα ποσοστό στο πρώτο κόµµα 38% νοµίζω ότι είναι λογικό να µπορεί να
έχει τουλάχιστον τις εκατόν πενήντα µία έδρες.
Από εκεί και πέρα στο 40% µπορεί να πάρει το µάξιµουµ του
µπόνους, που είναι οι πενήντα έδρες, οι οποίες, όµως, δεν είναι
δώρο στο πρώτο κόµµα γιατί και µε την απλή αναλογική έτσι και
αλλιώς τις είκοσι τρεις έδρες θα τις έπαιρνε. Είναι περίπου είκοσι
επτά έδρες.
Οι τοποθετήσεις που έχουν γίνει από εισηγητές που ανήκουν
σε άλλα κόµµατα προβληµατίζουν νοµίζω, κυρίως, τους πολίτες
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και κατά δεύτερον και εµάς. Κατ’ αρχάς κόµµατα µε µικρά ποσοστά µιλούν για το πολύ αρνητικό κατώτατο όριο του 3% και
βέβαια το αναθεµατίζουν. Αλλά σαν δεύτερη σκέψη ο καθένας
από εµάς θα σκεφτεί ότι µπορεί να µην τους απασχολεί το άδικο
του νόµου, αλλά η δική τους διασφάλιση και η εισαγωγή τους
µέσα στη Βουλή και γι’ αυτόν τον λόγο και δεν το ψηφίζουν και
το αναθεµατίζουν.
Άλλα κόµµατα µε µεγαλύτερα ποσοστά θεωρούν ότι είναι
πάρα πολύ σηµαντικές οι συνεργασίες. Προβληµατίζει η στάση
του ΣΥΡΙΖΑ και η επιµονή και εµµονή της στήριξης της απλής
αναλογικής και αυτό δείχνει µια ηττοπάθεια. Λες και δεν πρόκειται ποτέ ξανά να είναι πρώτο κόµµα και γι’ αυτό και δεν θέλουν
µε τίποτα ούτε τα µπόνους ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσει
το πρώτο κόµµα.
Και βέβαια αυτή η στάση και αυτή η λογική δεν έχει επίσης δικαιολογία από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ διότι είχε τη δυνατότητα
µέσα στον χρόνο που κυβέρνησε, στο πρώτο εξάµηνο, να δροµολογήσει και να ψηφίσει την απλή αναλογική. Αιτιάσεις όπως
«υπήρχαν πολλά προβλήµατα» ή ότι έπρεπε να ασχοληθεί µε διαφορετικά πράγµατα δεν νοµίζω πως ευσταθούν, διότι εκατοντάδες νόµοι ψηφίστηκαν. Θα µπορούσε και αυτόν, αν πραγµατικά
τον πίστευαν, να µπορέσουν να τον ψηφίσουν.
Ο εκλογικός νόµος εκλέγει Βουλευτές για να συγκροτηθούν
κυβερνήσεις που θα διοικήσουν τον τόπο και θα λύσουν τα προβλήµατα των Ελλήνων. Δεν είναι ο εκλογικός νόµος για να µπορέσουµε να εκλέξουµε όσο το δυνατόν περισσότερους
Βουλευτές από τα διάφορα κόµµατα ούτε εδώ µέσα στη Βουλή
είναι ένας χώρος συγκέντρωσης για να µπορούµε ο καθένας µας
να τοποθετείται ανάλογα µε τις ιδέες και να λέει τις απόψεις του.
Δεν είναι χώρος φιλοσοφικών συζητήσεων.
Είναι θέσεις ευθύνης και όσοι έχουµε εκλεγεί από τον ελληνικό
λαό οφείλουµε να κοιτάξουµε όλα αυτά τα προβλήµατα που
έχουν οι συµπολίτες µας. Βλέπουµε πόσο µεγάλο ποσοστό συµπολιτών µας Ελλήνων είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος. Βλέπουµε πόσα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Βλέπουµε το µεγάλο ποσοστό της ανεργίας και το κλείσιµο των
καταστηµάτων. Βλέπουµε τους µεγάλους κινδύνους που έχουµε
στα εθνικά θέµατα. Βλέπουµε τον κίνδυνο που διατρέχουν τα
ασφαλιστικά ταµεία. Όλα αυτά δεν µπορούµε να τα αγνοούµε
και εδώ µόνο να µαλώνουµε µεταξύ µας πόσοι Βουλευτές θα
είναι περισσότεροι από το ένα ή το άλλο κόµµα.
Εδώ πρέπει να νιώθουµε την ευθύνη αυτού που έχουµε αναλάβει και οπωσδήποτε την ευθύνη πρέπει να την αναλάβει το
πρώτο κόµµα και να κυβερνήσει, να µπορεί να κυβερνήσει. Όχι
για να έχει όλους τους Βουλευτές Υπουργούς από το δικό του
κόµµα, αλλά για να µπορεί να εφαρµόσει το πρόγραµµά του, για
να µπορεί να έχει την ευθύνη να υλοποιήσει πράγµατα, να βοηθήσει τους Έλληνες και να προστατεύσει την πατρίδα µας.
Αυτός είναι ο λόγος της κυβερνησιµότητας και αυτός είναι ο
λόγος που πρέπει να δοθούν τα µπόνους για να κυβερνήσει το
πρώτο κόµµα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδειξε ότι έχει κανένα θέµα ούτε
µε τις συνεργασίες ούτε να ακούσει τη σωστή γνώµη του οποιουδήποτε Βουλευτή από οποιοδήποτε κόµµα. Όµως, οι συνεργασίες πώς θα πραγµατοποιηθούν; Ο καθένας έχει το
πρόγραµµά του. Για το ίδιο θέµα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όταν θα συνεργαστούµε, τι θα κάνουµε; Σε δύο θέµατα θα
εφαρµόσουµε την ιδέα του ενός κόµµατος και στο τρίτο του
άλλου που αναλογικά µας έχει στηρίξει µε την ψήφο του γιατί
αλλιώς δεν µπορούµε να έχουµε πλειοψηφία;
Δεν διοικούνται µε αυτόν τον τρόπο οι χώρες. Η αυτοδυναµία
πρέπει να υπάρχει, να δίνεται το µπόνους στο πρώτο κόµµα και
οι συνεργασίες µπορεί να υλοποιηθούν µε πολλούς τρόπους.
Στις επιτροπές µπορεί να κατατεθούν οι απόψεις όλων των Βουλευτών και νοµίζω ότι εισακούονται όταν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και, βέβαια, η συνεργασία µπορεί να γίνει και µε την
ψήφο και µε την υπερψήφιση των νόµων, όπου εκεί µε µια κοινή
φωνή µπορούµε να βγούµε και στους πολίτες µας και να δείξουµε ότι είµαστε αποφασισµένοι και έξω από τα σύνορα της
χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε
σήµερα την κατάργηση της απλής αναλογικής και την επιστροφή
στο προηγούµενο εκλογικό σύστηµα, µε το οποίο η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας έρχεται να υπενθυµίσει στον ελληνικό
λαό τον αυταρχισµό, αλλά και την υποκρισία που κρύβει κάτω
από το προσωπείο της δήθεν συναίνεσης και συνεννόησης που
συνεχώς επικαλείται και ζητά.
Με το παρόν σχέδιο νόµου µπαίνει τέλος στην αναζήτηση πολιτικών συγκλίσεων και συνεργασιών στη χώρα, αλλά και του
ελέγχου της κυβερνητικής εξουσίας. Και αυτό νοµίζω ότι είναι το
πιο σηµαντικό.
Επιπρόσθετα, µε τα όσα εισηγείται σήµερα η Κυβέρνηση επιστρέφουµε σε ένα αναχρονιστικό και παλιό πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα, που οδηγεί σε λογικές περιχαράκωσης εντός του
πολιτικού συστήµατος, αλλά και σε λογικές παραµόρφωσης και
αλλοίωσης της ψήφου του ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ).
Στην πραγµατικότητα αυτό που επιθυµεί η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας είναι να επαναφέρει ένα εκλογικό σύστηµα
που θα αποθαρρύνει, θα αποτρέπει, θα απωθεί τους πολίτες από
τις κάλπες.
Παράλληλα, η Νέα Δηµοκρατία επιδιώκει να εξυπηρετήσει µια
βαθιά ριζωµένη αντίληψη που έχει ως παράταξη και θεωρεί το
κράτος ως δικό της λάφυρο. Αποτρέπει τις προγραµµατικές συγκλίσεις µεταξύ των κοµµάτων, ακριβώς για να έρθει στη συνέχεια
και να µοιράσει την πίτα µόνο στα δικά της παιδιά και να κάνει
ουσιαστικά ανενόχλητη ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις. Και αυτό
ακριβώς παρατηρούµε και βλέπουµε τους πρώτους έξι µήνες
διακυβέρνησης. Αυτό το βλέπουµε, µάλιστα, µέσα από το όχηµα
του επιτελικού σας κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία από τις επικρίσεις των Βουλευτών της Κυβέρνησης, αλλά και της Νέας Δηµοκρατίας, είναι
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έφερε την απλή αναλογική το πρώτο εξάµηνο
του 2015.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να θυµίσω στους συναδέλφους µας
και στις συναδέλφους µας, απαντώντας σε αυτό το φθηνό επιχείρηµα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε συγκυβέρνηση µε το κόµµα των ΑΝΕΛ
το πρώτο εξάµηνο του 2015 ασχολούνταν µε το να κλείσει τις
τρύπες από τα κλεψιµαίικα της Νέας Δηµοκρατίας. Εργαζόµασταν, προκειµένου να σώσουµε τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλά
και τον λαό από την ακραία φτώχεια στην οποία τον είχατε φέρει.
Θα ήθελα, ωστόσο, να σηµειώσω και να υπενθυµίσω στους πολίτες που µας ακούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστός στις ιδεολογικές του
αρχές και αξίες, στις αρχές της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης,
της ισότητας και κυρίως της λαϊκής κυριαρχίας -αξίες ίσως άγνωστες ή απορριπτέες από εσάς- ήταν αυτός που µε τον
ν.4406/2016 έκανε πραγµατικότητα ένα πάγιο αίτηµα όλου του
δηµοκρατικού και προοδευτικού κόσµου, την εφαρµογή της
απλής αναλογικής για την πολυφωνική συγκρότηση της Βουλής.
Και δεν έµεινε µόνο εκεί, αλλά στη συνέχεια προχώρησε και
στην εφαρµογή της απλής αναλογικής και στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεσπίζοντας ταυτόχρονα και άλλες σηµαντικές τοµές,
όπως το σπάσιµο των µεγάλων περιφερειών, αλλά και το δικαίωµα ψήφου στους νέους των δεκαεπτά ετών. Και εκεί ακούσαµε πάρα πολλές επικρίσεις από το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας.
Αντί, λοιπόν, σήµερα να συζητάµε για το πώς θα εµβαθύνουµε
ως πολιτικός κόσµος σε αυτές τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις,
αντί να συζητάµε για κυβερνήσεις συνεργασίας, για προγραµµατικές συγκλίσεις, για βάθεµα της δηµοκρατίας, για συνεργατικές
λογικές, δυστυχώς, µε ευθύνη της Νέας Δηµοκρατίας οδηγούµαστε σε ένα απίστευτο πισωγύρισµα, στις δεκαετίες ίσως του
1950 και του 1960.
Και δεν είναι µόνο το εκλογικό σύστηµα που προτείνατε, αλλά
είναι συνολικά ο τρόπος που αντιµετωπίζετε τον λαό, ο τρόπος
που κυβερνάτε.
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Οδηγούµαστε, λοιπόν, µε πρόφαση την κυβερνησιµότητα,
όπως επικαλείστε, σε µονοκοµµατικές κυβερνήσεις του παρελθόντος, που, απολαµβάνοντας το µπόνους των σαράντα ή και
πενήντα εδρών, είχαν την παντοδυναµία να κάνουν ό,τι θέλουν
χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καµµία αντίρροπη δύναµη. Γι’ αυτό
και οδηγήσατε τη χώρα σε χρεοκοπία, µνηµόνια και λιτότητα. Ας
µην ξεχνάµε τι έχει συµβεί πολύ πρόσφατα σε αυτήν τη χώρα.
Συνεπώς, το πραγµατικό δίληµµα για εµάς είναι ένα: Θα προχωρήσουµε µπροστά µε την Ελλάδα της συνεργασίας και της
προόδου ή µε την Ελλάδα της χρεοκοπίας που συνεχώς υποστηρίζετε; Η Ελλάδα της χρεοκοπίας, δυστυχώς, βασίστηκε πάνω
σε ένα καλπονοθευτικό σύστηµα που αλλοιώνει την έκφραση του
ελληνικού λαού.
Εµείς από την άλλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπηρετούµε την Ελλάδα της συνεργασίας µε αρχές και ιδεολογικό µας
πρόταγµα τη λαϊκή έκφραση, τη δικαιοσύνη, την ισότητα της
ψήφου, την ισονοµία.
Το γεγονός δε ότι το σηµερινό εκλογικό νοµοσχέδιο αποκλείει
τον συνασπισµό κοµµάτων έρχεται να επιβεβαιώσει τις πραγµατικές προθέσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Ενώ
ζητάτε συνεχώς συναίνεση, αλλά τη ζητάτε υποκριτικά, τιµωρείτε
τη συνεργασία κοµµάτων, αποθαρρύνετε τον συνεργατισµό και
τη συνεννόηση, φέρνετε ως νέο ένα ξεπερασµένο εκλογικό σύστηµα που ευνοεί τις µονοκοµµατικές κυβερνήσεις, τη στιγµή
που σε όλη την Ευρώπη προχωρούν οι συµπράξεις και οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Κατά τ’ άλλα, επικαλείστε συνεχώς την ευρωπαϊκή σας ταυτότητα. Το κάνετε αυτό, όµως, µεταξύ άλλων,
γιατί έτσι θεωρείτε ότι θα κερδίσετε χρόνο παραµονής στην
εξουσία και αυτό είναι το πιο χυδαίο, θα έλεγα, και προσβλητικό
προς τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει πια να δέχεται το ένα χτύπηµα µετά το άλλο από
την Κυβέρνησή σας τόσο στον τοµέα της εργασίας, στον τοµέα
του ασφαλιστικού, στην παιδεία, στην υγεία, στα εθνικά θέµατα,
στο προσφυγικό, στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις -ακόµα περιµένουµε τις µπουλντόζες να έρθουν για την ανάπτυξη του 4%- η
Κυβέρνησή σας στην πραγµατικότητα επιχειρεί µε το σηµερινό
αναχρονιστικό νοµοσχέδιο να κερδίσει χρόνο και, επίσης, να εξασφαλίσει τη ασυλία για µια πολιτική δωροδοκίας και δοσοληψίας.
Γνωρίζετε αρκετά καλά τον τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ, που εκπροσωπεί τη µεγάλη πλειοψηφία του προοδευτικού πόλου της ελληνικής κοινωνίας, θα συνεχίσει εντός και εκτός Βουλής να αποτελεί το
ανάχωµα απέναντι στον αντιδραστικό κατήφορο της σηµερινής
Κυβέρνησης. Η απλή αναλογική είναι ένα δηµοκρατικό όπλο στα
χέρια του ελληνικού λαού, δυναµώνει τη φωνή του, δυναµώνει
τον έλεγχο στην εξουσία και εµείς έχουµε χρέος να την υπερασπιστούµε µέχρι τέλους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
Βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικού µε τίτλο:
«Εκλογή Βουλευτών» και όχι «Εκλογικός νόµος».
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. Πολλές
φορές και ένας ορισµός, ένας τίτλος έχει τη σηµειολογία του. Οι
πολλοί εκλογικοί νόµοι που ψηφίστηκαν στην Ελληνική Δηµοκρατία που κάθε τόσο άλλαζαν έχουν κουράσει τους Έλληνες πολίτες. Η επιλογή του τίτλου «Εκλογή Βουλευτών» συµβολίζει για
τη Νέα Δηµοκρατία την πίστη µας στη δηµοκρατία, την πίστη µας
στον κοινοβουλευτισµό, την αφοσίωσή µας στην πολυκοµµατική,
πλουραλιστική, αστική δηµοκρατία.
Η πίστη µας σε ένα σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής δεν είναι
χθεσινή µας θέση, ήταν πάγια πολιτική µας άποψη.
Επειδή το 2016 η προηγούµενη κυβέρνηση έφερε τον προηγούµενο νόµο της απλής αναλογικής που ισχύει αυτή τη στιγµή,
αποτελούσε από τότε, εδώ και χρόνια, κεντρική πολιτική µας δέσµευση ότι όταν θα µας δοθεί η δυνατότητα κοινοβουλευτικά,
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θα επαναφέρουµε ένα σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής.
Αντίθετα εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και σ’ αυτό το
θέµα αποδεικνύεστε διαχρονικά υποκριτές. Είχατε τη δυνατότητα να ψηφίσετε την απλή αναλογική το 2015, είχατε όλον τον
χρόνο µπροστά σας, αλλά παρά την απαράδεκτη τότε πολιτική
σας, µε την οποία οδηγηθήκαµε στα capital controls και στις
ουρές στα ΑΤΜ, ήταν σίγουρο, ξέρατε ότι ο ελληνικός λαός και
οκτώ µήνες µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου θα σας εµπιστευόταν πάλι. Ο Πρόεδρός σας είχε πει ότι ήταν µια πολιτική σας αυταπάτη κι έτσι εξασφαλίσατε τότε την κυβερνησιµότητα, µε την
έννοια της εξουσίας, που η εξουσία αυτή έγινε για εσάς εξουσιοµανία και µόλις αντιληφθήκατε ότι εξαιτίας της πολιτικής σας
θα ερχόταν η στιγµή που ο ελληνικός λαός θα σας έθετε στην
αντιπολίτευση και ακόµα παραπέρα, θέλατε να δηµιουργήσετε
πρόβληµα στην επόµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Εµείς πιστεύουµε ότι ένας εκλογικός νόµος πρέπει να έχει
αναλογικότητα και κυβερνησιµότητα και αυτός ο νόµος εξασφαλίζει και τα δύο. Πρέπει να υπάρχει η σωστή «χηµεία» ανάµεσα
σ’ αυτά. Το Σύνταγµά µας λέει ότι το πολίτευµά µας είναι αντιπροσωπευτικό. Αυτό σηµαίνει κυρίως να σέβεσαι την εντολή των
ψηφοφόρων και η εντολή των ψηφοφόρων είναι να έχεις πολιτική
σταθερότητα, να έχεις κυβέρνηση.
Ακόµα και για µία ψήφο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολίτης που ψηφίζει όταν επιλέγει ένα κόµµα, είτε πάρει 1% είτε 50%,
θέλει αυτό που ψηφίζει να κυβερνήσει. Άρα, λοιπόν, πρέπει να
µη δηµιουργούµε εµπόδια για να κυβερνήσει το κόµµα που έχει
αυτήν τη δυνατότητα.
Φυσικά, επειδή πρέπει να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων
των τάσεων, γι’ αυτό και φέραµε αυτόν τον εκλογικό νόµο που
είναι πολύ αναλογικότερος απ’ αυτόν µε τον οποίον κερδίσαµε
τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Γιατί; Διότι µε 25% και πάνω έχεις
µπόνους εδρών. Τότε έχεις 20% και, όπως ανέλυσαν και άλλοι
συνάδελφοι, πρέπει να πας στο 40% για να πάρεις τις πενήντα
έδρες µπόνους. Αυτό νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό, τα
λέει όλα και θέλαµε να αποτρέψουµε φαινόµενα όπως του 1993.
Τότε το ΠΑΣΟΚ µε 46,9%, αν υπήρχε απλή αναλογική, δεν θα
µπορούσε να κυβερνήσει. Το 2004 η Νέα Δηµοκρατία µε 45,4%
δεν θα κυβερνούσε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα πω και κάτι που θα σας πονέσει λίγο περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Είναι γιατρός, το λέει
έτσι.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Το 1989 µε τον νόµο Κουτσόγιωργα,
όταν είχε φτάσει η Νέα Δηµοκρατία σε ποσοστά, χρειάστηκαν
τρεις εκλογές σε δέκα µήνες για να µπορέσει να κυβερνήσει µε
εκατόν πενήντα συν τον Κατσίκη τότε. Το θυµάστε αυτό;
Αυτό που θα σας πονέσει δεν το είπα ακόµη. Είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, τοποθετούµενος σωστά, ότι παρά το
ότι ήσασταν κάποτε το κόµµα που κινείτο ανάµεσα στο 2,5% και
το 4,5%, έχουν παρεισφρήσει µέσα σας και είναι κυρίαρχη δύναµη οι απόµαχοι του ΠΑΣΟΚ. Εγώ λέω το άλλο, που το λέω και
στην εκλογική µου περιφέρεια και το λέω και στη συνάδελφό
µου, την κ. Τελιγιορίδου: Δυστυχώς ο κεντρικός σας πυρήνας
είναι το παλαιό κακό ΠΑΣΟΚ.
(Θόρυβος - γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Υπάρχει και η συνέχεια του παλαιού ΠΑΣΟΚ που είναι αξιόλογη. Εµείς είµαστε υπερήφανοι που έχουµε στελέχη από το παλαιό καλό ΠΑΣΟΚ και µας έκαναν µεγάλη παράταξη, την
παράταξη του 21ου αιώνα. Έτσι είναι τα πράγµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είτε σας αρέσει είτε όχι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ευχαριστώ πολύ.
Το σύστηµα ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε παράλυση τη δηµοκρατία. Αν
είχαµε σύµπτωση των αυτοδιοικητικών µε τις βουλευτικές εκλογές, θα είχαµε τραγελαφικά φαινόµενα µε τους δήµους και τις
περιφέρειες. Προλάβαµε και διορθώσαµε την κατάσταση και κατάφεραν να διοικηθούν οι δήµοι και οι περιφέρειες, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Νοµίζω ότι τα µηνύµατα
τα πήρατε. Εµείς θέλουµε πολιτική σταθερότητα, θέλουµε η
χώρα να πάει µπροστά, αυτό κάνουµε όλους αυτούς τους µήνες,
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αυτό συνεχίζουµε να κάνουµε. Φέραµε τον εκλογικό νόµο έγκαιρα, στην αρχή της θητείας µας, στο πρώτο εξάµηνο, όπως είχαµε δεσµευτεί και να είστε βέβαιοι ότι χάρη στην πολιτική µας
και τις θέσεις µας και την εµπιστοσύνη µε την οποία µας περιβάλλει ο ελληνικός λαός, στο τέλος της τετραετίας θα κερδίσουµε και τις δύο εκλογές και µε τις δεύτερες θα εξασφαλίσουµε
πάλι αυτοδυναµία, γιατί θα χρειαστούµε περισσότερο διάστηµα
για να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης
Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα η νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε τίτλο: «Εκλογή Βουλευτών»,
ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο, διότι αφορά τους κανόνες του πολιτικού
παιχνιδιού, τον εκλογικό νόµο. Συζητείται για άλλη µια φορά ένα
κρίσιµο νοµοσχέδιο µε απόντα τον Πρωθυπουργό. Προφανώς
αντιλαµβάνοµαι το πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού. Ήµουν κι εγώ τεσσεράµισι χρόνια σ’ αυτή τη θέση.
Αυτό που δεν αντιλαµβάνοµαι είναι πώς µπορεί να µη ζητά τη µετάθεση της συζήτησης ενός τέτοιου νοµοσχεδίου, εφόσον είναι
ανελαστικό το πρόγραµµά του, προκειµένου να έλθει και να αντιπαρατεθεί στη συζήτηση στην Ολοµέλεια µε τους πολιτικούς
Αρχηγούς. Για µια ακόµα φορά, όµως, επιλέγει να αποφύγει την
άµεση αντιπαράθεση για ένα θέµα που γνωρίζει καλά ότι τα επιχειρήµατά του είναι αδύναµα και η άποψή του είναι µειοψηφική
στην κοινή γνώµη, διότι σ’ όλες τις µετρήσεις της κοινής γνώµης
το τελευταίο διάστηµα έχει καταγραφεί ότι η µεγάλη πλειοψηφία
των πολιτών δεν επιθυµεί εκλογικούς νόµους που δίνουν πλαστές πλειοψηφίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών επιθυµεί
αυτό που λέµε ισοτιµία της ψήφου και επιθυµεί και προγραµµατικές συγκλίσεις και όχι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις που άλλωστε ήταν αυτές -ας µην το ξεχνάµε- που µας οδήγησαν στην
κρίση.
Όµως, η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνησή της και ο κ. Μητσοτάκης επιµένουν στις συνταγές του χθες, στις συνταγές που µας
οδήγησαν στην κρίση, στην αλαζονεία της παντοδυναµίας τού
ενός, που στηρίζεται σε επίπλαστες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, σε ένα εκλογικό σύστηµα που έχει ευθύνη, γιατί γεννά από
µόνη της ενδεχοµένως παθογένειες αυτή η λογική της παντοδυναµίας τού ενός και η προσπάθεια των κυβερνήσεων ή των κοµµάτων να διασφαλίσουν αυτή την παντοδυναµία. Γεννά
παθογένειες γνωστές σε όλους µας, αιτίες της κρίσης, όπως
είναι το ρουσφέτι, όπως είναι η διαπλοκή, όπως είναι η φαυλότητα και κυρίως ένα σύστηµα το οποίο σε τελευταία ανάλυση δεν
σέβεται τους πολίτες.
Πριν από λίγες µόνο εβδοµάδες απ’ αυτό εδώ το Βήµα στη συζήτηση για το νοµοσχέδιο που υπερψηφίστηκε, µε µεγάλη πλειοψηφία, και αφορούσε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού
διακηρύσσατε, κύριοι της Κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός και
εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, τη µεγάλη σηµασία, τη µεγάλη
αξία της ισοτιµίας της ψήφου για τους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού. Αρνηθήκατε µάλιστα την πρότασή µας, προκειµένου να
δώσουµε τη δυνατότητα σε όλους όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια είναι µακριά από την Ελλάδα, να ψηφίζουν, αλλά σε ξεχωριστές περιφέρειες στο
εξωτερικό, µε το επιχείρηµα ότι αυτή η επιλογή θα καθιστούσε
την ψήφο τους στο εξωτερικό ανισότιµη σε σχέση µε την ψήφο
στο εσωτερικό.
Ενώ, λοιπόν, η ισοτιµία της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού σάς συγκινούσε τα µάλα, η ισοτιµία της ψήφου των Ελλήνων
στο εσωτερικό φαίνεται ότι ποσώς σας συγκινεί.
Και ποια είναι τα επιχειρήµατά σας; Τα επιχειρήµατά σας είναι
η απαξίωση της πολιτικής και η έλλειψη εµπιστοσύνης για την
ωριµότητα του ελληνικού λαού, αλλά και για την ωριµότητα των
πολιτικών δυνάµεων, η ανάδειξη ενός ελιτίστικου πατερναλισµού
απέναντι σε αναγκαίες -κατά τη γνώµη µου- συναινέσεις και συγ-
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κλίσεις.
Στην πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, δεν έχετε σοβαρά επιχειρήµατα, παρά µονάχα µια
λανθάνουσα εκτίµηση, που βασίζεται στη βαθιά έπαρση και
βαθιά αλαζονεία που σας έχει γεµίσει το γεγονός ότι βρεθήκατε
ξανά τις πολυπόθητες θέσεις της εξουσίας. Η λανθάνουσα εκτίµηση είναι ότι, αφού καταφέρατε και κερδίσατε τις εκλογές τον
περασµένο Ιούλιο, βασισµένοι στην πολιτική εξαπάτηση, θα καταφέρετε να τις ξανακερδίσετε και στις επόµενες εκλογές.
Βεβαίως, δεν σας θεωρώ απόλυτα αφελείς, ώστε να µην έχετε
τη στοιχειώδη επίγνωση και να µην καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν
έχει πολλές πιθανότητες να συµβεί, αν η επόµενη φορά είναι
προς το τέλος της τετραετίας. Διότι καταλαβαίνετε, όπως λέει
το γνωστό ρητό, ότι είναι εύκολο κανείς να κοροϊδέψει πολλούς
για λίγο χρονικό διάστηµα, λίγους για µεγαλύτερο, αλλά αδύνατο
όλους για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όση στήριξη και αν έχετε,
όσο σοβαρή ασπίδα προστασίας και αν έχετε όλο αυτό το διάστηµα σε αυτούς τους έξι µήνες από τα µέσα ενηµέρωσης. Γι’
αυτό, η εκτίµησή µας είναι ότι σπεύδετε να αλλάξετε τώρα τον
εκλογικό νόµο, στην αρχή της θητείας σας, ώστε να αποφασίσετε να πάτε σε πρόωρη εκλογική αναµέτρηση, να πάτε σύντοµα
σε εκλογές.
Θέλω να σας θυµίσω, να θυµίσω στους παλαιότερους και να
µαθαίνουν οι νεότεροι, που λέει και το ρητό, ότι την τελευταία
φορά που αυτό συνέβη είχαµε πάλι κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και µάλιστα, κυβέρνηση Μητσοτάκη, του αείµνηστου.
Και τότε αποδείχτηκε ότι όποιος προσπαθεί µέσα από τον εκλογικό νόµο να προκαταλάβει τις εξελίξεις και να σκάψει –δήθεντον λάκκο των πολιτικών του αντιπάλων, στο τέλος πέφτει µέσα
ο ίδιος και όχι ο πολιτικός του αντίπαλος.
Εµείς, από την άλλη µεριά, σε θέµατα αρχών, σε θέµατα αξιών
δεν παίζουµε παιχνίδια. Και αυτό το έχουµε αποδείξει. Δεν κατασκευάζουµε ούτε συνταγµατικές τροποποιήσεις ούτε εκλογικούς
νόµους µε βάση την εκτίµηση που έχουµε για το τι συµφέρει
πρόσκαιρα, συγκυριακά το κόµµα µας.
Αλλάξαµε εµείς µε δική µας επιλογή το άρθρο 86 για την
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ώστε να αποσυνδεθεί
από τη διάλυση της Βουλής, όχι γιατί µας συνέφερε, αλλά γιατί
θεωρούσαµε ότι αυτό είναι το ορθό για τη λειτουργία της δηµοκρατίας και της πολιτικής ζωής στον τόπο µας. Και το ίδιο κάναµε
και µε τον εκλογικό νόµο το 2016 που ψηφίσαµε την απλή αναλογική. Διότι όλοι κατανοούν ότι ποτέ δεν συµφέρει ένα κόµµα
εξουσίας, όπως συνηθίζεται να λέγεται, η απλή αναλογική. Πάντοτε, όµως, τα λεγόµενα µεγάλα κόµµατα, που έχουν σοβαρές
πιθανότητες και αξιώσεις να διεκδικήσουν την κυβερνητική
εκλογή, έχουν συµφέρον να έχουν εκλογικό σύστηµα κοµµένο
και ραµµένο στη λογική της πόλωσης των δύο κοµµάτων εξουσίας.
Εµείς, όµως, έχουµε διαφορετικό ηθικό και αξιακό πλαίσιο,
γιατί εµείς δεν θεωρούµε τον εαυτό µας κοµµάτι, αλλά ούτε και
συνέχεια του παλιού πολιτικού συστήµατος. Και δεν θα ανταγωνιστούµε µαζί σας για το ποιος πήρε το παλιό, το καλό ή το κακό
ΠΑΣΟΚ, ιδίως όταν βλέπω στα έδρανα τα Υπουργικά να κάθεται
ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Λιβάνιος και ο κ. Θεοδωρικάκος. Δεν θα
αντιπαρατεθούµε γι’ αυτό.
Θα αντιπαρατεθούµε για τις πολιτικές µας θέσεις. Θα αντιπαρατεθούµε για τις πολιτικές µας προτάσεις. Θα αντιπαρατεθούµε
-αν θέλετε- και για τον τρόπο µε τον οποίον ασκήσαµε -και εσείς
ασκείται σήµερα- εξουσία, για τις πρωτοβουλίες µας τις πολιτικές, για τις αντιλήψεις µας. Και εµείς θέλουµε να είµαστε φορέας
αλλαγής και όχι συνέχεια του παλιού πολιτικού συστήµατος. Θέλουµε να είµαστε φορέας αλλαγής και ανανέωσης της πολιτικής
ζωής του τόπου. Γι’ αυτό, πιστεύουµε βαθιά στην αξία της δηµοκρατίας, που πρέπει να είναι ουσιαστική, να αφορά όλους. Πιστεύουµε βαθιά στην αξία της ισοτιµίας της ψήφου.
Εµπιστευόµαστε τον ελληνικό λαό για τις επιλογές του. Η θέση
του ελληνικού λαού, άλλωστε, µέσα στο πολιτικό σύστηµα αποκαταστάθηκε µε τον νόµο που ψηφίσαµε, τον ν.4406/2016, για
την απλή αναλογική. Και αυτή η αξιακή µας θέση απέναντι στο
ζήτηµα –αν θέλετε- της λαϊκής κυριαρχίας είναι που δεν µας επιτρέπει να κάνουµε παιχνίδια και µικροϋπολογισµούς και σκοπι-
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µότητες στα ζητήµατα αυτά. Άλλωστε –επαναλαµβάνω- η ιστορία
διδάσκει ότι όποιος κάνει τέτοιου είδους παιχνίδια, συνήθως, λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Διότι ξενοδόχος, εν προκειµένω,
είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός.
Και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη περίπτωση, επιτρέψτε µου,
κύριοι της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, να κάνω και το εξής σχόλιο: Υπάρχουν περισσότεροι λόγοι, στην προκειµένη περίπτωση,
ώστε να είναι ανόητοι, όχι απλά πρόσκαιροι, οι οποίοι σχεδιασµοί
και υπολογισµοί. Και αυτό γιατί ακόµα και µετά την ψήφιση αύριο
του παρόντος νόµου, προφανώς µε λιγότερες από διακόσιες ψήφους, η επόµενη εκλογική αναµέτρηση, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα
είναι µε την απλή αναλογική. Όποτε κι αν γίνουν οι επόµενες
εκλογές, είτε γίνουν αύριο είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν
του χρόνου είτε γίνουν το 2023, στο τέλος θητείας, η επόµενη
εκλογική αναµέτρηση θα είναι µε την απλή αναλογική. Και άρα,
όπως και να έχουν τα πράγµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Βουλευτές της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, το 1/3 -ίσως και περισσότεροι- από εσάς, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές και ό,τι και
να γίνει, δεν θα εκλεγείτε ξανά σε αυτές τις εκλογές. Να το γνωρίζετε αυτό. Να γνωρίζετε ότι οι περισσότεροι από εσάς, σε αυτούς τους σχεδιασµούς είστε µιας χρήσης. Είστε µιας χρήσης
στους µικροκοµµατικούς υπολογισµούς του κ. Μητσοτάκη, πόσω
δε µάλλον που, όσο περνάει ο καιρός, οι πολίτες καταλαβαίνουν
στην καθηµερινότητά τους ότι οι µεγάλες προσδοκίες που δηµιούργησε απατηλώς ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά διαψεύδονται
παταγωδώς.
Ξέρω, βέβαια, ότι θα υπάρχουν σίγουρα κάποιοι από την Κυβέρνηση που σας λένε «µη νοιάζεστε, γιατί οι επόµενες εκλογές
δεν θα βγάλουν Κυβέρνηση, όπως και να έχει και θα πάµε ξανά
σε εκλογές, οπότε και θα έχετε εσείς, οι πολλοί, που δεν θα εκλεγείτε µια κάποια ελπίδα στις µεθεπόµενες να εκλεγείτε». Πόσο
σίγουροι είστε γι’ αυτό; Πόσο πειστικό είναι ένα επιχείρηµα ενός
κόµµατος που κατέρχεται σε µια εκλογική αναµέτρηση, λέγοντας
στους ψηφοφόρους του «µη σας νοιάζουν αυτές οι εκλογές,
εµείς δεν λογαριάζουµε την εντολή του ελληνικού λαού, εµείς
δεν θέλουµε λύση από την κάλπη που είναι µπροστά µας, εµάς
µας ενδιαφέρουν οι επόµενες»;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Νοµίζω ότι αυτό είναι ίσως ένα εξαιρετικό επιχείρηµα για κάποιον ο οποίος θα ήθελε να µποϊκοτάρει µια εκλογική αναµέτρηση, να ενθαρρύνει, να ενισχύσει την αποχή, όχι όµως για
κάποιον που θέλει να κερδίσει µια εκλογική µάχη. Οι εκλογές
όµως αυτές, οι επόµενες εκλογές, όποτε και αν αποφασίσετε να
γίνουν, θα γίνουν µε το δίκαιο εκλογικό σύστηµα της ισοτιµίας
της ψήφου, το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής, είτε το
θέλετε είτε όχι, και θα βγάλουν νέους συσχετισµούς δύναµης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και να µην είστε καθόλου βέβαιοι, καθόλου σίγουροι ότι απ’
αυτούς τους συσχετισµούς δεν θα µπορεί να προκύψει κυβερνητική λύση. Το µόνο βέβαιο, το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η
λύση δεν θα εµπεριέχει τη Νέα Δηµοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι το µόνο σίγουρο.
Άλλωστε µε την απόφασή σας να ψηφίσετε σχεδόν µόνοι σας
-µε κάποια µικρή στήριξη, αλλά σχεδόν µόνοι σας- τον σηµερινό
εκλογικό νόµο, βάζετε οριστικά τέλος και στο επικοινωνιακό αφήγηµα περί συναινέσεων που επιδιώξατε να στήσετε το προηγούµενο διάστηµα. Διότι δεν γίνεται να επιδιώκετε τη συναίνεση
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο να
την τορπιλίζετε.
Μέρα µε τη µέρα αποδεικνύετε ότι όχι µόνο δεν µπορείτε να
είστε µέρος της λύσης για τη χώρα, την επόµενη µέρα των επόµενων εκλογών, αλλά αποτελείτε ήδη µέρος του προβλήµατος
για το σήµερα, για τη σηµερινή µέρα. Με την ανεύθυνη στάση
που κρατάτε σε κρίσιµα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής και όταν
ήσασταν αντιπολίτευση και σήµερα ως Κυβέρνηση, έχετε ήδη
προκαλέσει βαθιά ρωγµή στην εικόνα που θα έπρεπε να έχει µια
αξιόπιστη ελληνική κυβέρνηση στο εξωτερικό και µάλιστα σε
συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας, σε κρίσιµες συνθήκες.
Η Ελλάδα που µπόρεσε να βρίσκεται στο κέντρο των διεθνών
πρωτοβουλιών, που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή, µε αυτοπεποίθηση, που µπόρεσε τα τελευταία χρόνια να αναδείξει µια
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ανεξάρτητη δυναµική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, πλέον
είναι ξανά µια χώρα που πασχίζει για να µπορέσει να εκφράσει
τις θέσεις της στις διεθνείς συναντήσεις και τα διεθνή φόρα,
όταν βέβαια καταφέρνει να κάνει έστω κι αυτό, δηλαδή όταν καταφέρνει να βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται για να το
κάνει και δεν λάµπει δια της απουσίας της.
Την ίδια στιγµή οι δυνάµεις που εσείς δηµιουργήσατε και οι
αντιλήψεις που εσείς υποδαυλίσατε προεκλογικά, στο κρίσιµο,
το µεγάλο, το µόνο µεγάλο θέµα που αφήσαµε ανοιχτό -γιατί δεν
µπορούσαµε να µην το αφήσουµε ανοιχτό- το προσφυγικό, οι δυνάµεις αυτές σάς χτυπούν την πόρτα. Εσείς κινητοποιούσατε
τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα νησιά λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
φταίει που φέρνει τους πρόσφυγες στα νησιά τους. Εσείς µιλάγατε για την ντροπή της Μόριας όταν είχε πέντε χιλιάδες ανθρώπους και εσείς λέγατε ότι µόλις εκλεγείτε, θα ελέγξετε τα
σύνορα, δεν θα µπαίνει κανείς και θα τα φτιάξετε όλα. Και σήµερα η Μόρια δεν έχει πέντε, έχει είκοσι πέντε χιλιάδες. Και δεν
είναι µόνο η Λέσβος, είναι κι όλα τα άλλα νησιά.
Με δυο λόγια στο προσφυγικό τα έχετε κάνει µπάχαλο σε έξι
µήνες. Αλλάξατε πέντε διαφορετικούς υπεύθυνους Υπουργούς,
αφού καταργήσατε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η
χώρα µε τις µεγαλύτερες ροές σε πρόσφυγες και µετανάστες να
µην έχει Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, διότι έβγαινε και
ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ.
Χρυσοχοΐδης, και τι µας έλεγε; Ότι είναι δυσλειτουργικό, ότι είναι
άχρηστο, ότι καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει. Έλεγαν ψέµατα
στον ελληνικό λαό προφανώς. Και έρχεστε µετά από έξι µήνες
να το ξανασυστήσετε. Ποιος µπορεί, λοιπόν, να σας εµπιστευτεί
µ’ αυτή σας τη στάση;
Ρωτήστε τους πολίτες στη Λέσβο, στη Σάµο, στη Χίο, στη
Λέρο, αυτούς τους έξι µήνες, που εσείς κάνατε πειραµατισµούς
και αλλάζατε υπεύθυνους υπουργούς, τι έγινε η ζωή τους εκεί,
αν βελτιώθηκε, όπως εσείς τους είχατε υποσχεθεί ή χειροτέρευσε. Τους είδατε χθες να βγαίνουν κατά χιλιάδες στον δρόµο.
Δεν τους κινητοποιήσαµε εµείς. Δεν είµαστε εµείς πίσω απ’
αυτές τις κινητοποιήσεις. Η ανικανότητά σας τους κινητοποίησε.
Και τα ψέµατα που τους λέγατε προεκλογικά, µε τα οποία τώρα
βεβαίως θα βρεθείτε αντιµέτωποι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τα ίδια βλέπουµε και στην οικονοµία µε την περιβόητη µεσαία
τάξη. Πού είναι η περιβόητη ανάπτυξη του 4% που θα έρθει, που
επαγγελλόσασταν προεκλογικά; Πού είναι η καταιγίδα των επενδύσεων; Πού είναι οι µπουλντόζες στο Ελληνικό που θα έµπαιναν, τάχα µου, σε µια βδοµάδα µετά την εκλογή σας, γιατί δήθεν
αυτός ο άθλιος ο ΣΥΡΙΖΑ καθυστερούσε δίχως λόγο την επένδυση; Πού είναι οι θέσεις εργασίας; Οι δουλειές για όλους, όπως
λέγατε. Πού είναι αυτές οι δουλειές;
Πού είναι η αύξηση που υποσχεθήκατε του βασικού µισθού,
διπλάσια του ρυθµού ανάπτυξης; Πού είναι οι περιβόητες ελαφρύνσεις για τους αδύναµους και τους µεσαίους; Για τους µεγάλους είδαµε. Για τους µεσαίους και τους αδύναµους δεν
είδαµε. Αντί για ελαφρύνσεις, όµως, βλέπουµε επιβαρύνσεις. Και
αντί για δουλειές και θέσεις εργασίας βλέπουµε µαζικές απολύσεις σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Βλέπουµε για
πρώτη φορά µαζικές απολύσεις µετά τη Μεταπολίτευση στον
ΟΤΕ, στις τράπεζες και µάλιστα µετά από µια µακρά χρονική περίοδο αυξανόµενης ανεργίας.
Επίσης, το µέρισµα περιορίστηκε σηµαντικά. Πηγαίνετε µια
βόλτα στην αγορά και συναντήστε καταστηµατάρχες. Ρωτήστε
τους να σας πουν για τον τζίρο τους την περίοδο των εορτών, να
σας πουν πως ήταν για τα µαγαζιά τους, για τα καταστήµατά
τους τα φετινά Χριστούγεννα σε σχέση µε τα περσινά. Εσείς
όµως υποσχεθήκατε καλύτερες µέρες, όχι χειρότερες.
Ένα µεγάλο θέµα είναι αυτό µε τις συντάξεις, διότι ξέρετε τι
γίνεται. Βοµβαρδιζόταν ο πληθυσµός των συνταξιούχων την περίοδο που εµείς κυβερνούσαµε, που δίναµε µάχη και την κερδίσαµε για να µη µειωθούν οι συντάξεις. Τα τηλεοπτικά στούντιο
µε πινακάκια, µε µπλοκάκια, µε ταµπέλες εξηγούσαν αναλυτικά
πόσο θα µειωθούν οι συντάξεις στον καθένα. Έπιανε τρόµος
κάθε συνταξιούχο. Φυσικά δεν µειώθηκαν, αυξήθηκαν. Τώρα έχει
γίνει ένας επικοινωνιακός ορυµαγδός για το πόσο θα αυξηθούν,
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τάχα µου, οι συντάξεις.
Όµως, τα χρήµατα που δίνετε στις συντάξεις, που τάχα µου
αυξάνετε -στον προϋπολογισµό το ψηφίσατε- είναι 200 εκατοµµύρια λιγότερα στο συνολικό ποσό. Πείτε µου πώς γίνεται αυτό;
Εκτός κι αν είναι σαν την παραβολή µε τον Ιησού στον γάµο της
Κανά. Πώς είναι δυνατόν να είναι 200 εκατοµµύρια λιγότερα τα
χρήµατα για το 2020 για τους συνταξιούχους κι εσείς να λέτε ότι
αυξάνετε τις συντάξεις;
Βεβαίως, θα γίνουν κάποιες αυξήσεις, αλλά αυτές οι αυξήσεις
και πάλι θα αφορούν ένα πολύ µικρό, πολύ περιορισµένο αριθµό
συνταξιούχων. Θα αφορούν το 10% των συνταξιούχων. Αυτές τις
διαφηµίζετε, ώστε να αισθάνεται ακόµα κι αυτός που δεν είναι
συνταξιούχος ότι θα πάρει λεφτά. Και φυσικά αυτές οι αυξήσεις
που αφορούν µόνο το 10% δεν αφορούν χαµηλοσυνταξιούχους,
αλλά κάποιους λίγους συνταξιούχους των ανώτερων κλιµακίων,
ενώ το 90% των ήδη συνταξιούχων θα έχει απώλειες σε ετήσια
βάση, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως µε την κατάργηση της
µόνιµης -όπως ψηφίσαµε εµείς τον περασµένο Ιούνιο- δέκατης
τρίτης σύνταξης. Δεν σας άρεσε που τη λέγαµε δέκατη τρίτη.
Ήταν όντως µια ολόκληρη σύνταξη για τους χαµηλοσυνταξιούχους, µικρότερη για τους µεσαίους, µικρότερη για όσους
παίρνουν υψηλότερες συντάξεις. Ήταν 820 εκατοµµύρια ετησίως από τον προϋπολογισµό ως ενίσχυση στους συνταξιούχους. Το κόβετε. Και άρα, το 90% των συνταξιούχων, παρά τα
όσα λέτε, θα δουν σε ετήσια βάση µειώσεις από την κατάργηση
της περιβόητης δέκατης τρίτης σύνταξης.
Στο ασφαλιστικό δε, αντί διατήρησης των ελαφρύνσεων που
εισήγαγε ο νόµος Κατρούγκαλου και επέκτασή τους όπως είχατε
υποσχεθεί, προχωράτε σε αυξήσεις. Προχωράτε σε αυξήσεις για
τη µεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελµατιών. Το 90%
των ελεύθερων επαγγελµατιών θα πληρώνει 20% περισσότερες
εισφορές. Με το άδικο σύστηµα των κλάσεων, δε, ο ελεύθερος
επαγγελµατίας µε εισόδηµα 7.000 ευρώ θα πληρώνει τα ίδια µε
αυτόν που βγάζει 70.000 ευρώ. Είναι αυτό δικαιοσύνη; Αυτή είναι
η βελτίωση που είχατε υποσχεθεί;
Την ίδια στιγµή ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, δήλωσε µε κυνισµό, αλλά πολύ καθαρά, ότι µέχρι τον Απρίλη όσοι
προλάβατε, προλάβατε. Μετά έρχονται πλειστηριασµοί στην
πρώτη κατοικία. Βεβαίως, αναρωτιέµαι αν αυτή είναι µια στρατηγική που θα κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
Και στον χώρο, όµως, της παιδείας -και θέλω να πω δυο λόγια
γι’ αυτό, γιατί αποτέλεσε αντικείµενο αντιπαράθεσης και σήµερα
στη Βουλή- το µέληµά σας δεν είναι οι φοιτητές, οι µαθητές, οι
οικογένειες, αλλά είναι το να εξυπηρετήσετε συµφέροντα. Αναστείλατε, είπατε τελικά, την έναρξη λειτουργίας σε µια σειρά από
σχολές.
Αυτό που κάνατε, όµως, σήµερα, µε την υπερψήφιση του άρθρου 50 του νοµοσχεδίου της Υπουργού κ. Κεραµέως, είναι κάτι
το οποίο, πραγµατικά, χρήζει της προσοχής µας, διότι ουσιαστικά ανοίγετε την πόρτα για µόνιµες προσλήψεις στο δηµόσιο,
σε κατόχους διπλωµάτων ιδιωτικών κολεγίων και το κάνετε αυτό
χρησιµοποιώντας ως πρόσχηµα ότι δήθεν η ρύθµιση αυτή υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ζητήσαµε από
την Υπουργό να καταθέσει το έγγραφο της Κοµισιόν, την επιστολή που την υποχρεώνει σε µια τέτοια ρύθµιση, µας είπε δήθεν
ότι είναι διαβαθµισµένο και δεν µπορεί να το καταθέσει.
Ξέρετε, ένα προβληµατικό, ένα κακό και άσχηµο πράγµα είναι
να κάνεις µια λανθασµένη νοµοθετική παρέµβαση. Δεύτερο χειρότερο, όµως, είναι να λες και ψέµατα. Καµµία διαβάθµιση δεν
είχε το έγγραφο και καµµιά επιµονή δεν υπάρχει από την Κοµισιόν, ώστε να προχωρήσουµε σε αυτή τη ρύθµιση. Ξέρετε από
πού υπάρχει επιµονή; Υπάρχει επιµονή από τους ιδιώτες των κολεγίων, µια επιµονή την οποία είχαν κάνει lobbing στην τρόικα
για να εφαρµοστεί από το 2012 -όταν εφαρµόστηκε- και µια επιµονή που έκανε τους δευτεροκλασάτους υπαλλήλους της τρόικα
να αντιστέκονται στις προσπάθειές µας, επί τρία χρόνια, να αναιρέσουµε αυτή τη ρύθµιση.
Όταν όµως, βγήκαµε από τα µνηµόνια, τον Αύγουστο του
2018, αµέσως µετά καταργήσαµε αυτή την άθλια ρύθµιση, διότι
εµείς θέλουµε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την οικονοµική του
δυνατότητα, να έχει δικαίωµα στη γνώση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν µπορεί, λοιπόν, εσείς την ίδια στιγµή που λέτε ότι θα φέρετε τη βάση του «10» στις πανελλαδικές εξετάσεις, το προαναγγέλλετε, αφήνοντας έξω από την τριτοβάθµια εκπαίδευση
δεκάδες χιλιάδες νέους και την ίδια στιγµή που αναστέλλετε τη
λειτουργία νέων πανεπιστηµιακών σχολών, αφήνοντας έξω από
την ανώτατη εκπαίδευση χιλιάδες νέους, να προχωράτε σε µια
ρύθµιση που θα δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν
δώσει καν εξετάσεις να µπορούν να έχουν ισοτιµία στη δυνατότητα πρόσληψης στο δηµόσιο.
Και βεβαίως, σας κατήγγειλε και ο ΔΟΑΤΑΠ και αυτό είναι ένα
κρίσιµο θέµα, το οποίο δεν θα περάσει έτσι. Είναι delivery σε
ιδιωτικά συµφέροντα, ένα θέµα το οποίο εµείς θα επαναφέρουµε
το επόµενο διάστηµα.
Να πω και ένα τελευταίο: Έχετε την αίσθηση ότι και στα ζητήµατα της ασφάλειας τα πάτε καλά. Βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός
δεν έκανε ούτε το αυτονόητο, που θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος
ήταν στη θέση του και είχαµε αυτό το φιάσκο, όχι µε δική του ευθύνη, όχι µε ευθύνη του Πρωθυπουργού προφανώς, ενδεχοµένως ούτε µε ευθύνη του Υπουργού. Όµως, η υπόθεση Ινδαρέ
ήταν φιάσκο. Ένας φιλήσυχος πολίτης είχε την ατυχία να είναι
µεσοτοιχία µε µια κατάληψη ενός εγκαταλελειµµένου κτηρίου.
Και όταν έγινε επιχείρηση, µπουκάρανε αστυνοµικές δυνάµεις
στο σπίτι του, τον ξυλοφόρτωσαν, δεν του ζήτησαν άδεια να
µπουν, ούτε παρουσία εισαγγελέα ούτε τίποτα.
Το αυτονόητο που θα µπορούσε να περιµένει κανείς είναι να
βγει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και να πουν «συγγνώµη,
λάθος». Δεν το έκαναν. Γιατί; Διότι έχετε την αίσθηση ότι είναι
ένα ζήτηµα στο οποίο έχετε επικοινωνιακή υπεροχή. Είναι κοντόφθαλµη η λογική σας, ξέρετε.
Όταν κάποιος πορεύεται στην πολιτική, βλέποντας µονάχα τις
µπάρες των µετρήσεων, χωρίς πολιτικό αισθητήριο, κάνει λάθος.
Ούτε, λοιπόν, στα θέµατα της ασφάλειας είστε αποτελεσµατικοί,
διότι την ίδια στιγµή που κάνετε επιχειρήσεις µε τυµπανοκρουσίες, µε κάµερες και µε drones, για να καλύψετε µια επέµβαση,
στην οποία συµµετέχουν δεκάδες αστυνοµικοί και µέσα έχει τέσσερις καταληψίες -οι οποίοι πρέπει να βγουν, αλλά υπάρχουν και
άλλοι τρόποι ενδεχοµένως να βγουν από το να γίνει επιχείρηση,
λες και πάµε να συλλάβουµε τον Γιαγκούλα-, την ίδια στιγµή που
κάνετε επικοινωνιακού τύπου επιχειρήσεις στο Κουκάκι ή στα
Εξάρχεια ή όπου αλλού, το θέµα της ασφάλειας δεν πάει καθόλου καλά, διότι το έγκληµα αλωνίζει, µαφιόζοι δρουν ανενόχλητοι, η διακίνηση ναρκωτικών αλωνίζει στα Εξάρχεια και όχι µόνο
εκεί και τα αποτελέσµατα στη µικρή, µεσαία και βαριά εγκληµατικότητα πλέον είναι πολύ δυσχερή το τελευταίο εξάµηνο.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κάποια βασικά πεδία,
που προσπάθησα να σταχυολογήσω, της αναποτελεσµατικής πολιτικής σας, για την οποία εµείς είχαµε έγκαιρα προειδοποιήσει
τον ελληνικό λαό.
Επανέρχοµαι, όµως, για να ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου
στο θέµα του νοµοσχεδίου. Εσείς, λοιπόν, µπροστά σε όλα αυτά,
από τα µεγάλα θέµατα µέχρι τα µικρά, από τα κρίσιµα θέµατα
της εξωτερικής πολιτικής, το προσφυγικό µέχρι τα θέµατα της
ασφάλειας της καθηµερινότητας, µπροστά σε όλα αυτά τα κρίσιµα θέµατα δίνετε σήµερα ως απάντηση την επαναφορά της ενισχυµένης αναλογικής, επισείοντας τον κίνδυνο της
ακυβερνησίας.
Εµείς πιστεύουµε ότι το πρόβληµα της χώρας και ειδικά το
δικό σας δεν είναι ο κίνδυνος ακυβερνησίας, αλλά το έλλειµµα
αξιοπιστίας που έχετε. Το έλλειµµα αξιοπιστίας! Καταφέρατε
µέσα σε έξι µόλις µήνες να αναδείξετε αυτό το µεγάλο έλλειµµα
αξιοπιστίας, το οποίο προφανώς δεν µπορεί να καλυφθεί από κανένα εκλογικό σύστηµα.
Και να κάνω και µια τελευταία παρατήρηση. Έχετε και µια αντισυνταγµατική, κατά τη γνώµη µας, ρύθµιση, µε την οποία υπονοµεύεται η δυνατότητα ελεύθερου σχηµατισµού πολιτικών
συνεργασιών, µε τη µορφή προεκλογικών συνασπισµών, αφού
στην πράξη αποκλείετε πολιτικούς συνασπισµούς από την πρόσβαση στο µπόνους. Λέτε ότι για να πάρει ένας πολιτικός συνασπισµός µπόνους, πρέπει ο µέσος όρος του αθροίσµατος των
δυνάµεων να υπερβαίνει το ποσοστό του πρώτου κόµµατος που
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κατέρχεται αυτόνοµα.
Και αν, όπως λέτε, η πολυφωνία στη Βουλή εµποδίζει το να
προβλέπεται από πριν ποιοι θα µπορούσαν να είναι κυβερνητικοί
εταίροι, τότε να ξέρετε ότι ο λαός µπορεί να είναι απρόβλεπτος
και όχι προβλέψιµος, σαν τη χώρα µας, όπως σας αρέσει να την
αποκαλείτε. Διότι, ο λαός αντιλαµβάνεται και αποζητά ένα δίκαιο
εκλογικό σύστηµα.
Με την εµµονή σας, λοιπόν, στην κατάργηση της απλής αναλογικής και µάλιστα, µε το επιχείρηµα της αδυναµίας a priori
προγραµµατικών συγκλίσεων, ουσιαστικά αποκαλύπτετε την
αµηχανία σας, αµηχανία για την έλλειψη πολιτικού χώρου προς
τον οποίον ή µε τον οποίον θα µπορούσατε να συγκλίνετε, πέραν
βεβαίως των δεξιών ή ακροδεξιών µορφωµάτων, όσων υπάρχουν
ήδη κοντά σας ή όσων ενδεχοµένως προκύψουν στο µέλλον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς παραµένουµε συνεπείς. Το
σύστηµα της απλής αναλογικής είναι το σύστηµα που σήµερα
ισχύει και θα ισχύει και θα εφαρµοστεί και στην επόµενη εκλογική
διαδικασία, είναι κεκτηµένο και είναι κληρονοµιά της κυβέρνησης
της Αριστεράς. Σας διαβεβαιώνω και θυµηθείτε το, ήλθε για να
µείνει στην πολιτική ζωή του τόπου.
Η δίκαιη έκφραση των πολιτικών δυνάµεων και η σύγκλιση
µέσω του σχηµατισµού κυβερνήσεων συνεργασίας θα ανανεώσει
και θα αναζωογονήσει το πολιτικό σύστηµα, θα προσθέσει µια
ακόµα θεσµική εγγύηση στον αναγκαίο έλεγχο των κυβερνήσεων
που θα πραγµατοποιείται από την αντιπαραβολή των πεπραγµένων τους µε την προγραµµατική συµφωνία των συγκυβερνώντων
κοµµάτων, όπως άλλωστε συµβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Και είναι µια θεσµική εγγύηση που επιπλέον µπορεί να σπάσει
και τους µηχανισµούς τεχνητής αναπαραγωγής συστηµάτων
εξουσίας και συναλλαγής µε κάθε λογής συµφέροντα, γιατί θα
ανανεώσει τη δύναµη και την κριτική στάση και των µέσων ενηµέρωσης και του Τύπου, που υπάρχει τεράστιο ζήτηµα δηµοκρατίας εκεί. Θα δώσει το έρεισµα όχι για συµβόλαια διαπλοκής µε
τα συµφέροντα, όπως γίνεται σήµερα, αλλά για συµβόλαια εµπιστοσύνης µε τους πολίτες, συµβόλαια εµπιστοσύνης µε τον λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η απλή αναλογική, λοιπόν, που θα εφαρµοστεί στις επόµενες
εκλογές πιστεύω ότι µπορεί να είναι ταυτόχρονα -και κλείνω µε
αυτό- και η θρυαλλίδα για την προγραµµατική επανάκαµψη των
προοδευτικών δυνάµεων της Αριστεράς, καθώς και όλων των δηµοκρατικών και προοδευτικών δυνάµεων, οι οποίες κατά τη
γνώµη µου µπορούν, παρά τις όποιες υπαρκτές διαφορές τους,
να παραµερίσουν συντηρητικές πολιτικές, µπορούν να υπερβούν
την Κυβέρνηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη και να σχηµατίσουν µία κυβέρνηση προοδευτική, µε στόχο την προοδευτική διέξοδο από τα νέα µεγάλα αδιέξοδα στα οποία η σηµερινή
Κυβέρνηση οδηγεί τον τόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Πριν δώσω τον
λόγο…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα...
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας, για να απαντήσει εκ
µέρους της Κυβερνήσεως, θα ήθελα να κάνω µία σύντοµη ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Παραµυθιάς Θεσπρωτίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Γεραπετρίτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, άλλη µία εκδήλωση γνήσιας διαβουλευτικής διάθεσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως του κ. Μητσοτάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, συζητείται σήµερα το ζήτηµα της εισαγωγής του νέου
εκλογικού συστήµατος. Πρόκειται για ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα
στο οποίο η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας έχει
στηριχθεί στην προγραµµατική της εξαγγελία, σε σχέση µε το τι
θα πράξουµε όταν θα έρθουµε στην εξουσία. Και αυτό σήµερα
τιµούµε, όπως τιµούµε σε κάθε περίπτωση όλες τις επιλογές οι
οποίες έρχονται στη Βουλή αυτή. Διότι η συνέπεια, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, είναι κάτι το οποίο διακρίνει την παρούσα Κυβέρνηση.
Αυτό το οποίο συζητούµε είναι αν έχουµε ένα σύστηµα το
οποίο θα µας διασφαλίσει ένα καλύτερο µέλλον ή αν θα έχουµε
ένα σύστηµα το οποίο θα δηµιουργήσει συνθήκες στασιµότητας
και οπισθοδρόµησης. Είναι χαρά και τιµή να οµιλώ µετά από τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έστω τώρα απόντα,
αλλά είναι και ένα σχετικώς εύκολο έργο. Διότι γνωρίζω εκ των
προτέρων ότι η αναφορά του θα είναι κατά 90% σε θέµατα µη
σχετιζόµενα µε το νοµοσχέδιο -όπως είναι το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, η παιδεία, η οικονοµία, η άµυνα, η ασφάλεια- και κατά
20% σε θεωρητικές αφαιρέσεις για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
το οποίο προφανώς δεν έχει µελετήσει. Δεν έγινε καµµία απολύτως αναφορά στο νοµοσχέδιο αυτό και όταν επιχειρήθηκε να
υπάρξει µία αναφορά, ήταν η αναφορά στο άρθρο 86 για την
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, το οποίο είναι το άρθρο
32.
Έχουν ήδη όµως ξεπεραστεί, κατά πολύ, τα ζητήµατα τα οποία
έχουν να κάνουν µε την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι
ένα ζήτηµα το οποίο σχεδόν στη βιβλιογραφία έχει υπερακοντιστεί, διότι παράγει µόνον σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες στα
περισσότερα πολιτεύµατα του κόσµου.
Στην πραγµατικότητα η απλή αναλογική δεν είναι σήµερα κάτι
παραπάνω παρά ένα θεωρητικό απολίθωµα. Είναι πολύ λίγες οι
ευρωπαϊκές χώρες και οι χώρες του κόσµου οι οποίες το υιοθετούν και αυτές στηρίζονται σε ένα εντελώς διαφορετικό µοντέλο
διακυβέρνησης. Γιατί; Διότι αυτό το οποίο ονοµάζουµε απεικονιστική αντιπροσώπευση, δηλαδή ότι θα πρέπει όποιο ακριβώς
είναι το ποσοστό στις εκλογές, αντίστοιχο να είναι και το ποσοστό των εδρών που λαµβάνει κάθε συνασπισµός ή κόµµα, αυτό
στην πραγµατικότητα αποτελεί σήµερα ουσιαστικά την εγγύηση
αποτυχίας του οποιουδήποτε εκλογικού συστήµατος.
Έχουν παρέλθει οι εποχές που το υποστήριζε ο Τζον Στιούαρτ
Μιλ ή εδώ στην Ελλάδα ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Γιατί;
Δεν είναι µόνο η κυβερνητική σταθερότητα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές. Αυτό είναι το αυτονόητο. Μία χώρα χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα ιδιαιτέρως σε εποχές οι οποίες είναι
εξαιρετικά κρίσιµες για το πολίτευµα.
Εκείνο το οποίο είναι σηµαντικό, επίσης, είναι να υπάρχει και
εναλλαγή στην εξουσία. Δεν απαιτώ από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να γνωρίζει την πολιτική και συνταγµατική ιστορία του τόπου, τουλάχιστον όµως θα πρέπει να
ενηµερωθεί το Σώµα για το ποιες ήταν οι συνέπειες της εφαρµογής της απλής αναλογικής στην Ελλάδα και στον κόσµο, όταν
είχαµε απλή αναλογική, πέντε φορές πριν από τη Μεταπολίτευση
και πού οδήγησαν την Ελλάδα οι εκλογές οι οποίες έγιναν µε το
σύστηµα της απλής αναλογικής. Σε παντελή αδυναµία, σε εµφύλιους πολέµους, σε µετεµφυλιακό κλίµα, σε πόλεµο.
Άρα είναι καλό να γνωρίζουµε την ιστορία, ίσως και την παγκόσµια ιστορία. Να θυµηθούµε ότι την απλή αναλογική για πρώτη
φορά την εισάγει το Σύνταγµα της Βαϊµάρης το 1919 και εξ
αυτού οδηγηθήκαµε, από την απλή αναλογική της Βαϊµάρης,
στις εκλογές στη Γερµανία το 1933, όπου µε περιορισµένο ποσοστό και ακριβώς εξαιτίας της αδυναµίας να συγκεντρωθεί ένας
ισχυρός κυβερνητικός πόλος αναλαµβάνει την εντολή νοµότυπα
ο Χίτλερ, για να οδηγήσει εκεί που θα οδηγήσει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κινδυνολογείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όµως,
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και σε άλλους παραλογισµούς ξέρετε οδηγεί η απλή αναλογική.
Η απλή αναλογική οδηγεί στο να υπάρχει µία κατάσταση κατά
την οποία έχουµε πάγιους συνασπισµούς, όπου ουσιαστικά µηδενίζεται ο πολιτικός αντίλογος. Δεν θα γνωρίζετε ίσως -να υπενθυµίσω απλώς- ότι από το 1917 ως το 1992 στην Ολλανδία
κυβερνούσε ο ίδιος πρακτικά κυβερνητικός συνασπισµός. Δεν
υπήρχε αντιπολίτευση για σχεδόν εξήντα πέντε χρόνια. Αντιλαµβάνεστε ποια είναι η συνέπεια αυτού.
Ή ακόµη-ακόµη, η απλή αναλογική, που ήταν το κυρίαρχο σύστηµα στη µεταπολεµική Ιταλία, οδήγησε στα φαινόµενα που
όλοι γνωρίζουµε, στην τεράστια ιταλική ύφεση και την αδυναµία
σχηµατισµού κυβερνήσεων, σε πολλαπλές εκλογές, και οδήγησε
στο φαινόµενο -γιατί αυτό είναι το κατάλοιπο της απλής αναλογικής- στη γνωστή κυβέρνηση του Τζιοβάνι Σπαντολίνι το 1981
µε 3%. Το κόµµα του µε 3%, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ισχυρή
κυβερνητική πλειοψηφία, έφτασε να κυβερνά.
Σήµερα, όµως, θα µου επιτρέψετε να πω ότι έχουµε και µία
αποτύπωση υποκρισίας. Θέλω να µε συγχωρέσετε για την έκφραση, αλλά πρόκειται περί πολιτικής υποκρισίας η στάση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για τρεις λόγους:
Το πρώτο είναι ότι προσέρχεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
µεµφόµενη το πλειοψηφικό σύστηµα το οποίο εισάγεται σήµερα
στη Βουλή, ενόσω η ίδια η Αντιπολίτευση το αξιοποίησε δύο
φορές για να βρεθεί στην εξουσία. Βεβαίως, την πρώτη φορά το
αξιοποίησε ακουσίως, αλλά το αξιοποίησε. Να θυµηθούµε λιγάκι
και τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο ζήτηµα της
εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας που προκάλεσε τις
εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.
Τη δεύτερη φορά, στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015,
αξιοποίησε το πλειοψηφικό σύστηµα εκουσίως. Γνώριζε ότι
υπάρχει το πλειοψηφικό σύστηµα και παρά ταύτα δεν µερίµνησε
καθόλου για να το ανατρέψει. Και παρακαλώ για λόγους που
έχουν να κάνουν µε την αξιοπρέπεια του καθενός, ας µην αναφερόµαστε στο ότι είχε άλλα σοβαρότερα θέµατα να επιλύσει
τότε η κυβερνητική πλειοψηφία.
Από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέµβριο του 2015 η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε δεκαεπτά νόµους, µεταξύ των οποίων νόµοι που
έχουν να κάνουν µε την έκδοση διαταγών πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές, µε τη διατήρηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης, µε τη βία στα γήπεδα, αλλά δεν βρήκε τον χρόνο να
εισαγάγει ένα σύστηµα απλής αναλογικής.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, πολύ, όταν αναφερόµαστε σε ζητήµατα πολιτικής ευθυκρισίας, καλό είναι να µη µεµφόµεθα εν όσω
έχουµε ήδη αυτό το πολιτικό ιστορικό.
Δεύτερη αποτύπωση αυτού του τύπου της πολιτικής υποκρισίας. Λέµε ότι θέλουµε την απλή αναλογική γιατί; Για να έχουµε
γνήσια αποτύπωση µέσω συνασπισµών κοµµάτων, να υπάρχουν
δηλαδή στην πραγµατικότητα περισσότερα κόµµατα σε µία πολιτική κυβερνητική συµµαχία.
Αυτό πέρα από τα όποια εγγενή πολιτικά προβλήµατα, στην
περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω ότι ενέχει ένα στοιχείο ιστορικής
αυτοκριτικής. Ποια ήταν η πολιτική συµµαχία του 2015 έως 2019;
Μπορούµε να την ανακαλέσουµε; Για πρώτη φορά στην ελληνική
πολιτική ιστορία της Μεταπολίτευσης τουλάχιστον είχαµε έναν
κυβερνητικό συνασπισµό, ο οποίος κυβέρνησε αθροιστικά τα
δύο κόµµατα εξουσίας µε λιγότερο από 40%. Δεν υπήρξε πάνω
άλλη κυβέρνηση µετά τη Μεταπολίτευση, η οποία να είχε κάτω
από 40% αθροιστικά, µόνον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Ποια είναι αλήθεια η λογική της ποιότητας της αυξηµένης που θεωρούµε ότι έχουν οι κυβερνήσεις
συνεργασίας; Είναι στην πραγµατικότητα δύο πράγµατα. Πρώτον, το να έχει το εκλογικό σώµα γνώση εκ των προτέρων ότι θα
υπάρξει αυτού του τύπου η συνεργασία και δεύτερον, µετά τις
εκλογές να υπάρχει µια σύγκλιση σαφής, αποτυπωµένη για να
γνωρίζει ο λαός πώς θα λογοδοτήσει η κυβέρνηση η συµµαχική.
Εδώ τι είχαµε στην πραγµατικότητα; Είχαµε µια πολύ κυνική,
κίβδηλη συναίνεση. Γιατί; Διότι στις εκλογές του Ιανουαρίου του
2015 κανείς δεν γνώριζε από το εκλογικό σώµα ότι θα καταλήγαµε σε αυτή την παράταιρη συµµαχία µεταξύ των δύο ετερόκλητων πολιτικών χώρων και προέκυψε στη συνέχεια µόνο µια
άτυπη συµφωνία για να σκίσουµε τα µνηµόνια µε ένα άρθρο και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ένα νόµο.
Στις δε εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015 γνωρίζαµε βεβαίως
ότι θα έχουµε αυτή την ετερόκλητη συµµαχία, αλλά δεν γνωρίζαµε ποιος ήταν ο προγραµµατικός λόγος. Πού θα στηριζόταν
αυτή η συµφωνία; Τι θα έπραττε; Τι θα συνέβαινε στα εθνικά; Τι
θα συνέβαινε στην οικονοµία, στην ασφάλεια, στην παιδεία, δεδοµένου του γεγονότος ότι τα δύο κόµµατα ήταν απολύτως διαφορετικά σε ό,τι αφορά τον βασικό προγραµµατικό τους λόγο;
Επρόκειτο περί µιας επίπλαστης συναίνεσης, συνεπώς πολιτική
υποκρισία η οποία σήµερα δεν µπορεί να σταθεί.
Και το τελευταίο, το τρίτο στοιχείο υποκρισίας εκ µέρους της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τι προϋποθέτει στην πραγµατικότητα η εφαρµογή της απλής αναλογικής, για την οποία τόσο κοπτόµεθα; Προϋποθέτει ένα γνήσια διαβουλευτικό πνεύµα και µία
πολιτική ευθυκρισία.
Είναι διαβουλευτικό πνεύµα, αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η πολωτική ρητορική
«ανόητοι σχεδιασµοί, ανίκανη κυβέρνηση, ψεύτες και ακροδεξιοί» που ακούστηκαν από τον προλαλήσαντα σε αυτό το Βήµα;
Με αυτή τη λογική θα προσερχόµεθα στην απλή αναλογική; Με
πόλωση και επιθετική ρητορεία δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει καµµία απολύτως απλή αναλογική.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ξαναπείτε λίγο τους χαρακτηρισµούς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): «Ανόητοι σχεδιασµοί, ανίκανη κυβέρνηση, ψεύτες, συνεργασία µε δεξιούς και ακροδεξιούς». Είναι ακριβώς εκφράσεις, οι οποίες
αποτυπώθηκαν από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ο κ. Μητσοτάκης τα έλεγε αυτά για
εµάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ξέρετε, αυτό το οποίο ισχύει είναι το εξής. Άκουσα αρκετές φορές
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µιλά για
λαϊκή κυριαρχία, ότι η απλή αναλογική αποτυπώνει τη λαϊκή κυριαρχία. Θα µου επιτρέψετε µε κάθε σεβασµό να πω ότι είναι µια
λαϊκή κυριαρχία αλά καρτ, διότι λαϊκή κυριαρχία η οποία οδηγεί
στη συγκυβέρνηση ετερόκλητων εταίρων δεν είναι µια αποτύπωση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο λαός δεν ήθελε µια συγκυβέρνηση µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτή ήταν η δικιά σας ευκαιριακή
προσέγγιση για να αναλάβετε την εξουσία.
Και να πω το εξής και να ζητήσω συγγνώµη από τον κύριο
Πρόεδρο. Εµείς φέρνουµε τον νόµο αυτό ο οποίος είναι ένας
νόµος πολύ αναλογικότερος από τον νόµο του 2004 και του
2008, σεβόµενοι ακριβώς εκείνο το οποίο ο σηµερινός Πρωθυπουργός στον προγραµµατικό του λόγο είχε διακηρύξει, δηλαδή
ότι θα φέρει ένα εκλογικό σύστηµα το οποίο θα συναιρεί την αναλογική εκπροσώπηση και την ανάγκη κυβερνησιµότητας της
χώρας. Η κλιµάκωση του µπόνους αποτελεί αυτή ακριβώς την
αποτύπωση. Είναι µια σοβαρή ένδειξη πολιτικής ευθυκρισίας το
γεγονός ότι αυτό έρχεται σήµερα ενώπιον σας ενόσω θα µπορούσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να είχε επιλέξει ένα εκλογικό σύστηµα το οποίο να ήταν πιο ταιριαστό και βεβαίως δεν θα
είχε πρόβληµα συνταγµατικότητας. Αναφέρθηκε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στα προβλήµατα συνταγµατικότητας. Οι επαΐοντες φαντάζοµαι γνωρίζουν τη νοµολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που έχει χαρακτηρίσει συνταγµατική
την απόδοση bonus πενήντα εδρών.
Και κλείνω. Ανέφερε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι στα παραγωγικά αίτια της βούλησης της πλειοψηφίας
είναι να φέρει τον νέο εκλογικό νόµο µε σκοπό να πάµε σύντοµα
σε εκλογές, τις οποίες εκλογές θα τις χάσουµε όποτε γίνουν και
για αυτόν τον λόγο είµαστε δόλιοι σε ό,τι αφορά την κατάθεση
του νοµοσχεδίου αυτού.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι κρίνει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εξ ιδίων τα αλλότρια. Εµείς µε τους θεσµούς
δεν θα παίξουµε. Στους έξι µήνες εκλογές, για να έχουµε πολιτική αποκάθαρση της εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης, δεν θα
πράξουµε. Εµείς σεβόµαστε τους θεσµούς και θα το αποδείξουµε και ελπίζω και είµαι σίγουρος για αυτό ότι θα είναι µία
ακόµα από τις άχαστες προβλέψεις του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
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Και για να κλείσω µε αυτό, αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο γάµο στην Κάνα, όπου βεβαίως στο γάµο στην Κανά
είχαµε την τροπή του ύδατος σε οίνο µάλλον εννοώντας τον πολλαπλασιασµό των άρτων και των ιχθύων, η οποία έγινε στην
έρηµο και όχι στην Κανά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Την έρηµο την οποία φοβούµαι πολύ ότι θα αναγκαστείτε να
υποστείτε όλη την τετραετία, αγαπητοί µου συνάδελφοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τζανακόπουλος, ο οποίος οµιλών µετά τον Πρόεδρο του κόµµατός του
δεν έχει τον πλήρη χρόνο της πρωτολογίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα τρία λεπτά, κύριε
Πρόεδρε, από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα χρειαστώ µόλις τρία
λεπτά, θα κάνω την κυρία οµιλία µου αύριο.
Νιώθω όµως υποχρεωµένος να απαντήσω ή µάλλον να επισηµάνω δύο, τρία σηµεία τα οποία κατά τη γνώµη µου ο κ. Γεραπετρίτης δεν δίστασε να φέρει σε αυτή τη συζήτηση µέσα στον
επιχειρηµατολογικό του οίστρο και τα οποία κατά τη γνώµη δεν
τιµούν ούτε την Αίθουσα ούτε το Σώµα ούτε τον ίδιο ούτε την παράταξή του ούτε την Κυβέρνησή του.
Πρώτο και κύριο µέγα ολίσθηµα, το οποίο τον καλώ να ανακαλέσει. Δεν δίστασε στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τα πλειοψηφικά συστήµατα ή τα συστήµατα ενισχυµένης αναλογικής να
αποδώσει στην απλή αναλογική την ευθύνη για το γεγονός ότι
υπήρξε διορισµός του Αδόλφου Χίτλερ το 1933 ως Καγκελαρίου
της Γερµανίας, να αποδώσει δηλαδή την ευθύνη για την άνοδο
του ναζιστικού φαινοµένου στη Γερµανία στην απλή αναλογική.
Πρόκειται για απαράδεκτη δήλωση, την οποία σας καλώ να ανακαλέσετε για λόγους ιστορικής ειλικρίνειας και ιστορικής ακρίβειας.
Θέλετε να µου πείτε, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έφταιγε
η Συνθήκη των Βερσαλλιών, ότι δεν έφταιγαν οι υπέρογκες αποζηµιώσεις, δεν έφταιγαν οι ουρές του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου,
δεν έφταιγε ο αντισηµιτισµός, δεν έφταιγε η άνοδος του φασισµού σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν έφταιγε ένα συνολικό πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό κλίµα για την άνοδο του Χίτλερ
στην εξουσία, αλλά έφταιγε η απλή αναλογική; Πρόκειται για
αθλιότητα ιστορική, πολιτική, ιδεολογική, την οποία σας καλώ να
ανακαλέσετε άµεσα.
Δεύτερον, δεν δίστασε ο κύριος Υπουργός να αποδώσει και
τον Εµφύλιο Πόλεµο στην Ελλάδα στην απλή αναλογική. Άλλη
µια άθλια ιστορική ανακρίβεια, η οποία δεν ανήκει πλέον στη
σφαίρα του ιστορικού αναθεωρητισµού, αλλά ανήκει στη σφαίρα
µιας παραδοξολογικής ακροδεξιάς ρητορείας, την οποία δυστυχώς ο κ. Γεραπετρίτης υιοθετεί στο πλαίσιο της υπεράσπισης της
Κυβέρνησής του και του Πρωθυπουργού του.
Κλείνοντας, για τη δήθεν υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όπου
δεν πρόλαβε να νοµοθετήσει την απλή αναλογική, ακούστε, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης -επειδή το ακούω και από πολλούς Βουλευτές της Συµπολίτευσης- το εξής: Είχαµε πάρα
πολλή δουλειά το 2015 να αποκρούουµε το σαµποτάζ, την υπονόµευση που ερχόταν από εσάς και την παράταξή σας, την επιλογή σας να στηρίξετε εκείνες τις ακραίες ευρωπαϊκές δυνάµεις
που επέβαλαν στη χώρα τη χρηµατοπιστωτική ασφυξία στο
πρώτο εξάµηνο του 2015. Είχαµε, λοιπόν, εξαιρετικά δύσκολη
δουλειά να αποκρούουµε την υπονοµευτική σας πολιτική όχι απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί γνωρίζουµε πάρα πολύ
καλά το σχέδιο της αριστερής παρένθεσης. Το σχέδιο, όµως, της
αριστερής παρένθεσης, που εσείς εκπονήσατε και εσείς υλοποιήσατε, δεν ήταν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν, στην πραγµατικότητα, κίνηση και στρατηγικό σχέδιο εναντίον των συµφερόντων
των πολιτών και της κοινωνικής πλειοψηφίας.
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Άρα, λοιπόν, ναι, πολύ καλά κάναµε το 2015 και αποκρούσαµε
αυτό το επικίνδυνο για τη δηµοκρατία, αυτό το επικίνδυνο για
τους πολίτες σχέδιο και δεν του δώσαµε ούτε µισή σπιθαµή
χώρο για να αναπνεύσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα απαντήσει ο κ.
Γεραπετρίτης και µετά έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Γεραπετρίτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δευτερόλεπτα µόνο, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα µακρηγορήσω.
Θέλω να επισηµάνω ότι η παραδοσιακή πρόσληψη περί ελευθερίας της έκφρασης του κ. Τζανακόπουλου είχε µια ακόµα έκφραση στο Κοινοβούλιο. Εγώ, βεβαίως, δεν αναφέρθηκα στο ότι
προκλήθηκαν όλα αυτά εξαιτίας της απλής αναλογικής. Εγώ σας
έδωσα το οντολογικό περιβάλλον µέσα στο οποίο συνέβη και
είναι γνωστό ιστοριογραφικά το τι έχει συµβεί.
Το «αθλιότητες», κύριε Τζανακόπουλε, καλό είναι να µην ακούγεται σε αυτή την Αίθουσα, διότι εγώ δεν απέδωσα χαρακτηρισµούς. Οι χαρακτηρισµοί είναι µόνο για την τηλεόραση. Εάν
θέλετε την τηλεόραση, υπάρχουν ευτυχώς λόγω της πολυφωνίας
που επιτρέπει η ελευθερία της έκφρασης, που µάλλον δεν εκφράζετε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Γεραπετρίτη, θα επιλέγω εγώ τον τρόπο που θα απαντώ. Αφήστε τα αυτά. Λέτε
αθλιότητες και ξεπλένετε τον ναζισµό!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εκεί
µπορείτε να την εκφράσετε όπως θέλετε, αλλά σε αυτό το Κοινοβούλιο, κύριε Τζανακόπουλε, ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετείται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο καθένας είναι ελεύθερος
να λέει ότι ξεπλύνατε τον ναζισµό και είναι ντροπή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αυτό
πρέπει, επιτέλους, να το καταλάβετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Η
ελευθερία της έκφρασης και η ανεξαρτησία του Βουλευτή είναι
συνταγµατική…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Τζανακόπουλε,
σας άκουσε ευλαβικά ο κ. Γεραπετρίτης. Σας άκουσε ευλαβικά,
δεν σας διέκοψε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έτσι
αντιλαµβανόµαστε τη διαβούλευση, έτσι θα πάµε σε απλή αναλογική, έτσι θα συνεργαστούµε µε τους αθλίους και τους µη
αθλίους…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, δεν θέλουµε να συνεργαστούµε µαζί σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): …µε
εκείνους που αναφέρονται στους πολέµους, στους εµφυλίους,
σε όλα αυτά τα πράγµατα και µε εκείνους, βεβαίως, οι οποίοι δεν
έχουν χρόνο εξαιτίας των αθλιοτήτων αυτής της παράταξης, η
οποία παράταξη έβαλε πλάτη για να µην καταρρεύσει η χώρα
εξαιτίας σας. Αυτοί έβαλαν πλάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε αστεία! Καταστρέψατε τη χώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αυτοί
έβαλαν πλάτη, όταν φέρατε το τρίτο, αχρείαστο µνηµόνιο, κύριε
Τζανακόπουλε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχουµε ακούσει άπειρα εκπληκτικά
εδώ µέσα και από τους µεν και από τους δε. Έχουµε ακούσει
απίστευτα. Το πιο απίστευτο που έχουµε ακούσει, κύριε Γεραπετρίτη -και δεν είναι δικό σας µόνο, αλλά όλης της Νέας Δηµοκρατίας-, είναι αυτά που λέτε εσείς, που υποστηρίζετε,
υποτίθεται, τη δηµοκρατία. Ποια δηµοκρατία; Δικτατορία είναι.
Δικτατορία της αστικής τάξης και το λέµε ωµά, κυριολεκτικά.
Ποια δηµοκρατία; Πενήντα έδρες µπόνους; Αυτό είναι δηµοκρατία; Αυτό είναι ληστεία. Είναι κλοπή της θέλησης του ελληνι-
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κού λαού για να φτιάξετε τι; Σταθερές κυβερνήσεις; Που θα κάνουν τι; Που θα τσακίζουν τον λαό και θα του βάζουν συνέχεια
εκβιαστικά διλήµµατα.
Δεν το λέω µόνο για σας. Παρακολουθώ τη συζήτηση και
έχουµε βγει από τα ρούχα µας. Υπάρχουν και όρια στην επιχειρηµατολογία, αλλά αυτό λέγεται και ολίγον ξευτιλισµός. Αλλιώς
να µετράει η ψήφος η δικιά µου και αλλιώς να µετράει η δικιά
σας. Δεν το κατάλαβα. Γιατί; Τι έχετε εσείς περισσότερο; Εννοώ
για τις εκλογές όπως γίνονται και εννοώ για όλα τα κόµµατα.
Ακούσαµε απίστευτα και από την πλευρά -θα απαντήσει αύριο
ο Γενικός Γραµµατέας του κόµµατός µας- του κ. Τσίπρα, ότι
δήθεν την οικονοµική κρίση και τη χρεοκοπία την έφεραν τα
εκλογικά συστήµατα. Έλεος!
Έχετε γίνει πλυντήριο του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού. Έχετε
πει ότι η κρίση, που ήταν καραµπινάτη καπιταλιστική κρίση, οφείλεται στα λαµόγια -λαµόγια σε όλη την οικουµένη- οφείλεται στο
ένα και στο άλλο. Λαµόγιο είναι όλος ο καπιταλισµός µε αυτή την
έννοια. Αθωώνετε το σύστηµα, κερδίσατε ένα κίνηµα που ξεσηκώθηκε κόντρα στην κρίση τότε. Βγήκαν µεγάλες µάζες στον
δρόµο και τι τους κάνατε; Τους πουλήσατε κυριολεκτικά, τους
είπατε ότι για αυτά που έγιναν φταίει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία και όχι το σύστηµα και άµα έρθουµε εµείς και κάνουµε
κυβέρνηση, θα αλλάξουν όλα και φέρατε το τρίτο µνηµόνιο. Όλα
αυτά τα ακούσαµε.
Όµως, κύριε Γεραπετρίτη, εγώ δεν σας άκουσα, γιατί ήµουν
στον δρόµο, αλλά µε ενηµέρωσαν. Φαντάζοµαι ότι δεν είστε από
εκείνους που είσαστε αδιάβαστοι. Το να λέτε ότι η απλή αναλογική έφερε τη Βαϊµάρη και η Βαϊµάρη έφερε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όχι, η
Βαϊµάρη έφερε την απλή αναλογική. Ήταν στο Σύνταγµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μισό λεπτό. Προσέξτε και διορθώστε.
Το ότι η Βαϊµάρη έφερε την απλή αναλογική και η απλή αναλογική έφερε τον Χίτλερ, αυτό είναι -πώς να το πω;- ανιστόρητο.
Να σας πω ποιος έφερε τον Χίτλερ και βγείτε και διαψεύστε το.
Πώς ήρθε ο Χίτλερ στην εξουσία; Έγινε σύσκεψη όλων των µεγάλων επιχειρήσεων, καταγεγραµµένα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αληθές είναι αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Περιµένετε. Μη βιάζεστε. Ακούστε
µέχρι το τέλος.
Οι «SIEMENS», «BOSCH», «THYSSENKRUPP» και όλες οι υπόλοιπες αποφάσισαν να παραδώσουν την εξουσία στο φασιστικό
νεοναζιστικό κόµµα, που το ναζιστικό φασιστικό κόµµα είναι γνήσιο και όχι νόθο τέκνο του καπιταλισµού και την επόµενη µέρα ή
µετά από δυο-τρεις µέρες έγινε σύσκεψη των τραπεζιτών, οι
οποίοι αποφάσισαν και πήγαν στον Χίντενµπουργκ και του είπαν
-αυτά όλα είναι ιστορικά καταγεγραµµένα- να παραδώσει την
εξουσία στον Χίτλερ.
Γιατί το έκαναν αυτό; Για ποιους λόγους; Διότι πίστευαν ότι ο
νεοναζισµός τότε µπορούσε να διεξάγει τον πόλεµο για να ανακτήσει ο γερµανικός ιµπεριαλισµός και ο καπιταλισµός τα χαµένα
εδάφη από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι,
είναι αληθές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πού κολλάει, λοιπόν, η Βαϊµάρη;
Να πω και την άλλη ιστορική αλήθεια. Το κοµµουνιστικό κόµµα
της Γερµανίας τότε πρότεινε αντιφασιστικό συνασπισµό στο σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, το οποίο απέρριψε αυτή την πρόταση
και γι’ αυτό βγήκε ο Χίτλερ όπως βγήκε. Δεν ήταν αυτή η αιτία.
Άλλη ήταν. Θα έβρισκαν άλλα κόλπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν
αµφισβητούνται αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτή είναι η ιστορική πραγµατικότητα
και επειδή ζούµε σε εποχές ιστορικού αναθεωρητισµού και πρόστυχης διαστρέβλωσης της ιστορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και όλες αυτές τις δυνάµεις σήµερα, που βρίσκονται -προσωρινά
λέµε- στην εξουσία, γι’ αυτό θα έλεγα ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών έχουν κρατήσει µια διαφορετική στάση για λόγους που µπορεί να είναι εξηγήσιµοι.
Εποµένως, αν δεν είπατε αυτά, βγείτε και πείτε το.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Προφανώς.
Τελειώνω. Απλώς λέω ότι στις εποχές που ζούµε δεν µπορεί
να σφυρίζετε αδιάφορα όχι εσείς, λέω γενικά. Διότι, παραδείγµατος χάριν, καλά τα είπε ο κ. Τζανακόπουλος για τον φασισµό,
αλλά ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο κ. Τραµπ είναι διαβολικά καλός,
αυτός που στήριξε η «Κου Κλουξ Κλαν».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι δεν είναι, κύριε Σκανδαλίδη, ή
λέω ψέµατα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Εγώ τι είµαι; Ιστορικός;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Διότι βλέπω ότι χαµογελάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Σας παρακολουθώ πάντα,
το ξέρετε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εποµένως αυτά είναι πολύ σοβαρά
ζητήµατα, ιδιαίτερα σήµερα που η εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου προτείνει, ουσιαστικά, αθώωση της φασιστικής, εγκληµατικής, δολοφονικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι
λένε σήµερα «θα ξαναγυρίσουµε», χρησιµοποιώντας το σύνθηµα
του Γκέµπελς.
Όταν, λοιπόν, µιλάµε για φασισµό, το ξαναλέω, είναι γνήσιο
τέκνο του καπιταλισµού. Όταν δεν µπορεί µε την αστική δηµοκρατία, καταφεύγει στην δικτατορία. Όταν δεν µπορεί µε τη δικτατορία, καταφεύγει πιο ανοιχτά σε φασισµό. Κι ο φασισµός
είναι µία µορφή εξουσίας των µονοπωλίων, αυτών που κατέχουν
τον πλούτο σε όλη την ανθρωπότητα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, επειδή αναφέρθηκε σε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Βεβαίως, είναι κατανοητό.
Έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέµβασή σας, διότι είναι ακριβώς αποτυπωµένα τα ιστορικά γεγονότα, µε δύο µόνο παρατηρήσεις. Απολύτως συµφωνώ. Η αναφορά µου έγινε στο ιστορικό
πλαίσιο κι όχι στην ευθύνη. Προφανώς, δεν φταίει η απλή αναλογική.
Η απλή αναλογική ετίθετο στο περιβάλλον αυτό γιατί; Διότι το
1929 στις εκλογές έχουµε το ναζιστικό µόρφωµα µε 3% και στις
εκλογές του 1933 το έχουµε µε 34%. Η απλή αναλογική λειτούργησε µέσα σε αυτό το πλαίσιο της ενίσχυσης των κοµµάτων που
έπνεαν τα λοίσθια και µπόρεσε να ανακάµψει το περιβάλλον που
είπατε.
Και να προσθέσω ιστορικά και µία ακόµη διάσταση, η οποία
ακριβώς είναι το γεγονός των ασφυκτικών όρων που είχαν επιβληθεί και οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι ήταν εκτός της γερµανικής
λογικής, un Deutsch.
Κατά τα λοιπά, προφανώς, ιστορικά έχετε απόλυτο δίκιο.
Ευχαριστώ και συγγνώµη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η αστική δικτατορία
σάς δίνει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η αστική δικτατορία δίνει τον λόγο
µέχρι σ’ ένα σηµείο. Στα έργα, όµως, και στην πράξη τι κάνει; Να
σας το πω πολύ απλά; Εσείς λέτε ότι ο λαός είναι κυρίαρχος.
Αυτό δεν λέτε όλοι; Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι δεκαπέντε κόµµατα παίρνουν από 3%. Πόσο κάνει; Είναι 45%. Και βγαίνετε κυβέρνηση εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το τάδε κόµµα, µε 25%. Γιατί; Δεν
σέβεστε τη λαϊκή ετυµηγορία; Αφού η λαϊκή ετυµηγορία λέει δεν
θέλω να σας δώσω 30% και 40% και 51% κανονικά. Πείτε µου
πότε κυβερνήσατε µε 51%;
Και δεύτερον -θα το ξαναπώ, το είπε και ο εισηγητής µας- ο
ΣΥΡΙΖΑ, που κόπτεται για την απλή αναλογική και τη λαϊκή κυριαρχία, άσχετα το τι έκανε, έφερε νόµο που λέει ότι για να πάρει
απόφαση ένα συνδικάτο στο εργοστάσιο ή οπουδήποτε αλλού
για απεργία, χρειάζεται το 50% συν 1 της πλειοψηφίας των εργαζοµένων. Για απεργία! Αν δεν το έχει, είναι παράνοµη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Των εργαζοµένων, όχι των µελών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Των εργαζοµένων λέω. Εσείς το φέρατε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, η Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλος πάντων τώρα, µην τρελαθούµε.
Τον νόµο τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε ήταν που ο κ. Γεωργιάδης, παραδείγµατος χάριν, είχε βγει στα κεραµίδια «ζήτω, είµαι
µε τον ΣΥΡΙΖΑ», «µπράβο, επιτέλους φέρατε έναν καλό νόµο».
Πείτε µας, λοιπόν, εσείς, που είστε και εξέχων νοµικός και δεν
το παραγνωρίζω, πώς γίνεται να ζητάτε 50% συν 1 στους εργαζόµενους, την πλειοψηφία, και να κυβερνάτε µε 23%; 23% δεν
είναι στο σύνολο των ψηφοφόρων; Να το πω 22%; Θέλετε να το
πω 39%; Να µην πάω σε αυτή τη λογική. Πώς γίνεται εσείς να κυβερνάτε µία χώρα ολόκληρη κι ο εργάτης για να αποφασίσει να
διεκδικήσει δικαιώµατα να θέλει 50% συν 1; Τι λέγεται αυτό; Δεν
λέγεται δικτατορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ελάτε. Πρέπει να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Παπαδηµητρίου Χαράλαµπος από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Και δεν µε εµποδίζουν τα µαθήµατα της ιστορίας, γιατί χάρη στην ιστορία βρίσκοµαι εδώ που βρίσκοµαι και επιβεβαιώνεται ότι καλώς είµαι
εδώ. Διότι η ανάγνωση ιστορίας λέει πολλά για το πώς θα ήθελαν
κάποιοι να µετατρέψουν ένα σύστηµα, τρώγοντάς το εκ των έσω.
Κανείς δεν κατάλαβε, πράγµατι, το εξής. Αντιλαµβάνοµαι τη
δυσκολία των συναδέλφων της Μείζονος Αντιπολιτεύσεως να το
εξηγήσει, γιατί αυτό που λέγαµε όταν ήµασταν νέοι και είχαµε
τα µυαλά µας εκεί που πρέπει να τα έχεις ενδεχοµένως όταν
είσαι νέος, είσαι ελεύθερος, ήταν ότι το πρώτο πράγµα που θα
κάνει µία κυβέρνηση της Αριστεράς είναι να ψηφίσει την απλή
αναλογική. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί δεν συνέβαινε.
Όσο για το επιχείρηµα που είπε ο κ. Τζανακόπουλος -και άλλοι
το είπαν, το είπε και µία συνάδελφός πάρα πολύ ωραία, πάρα
πολύ κοµψά, πάρα πολύ «κνίτικα» θα έλεγα- ότι ήταν απασχοληµένη εκείνη η κυβέρνηση να σώσει τη χώρα, να βρει λεφτά για
τα ταµεία, ήταν τέλη Μαρτίου, αν θυµάµαι καλά, που είχατε µία
συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα θα µπορούσαν να πάνε µέλι-γάλα, έστω από
εκείνη τη στιγµή και µετά.
Ακόµη δεν έχω καταλάβει γιατί κάνατε τις εκλογές τον Σεπτέµβριο του 2015 µε το ίδιο σύστηµα, αλλά και για έναν άλλο λόγο.
Εγώ πιστεύω, αγαπητοί, ότι θέλατε κυρίως να διώξετε τον αγαπητό µου φίλο Λαφαζάνη κι αυτό σας απασχολούσε περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο.
Πιστεύω ότι ήταν απάτη το γεγονός ότι ενώ οι παρατάξεις που
σεβάστηκαν και τις ευθύνες τους, αν θέλετε, που είχαν έναντι
της χώρας και που πόνεσαν τόσο πολύ, σφάχτηκαν θα έλεγα
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν να ξαναφέρουν τη
χώρα στο ίσιωµα, γιατί δεν είπατε, γιατί δεν είπε ο κ. Τσίπρας,
τον Σεπτεµβρίου του 2015, ελάτε να βοηθήσετε, αφού λίγες
µέρες νωρίτερα χάρη στις ψήφους εκείνων των δύο µεγάλων
κοµµάτων –πρώην µεγάλων, ίσως για ορισµένους, αλλά σίγουρα
χάρη σε αυτούς- µπορέσατε να πάρετε την έγκριση και να πάρετε και τα λεφτά για να σωθείτε ως κυβέρνηση εκείνη τη στιγµή.
Άρα ο υπολογισµός που κρύβεται πίσω από την απλή και άδολη,
όπως λέγαµε αναλογική, δεν είναι καθόλου άδολος.
Δεν είναι άδολος και για έναν πολύ απλό λόγο. Δεν εξυπηρετεί
σε τίποτε το να λες ότι θα κυβερνήσω µε τα αποτελέσµατα που
θα µου βγάλει η κάλπη, αν δεν είσαι έτοιµος να παραδεχτείς ένα
απλό πράγµα. Εγώ συµφωνώ µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Οι επόµενες εκλογές θα γίνουν µε απλή αναλογική.
Θα κληθεί, λοιπόν, εκείνη τη στιγµή ο κ. Τσίπρας να απαντήσει
σε ένα απλό ερώτηµα. Αν και πάλι δεν είναι το πρώτο κόµµα, δέχεται και δεσµεύεται -θα το έλεγε, φαντάζοµαι, αν ήταν κάτι τέτοιο εδώ- ότι αυτός που θα βγει πρώτος θα είναι Πρωθυπουργός;
Ένα και στο χέρι. Δεν λέει, όµως, αυτό. Λέει ότι εγώ από τώρα
σας προειδοποιώ ότι το αποτέλεσµα της κάλπης δεν θα το σεβαστώ. Το πρώτος, δεύτερος, τρίτος που θα βγάλει ο λαός µε
την ψήφο του θα προσπαθήσω και θα επιδιώξω να το αλλάξω.
Άρα θέλετε ένα σύστηµα και µία διαδικασία, η οποία να επιτρέπει τα πολιτικά παιχνίδια. Και αυτό είναι δυστυχώς, που κυ-
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νηγάει όλους όσοι -εγώ υπήρξα µεταξύ αυτών- υποστηρίξαµε την
άδολη αναλογική, αλλά καταλάβαµε, συν τω χρόνω, ότι µία χώρα
που δεν κυβερνιέται καλά, δεν µπορεί να έχει καλό εκλογικό σύστηµα.
Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω και να σας ζητήσω να έρθετε ξανά στην οδό της λογικής, αντιλαµβανόµενος
πλήρως τους λόγους για τους οποίους ψηφίσατε το σύστηµα
αυτό, προκειµένου να µπορείτε να λέτε τώρα αυτό που είπε ο κ.
Τσίπρας ότι οι επόµενες εκλογές θα γίνουν µε την απλή αναλογική.
Θέλω, επίσης, να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε το εξής σενάριο. Μιας που ιστορικολογούµε εδώ, µπορώ κι εγώ να πω κάτι
τέτοιο. Μην είστε τόσο σίγουροι ότι οι εκλογές θα γίνουν η µία
µετά την άλλη. Μπορεί και να δοκιµαστεί το αποτέλεσµα της κάλπης. Μπορεί ο λαός, αν καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστηµα,
να σας δώσει και πάλι τη δική σας θέση και στα άλλα κόµµατα
τη δική τους.
Το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα εκλογικό σύστηµα είναι ακριβώς αυτό, να καταλαβαίνει ο πολίτης ότι αν ψηφίσει α ή β ή γ, θα βγάλει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα, να
ξέρει εκ προοιµίου ποια κυβέρνηση θα δηµιουργηθεί, να ξέρει
σε ποιον θα ρίξει το φταίξιµο όταν θα ξαναέρθουν εκλογές.
Ενώ, το είπε νοµίζω ο κ. Γεραπετρίτης πολύ σωστά, µία απλή
αναλογική, η οποία απλώς δίνει µία εντολή ιδεολογικού τύπου,
εγώ είµαι αριστερός ψηφίζω αυτόν, είµαι δεξιός ψηφίζω τον
άλλον, και από κει και πέρα οι ηγεσίες των κοµµάτων κλείνονται
σε ένα δωµάτιο και στους διαδρόµους διαπραγµατεύονται τα της
εξουσίας, είναι πολύ µακριά από το δηµοκρατικό αποτέλεσµα
που όλοι θέλουµε να πετυχαίνουµε.
Άρα νοµίζω ότι ο νόµος τον οποίο θα ψηφίσουµε σε λίγο, ευνοεί τους καθαρούς λογαριασµούς και αυτήν τη στιγµή αυτό
είναι το σηµαντικό. Κυρίως, όµως, ευνοεί την καλή διακυβέρνηση. Άλλωστε, αν δείτε τι είναι καλή διακυβέρνηση, θα δείτε ότι
στις οκτώ βασικές αρχές της δεν υπάρχει το εκλογικό σύστηµα.
Υπάρχουν άλλα πολύ σηµαντικά πράγµατα, τα οποία όντως επηρεάζουν τη δηµοκρατική διαδικασία. Υπάρχουν ζητήµατα που
αφορούν τη λειτουργία της κοινωνίας καθηµερινά. Η δηµοκρατία
κρίνεται παντού και είπαµε πολλούς από τους τόπους αυτούς.
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εδώ ο εκλεκτός συνάδελφος,
να του θυµίσω ότι το 1937 –ήταν Δεκέµβριος και προφανώς
έκανε πολύ κρύο- ο σύντροφος Στάλιν κλήθηκε εκείνη την στιγµή
επειγόντως να αναπτύξει τα σχέδια του. Και είπε πόσο καλό,
πόσο δηµοκρατικό ήταν το εκλογικό σύστηµα µε το οποίο θα γινόντουσαν οι εκλογές εκείνες του 1937, όταν είχε αποκληρώσει
πλήρως την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης από τους στρατιωτικούς ηγέτες, από τους πολιτικούς ηγέτες, από τα πάντα. Ξέρετε
τι είπε; Είπε ότι είναι το πιο δηµοκρατικό σύστηµα του κόσµου,
είναι το πιο δηµοκρατικό που εφευρέθηκε ποτέ. Ήταν το σύστηµα φυσικά του απλού πλειοψηφικού µε έναν υποψήφιο εγκεκριµένο από το κόµµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Μπορούµε να λέµε πολλά σε αυτή την Αίθουσα, αλλά παραµένει το γεγονός ότι προ ολίγου –απ’ ό,τι ενηµερώθηκα- η νοµική
υπηρεσία της γερµανικής Βουλής βρήκε παράνοµο το σύµφωνο
Τουρκίας-Λιβύης, τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, η οριοθέτηση των ζωνών µπορεί να γίνει µόνο κατόπιν συνεννόησης µε
Ελλάδα και Κύπρο. Και όταν συµβαίνουν όλα αυτά τα πράγµατα
χρειαζόµαστε µια ισχυρή, µια δυνατή κυβέρνηση και µια εξίσου
δυνατή αντιπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Στέφανος Γκίκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά απ’ όσα
ακούστηκαν στην Αίθουσα την προηγούµενη ώρα, είµαι απόλυτα
βέβαιος ότι έχουµε µια κουλτούρα συνεννόησης και συνεργασίας ίδια περίπου µε αυτήν που έχουν κάποιες χώρες του βορρά
της Ευρώπης και µπορούµε να προχωρήσουµε µε βήµα ταχύ
προς µια τέτοια ωραία συνεργασία. Δυστυχώς, όµως, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική.
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Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είµαι πολύ ικανοποιηµένος,
διότι αυτός ο νόµος τροποποιεί σε µεγάλο βαθµό τον προηγούµενο νόµο που βιώσαµε όλα αυτά τα χρόνια στις εκλογικές διαδικασίες και που σε µερικές του διατάξεις ήταν άδικος. Και αυτό
σας το λέει ένας συνάδελφος, ο οποίος, ενώ εξελέγη τον Ιανουάριο του 2015 µε πολύ µεγάλη µάλιστα πλειοψηφία στον νοµό του,
στην Κέρκυρα, τον Σεπτέµβριο του 2015 υποχρεώθηκα να δώσω
την έδρα µου –παρ’ ότι η Νέα Δηµοκρατία στην Κέρκυρα πήρε
22%- σε άλλο κόµµα και µάλιστα να βγάλει έδρα η Χρυσή Αυγή
µε 6%.
Αυτή ήταν µια στρέβλωση του εκλογικού νόµου, που συνέβη
και µε τον Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ροδόπη και στην Ξάνθη µε
τον Αλέκο Κοντό. Αυτός εδώ ο νόµος που φέρνει η Κυβέρνησή
µας διορθώνει εν πολλοίς µια τέτοια στρέβλωση. Και αυτό
οφείλω να το τονίσω ευθύς εξαρχής.
Βλέποντας τι συµβαίνει στις µεγάλες χώρες, όπως του G7 για
παράδειγµα, µέχρι τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, διαπιστώνουµε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει απλή αναλογική στις ευρωπαϊκές χώρες. Ακόµα και στην Ιταλία -που είχαµε αυτό το
φαινόµενο περίπου κάθε εννέα µε δέκα µήνες εκλογές- άλλαξαν
το εκλογικό τους σύστηµα και αυτήν τη στιγµή το πρώτο κόµµα
ή ο συνδυασµός κοµµάτων παίρνει το 55% των εδρών, όποιο ποσοστό κι αν έχει. Γιατί το έκαναν αυτό οι Ιταλοί; Για να µπορέσει
να υπάρχει κυβερνησιµότητα, να µπορέσει να υπάρχει σταθερότητα.
Πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη χρησιµοποιούν ένα σύστηµα, το λεγόµενο D’Hondt. Είναι από τον Βέλγο Victor D’Hondt,
ο οποίος το 1880 επινόησε αυτό το σύστηµα, που φαίνεται ότι
είναι αναλογικό, αλλά ουσιαστικά πριµοδοτεί το πρώτο κόµµα.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που οι περισσότερες χώρες, όπως η
Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Εσθονία, το Ηνωµένο Βασίλειο και πολλές άλλες χρησιµοποιούν αυτά τα συστήµατα. Γιατί;
Για να µπορέσει να υπάρξει κυβερνησιµότητα σε αυτές τις
χώρες. Η Πολωνία µάλιστα χρησιµοποιεί σύστηµα που για να
µπει ένα κόµµα στη Βουλή, πρέπει να ξεπεράσει το 7%. Φανταστείτε τι θα γινόταν, αν αυτό ίσχυε εδώ.
Άρα, λοιπόν, µε αυτές τις σκέψεις θέλω να τονίσω ότι για να
µπορέσει µια κυβέρνηση -όταν εκλέγεται- να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα, οφείλει και πρέπει να έχει άνετη κοινοβουλευτική Πλειοψηφία. Θα µου πείτε ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις ήταν
κυβερνήσεις συνεργασιών.
Εγώ θα θυµηθώ απίστευτες σκηνές της προηγούµενης κυβέρνησης, που υπήρξε αυτή η συνεργασία µεταξύ κ. Τσίπρα και κ.
Καµµένου. Να σας θυµίσω ότι άλλη πολιτική ακολουθούσε το
Υπουργείο Εξωτερικών και άλλη πολιτική ακολουθούσε το
Υπουργείο Εθνικής Αµύνης. Να σας θυµίσω ότι τους τελευταίους
µήνες της θητείας σας υποχρεώσατε Βουλευτές άλλων κοµµάτων να προσυπογράψουν µια κοινή επιστολή ότι η ψήφος τους
ήταν στη διάθεση του κ. Τσίπρα, προκειµένου να κυβερνήσει µερικούς µήνες ακόµη.
Να θυµίσω ακόµα και παλαιότερα ότι η πρώτη κυβέρνηση συνεργασίας, που ήταν ο κ. Σαµαράς, ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Κουβέλης άντεξε µόλις έναν χρόνο, διότι υπήρχαν δυσκολίες,
υπήρχαν διαφορετικές -αν θέλετε- αφετηρίες για συγκεκριµένα
ζητήµατα, µε αποτέλεσµα µετά από έναν χρόνο να µείνει µόνο η
συγκυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου. Και σας λέω ότι -γιατί ήµουν
στο πολιτικό σύστηµα- δεν κυβερνήθηκε εύκολα ο τόπος. Η κοινή
συνισταµένη δεν ήταν δεδοµένη.
Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι µια ισχυρή κοινοβουλευτική Πλειοψηφία από ένα κόµµα µπορεί να κάνει τη διαφορά. Εξάλλου ό,τι
έγινε σε αυτήν τη χώρα, όλες οι µεγάλες αποφάσεις που ελήφθησαν από τη Μεταπολίτευση και µετά, ελήφθησαν πάντοτε
από κυβερνήσεις µε ισχυρή κοινοβουλευτική Πλειοψηφία.
Ειδικά αυτός ο νόµος πού ψηφίζουµε αύριο, είναι ένας νόµος
που έχει και αναλογικά χαρακτηριστικά. Ένα κόµµα που παίρνει
κάτω από 25%, οφείλει να συνεργαστεί µε άλλα κόµµατα -αν
είναι πρώτο κόµµα βεβαίως- προκειµένου να υπάρξει κυβερνησιµότητα. Άρα, ναι, µπορεί να βοηθήσει να δηµιουργηθεί κουλτούρα συνεργασίας, που εµείς εδώ αυτήν τη στιγµή δεν έχουµε.
Άρα, λοιπόν, θεωρώ κύριε Υπουργέ, ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό
βελτιώνονται στρεβλώσεις του προηγούµενου εκλογικού νόµου
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και νοµίζω ότι προσφέρει και δεν αφαιρεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λοβέρδος Ιωάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. Αφού ακούσαµε πολλά και ωραία για τον Χίτλερ
σε αυτή την Αίθουσα, η Αίθουσα άδειασε. Να πάµε να ξεκουραστούµε, αφού λύσαµε το ανιστόρητο πρόβληµα µε τον Χίτλερ.
Τέλος πάντων, η ιστορία είναι πολύ σηµαντική και µας διδάσκει
πολλά. Και εγώ όταν ανεβαίνω σε αυτό το Βήµα –επειδή γνωρίζω
από ιστορία- αισθάνοµαι δέος έστω κι αν η Βουλή είναι άδεια.
Γιατί απ’ αυτό το Βήµα µίλησαν κορυφαίες προσωπικότητες της
ελληνικής πολιτικής ζωής, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Αλέξανδρο Παπάγο, τον Πλαστήρα,
µέχρι τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου,
τον Ηλία Ηλιού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και πολλούς άλλους που τώρα δεν µπορώ να τους αναφέρω, γιατί είναι πάρα
πολλοί.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όµως, θα ήταν -σκεφτείτε το- σε
αυτήν τη θέση και θα είχαν αυτήν την ιστορία, αν υπήρχε απλή
αναλογική ή θα έπρεπε να σχηµατίζουν κυβερνήσεις συνεργασίας; Θα µπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα όλα αυτά τα προηγούµενα χρόνια;
Θα σας δώσω δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Το 1958,
για να µαθαίνουµε και ιστορία γιατί την έχουµε ξεχάσει, κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης βγήκε η ΕΔΑ, όπως ξέρετε, που
πίσω της ήταν το ΚΚΕ, εννιά χρόνια µετά το τέλος του εµφυλίου
πολέµου.
Πιστεύετε ότι µε απλή αναλογική θα µπορούσε να σχηµατιστεί
κυβέρνηση συναίνεσης µεταξύ ΕΡΕ και ΕΔΑ το 1958; Όχι βέβαια.
Τι θα γινόταν; Το πιθανότερο είναι ότι θα γινόταν µια σκληρή δικτατορία εκείνη την εποχή ή ακόµα και ένας νέος εµφύλιος.
Το 1963 ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής του
Κέντρου και ο πατέρας του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, έκανε εκλογές
τις οποίες κέρδισε. Στις εκλογές αυτές, µολονότι πήρε πλειοψηφία, δεν του έφτανε και έκανε καινούριες εκλογές τον Φεβρουάριο του 1964 τις οποίες πήρε µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία, όπως
θα θυµάστε. Το 1964 η Ένωση Κέντρου είχε πάρει –δεν θυµάµαι
τώρα τον ακριβή αριθµό- πολύ µεγάλη πλειοψηφία Βουλευτών.
Επειδή, όµως, δεν ήταν συγκροτηµένο κόµµα, δεν ήταν συµπαγές κόµµα, µετά από λίγο, όταν ξέσπασε η κρίση, τι συνέβη; Διαλύθηκε η Ένωση Κέντρου, έγιναν οι γνωστές ιστορίες του 1965
και µετά, που οδήγησαν στη δικτατορία του 1967.
Άρα το να υπάρχει κυβερνησιµότητα σε µια χώρα δηµιουργεί
καλύτερες συνθήκες λειτουργίας της χώρας αυτής και λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Θα µου πείτε, αυτό θα µπορούσες να το πεις και για τη Μεταπολίτευση; Στη Μεταπολίτευση, βέβαια, τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχει η ίδια ένταση και η ίδια αµφισβήτηση και
υπονόµευση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος που υπήρχε πριν
από το 1967, πράγµατι.
Θα σας δώσω πάλι δύο παραδείγµατα. Το 1989 µε απλή αναλογική –µιας µορφής απλή αναλογική- ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία χρειάστηκε να κάνουν τρεις
απανωτές εκλογές για να κερδίσουν µια µηδαµινή πλειοψηφία,
η οποία τελικά κατέρρευσε προτού ακόµα η κυβέρνηση τελειώσει το έργο της. Πώς θα ήταν η χώρα, εάν είχε ολοκληρώσει
τη θητεία της η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1994, που τότε έληγε;
Και να σας πω και παραπέρα, για να µην τα λέω µόνο από τη
µια πλευρά; Το 2000 κέρδισε το ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη µε µία µονάδα διαφορά. Θα µπορούσε, άραγε, να συνεργαστεί, αν υπήρχε
απλή αναλογική, ο Σηµίτης, ο πατριάρχης της διαφθοράς όπως
τον έλεγε η Νέα Δηµοκρατία, µε τον Καραµανλή; Δεν υπήρχε
καµµία τέτοια δυνατότητα. Πού θα οδηγείτο η χώρα µε ακυβερνησία το 2000 µε απλή αναλογική; Αυτά είναι πολύ πρόσφατα
δεν είναι κάτι που έγινε παλιά.
Η Ελλάδα χρειάζεται την ενισχυµένη αναλογική, όχι µόνο γιατί
πρέπει να έχουµε κυβέρνηση, αλλά γιατί χρειαζόµαστε πάνω απ’
όλα ανθρώπους οι οποίοι να λειτουργούν και τη δηµόσια διοίκηση. Ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Η δηµόσια
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διοίκηση είναι µπάχαλο στην Ελλάδα. Οι θεσµοί δεν είναι ισχυροί
και αντιθέτως χρειαζόµαστε κυβερνήσεις.
Δείτε ότι στην παλαιότερη κοινοβουλευτική δηµοκρατία της
παγκόσµιας ιστορίας, που είναι η Αγγλία, που ξεκινάει από το
1215 µε τη Μάγκνα Κάρτα και αρχίζει ουσιαστικά επί Γουλιέλµου
της Οράγγης αιώνες πριν από τον Διαφωτισµό, εκεί έχουµε ένα
σύστηµα το οποίο είναι το πιο πλειοψηφικό που υπάρχει, είναι
µονοεδρική µε πλειοψηφικό. Και, όµως, η Αγγλία είναι η ισχυρότερη δηµοκρατία που λειτουργεί από τότε χωρίς κανένα πρόβληµα.
Αντίθετα σε χώρες που έχουν ισχυρούς θεσµούς, αλλά έχουν
απλή αναλογική, όπως είναι το Βέλγιο, έχουµε έναν χρόνο να
έχουν κυβέρνηση. Το ξέρετε αυτό; Έναν χρόνο έχει συµπληρώσει το Βέλγιο χωρίς κυβέρνηση. Και εκεί υπάρχουν ισχυροί θεσµοί, λειτουργεί η δηµόσια διοίκηση, γιατί έχουν την παράδοση.
Στην Ιταλία, που είχαν απλή αναλογική, την άλλαξαν και πάλι
δεν έχουν ισχυρές κυβερνήσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν την
παράδοση της δηµόσιας διοίκησης της πόλης-κράτους που
ίσχυε στην Αναγέννηση.
Όλα αυτά δεν τα γνωρίζουµε ή δεν θέλουµε να τα µάθουµε
και επιµένουµε σε µια πεπαλαιωµένη λογική ότι «δεν βαριέσαι,
θα έρθει τώρα η απλή αναλογική. Με την απλή αναλογική θα λύσουµε το πρόβληµα της λαϊκής κυριαρχίας».
Παρεµπιπτόντως ο κ. Παφίλης δεν είναι εδώ, αλλά µας µίλησε
αρκετά για τον Χίτλερ. Μας είπε για τη Χρυσή Αυγή. Με απλή
αναλογική, αν ήσασταν εδώ, κύριε Παφίλη, δεν θα µπει η Χρυσή
Αυγή στη Βουλή, την οποία τόσο βδελύσσεστε; Τέλος πάντων.
Θα ήταν σήµερα στη Βουλή η Χρυσή Αυγή µε εννέα Βουλευτές
µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Το έχετε συνειδητοποιήσει;
Όλα αυτά τα πράγµατα, λοιπόν, γιατί τα λέω, φίλες και φίλοι;
Γιατί στη χώρα αυτή πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι. Αντιµετωπίζουµε πολλαπλούς κινδύνους και εθνικούς, όπως είπε προηγουµένως ο φίλος µου ο Μπάµπης Παπαδηµητρίου, και εσωτερικούς.
Το σύστηµα δεν λειτουργεί. Χρειάζεται η άµεση παρέµβαση του
Υπουργού από πάνω και του υπουργικού γραφείου για να λειτουργήσει. Με απλή αναλογική δεν θα είχαµε κυβέρνηση.
Και να θυµίσω µόνο κάτι: Όποτε υποχρεωθήκαµε να κάνουµε
κυβέρνηση συνεργασίας, τι απέγιναν τα µικρότερα κόµµατα που
συµµετείχαν σε µια κυβέρνηση συνεργασίας την τελευταία δεκαετία; Το ΠΑΣΟΚ από κόµµα κυβερνήσεως κοντεύει να εξαφανιστεί.
Συγγνώµη, κυρία Λιακούλη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Συγχωρεµένος.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Οι ΑΝΕΛ και τα
υπόλοιπα κόµµατα που συµµετείχαν σε κυβερνήσεις συνεργασίας δεν υπάρχουν πια. Ακόµα και το Ποτάµι και ο Λεβέντης, που
δεν συµµετείχαν σε κυβέρνηση, αποψιλώθηκαν, επειδή αρπάζαν
τα µεγάλα κόµµατα τους Βουλευτές τους.
Για ποια απλή αναλογική µου λέτε; Ποιος θα συµµετάσχει σε
µια κυβέρνηση απλής αναλογικής; Ποιο κόµµα; Θα έρθει το
ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί είτε µε τη Νέα Δηµοκρατία είτε µε τον
ΣΥΡΙΖΑ για να εξαφανιστεί εντελώς στην επόµενη Βουλή; Ας είµαστε ρεαλιστές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Άγγελος Τσιγκρής από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παράκληση να τηρείται το επτάλεπτο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν το έθνος ακολουθήσει αυτό
που είπε ο µεγάλος Έλληνας ποιητής, ο εθνικός µας ποιητής, να
θεωρεί δηλαδή ως εθνικό ό,τι είναι αληθές, τότε θα πρέπει να
ψάξουµε να βρούµε τις βασικές και θεµελιώδεις αλήθειες που
αφορούν τη διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα µας.
Θα σας αναφέρω, λοιπόν, κάποιες συγκεκριµένες αλήθειες,
τις οποίες και θα αποδείξω.
Αλήθεια πρώτη: Η απλή αναλογική δηµιουργεί ακυβερνησία.
Πώς αποδεικνύεται αυτό; Αν εξετάσουµε, λοιπόν, όλες τις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις, έπρεπε τα δύο µεγάλα κόµµατα
να συµµαχήσουν, να συγκυβερνήσουν, σε κάθε άλλη περίπτωση
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θα έπρεπε να γίνουν και πάλι εκλογές.
Για παράδειγµα στις εκλογές του 2019 η Νέα Δηµοκρατία
πήρε 39,85% και εκατόν πενήντα οκτώ έδρες. Αν ίσχυε η απλή
αναλογική, η Νέα Δηµοκρατία θα είχε πάρει εκατόν δεκαεπτά
έδρες. Πού θα έβρισκε τις υπόλοιπες; Μάλλον έπρεπε να συγκυβερνήσει µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ήθελε αυτό η πλειοψηφία του ελληνικού λαού; Μάλλον όχι.
Ας πάµε, όµως, και στις εκλογές του 2015 για να δούµε τα
πράγµατα από την άλλη πλευρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές
µε 35,46% και πήρε εκατόν σαράντα πέντε έδρες. Με την απλή
αναλογική δεν θα έπαιρνε ούτε εκατόν δέκα. Άρα θα έπρεπε να
βρει άλλον κυβερνητικό εταίρο και όχι τους ΑΝΕΛ. Προφανώς τη
Νέα Δηµοκρατία, την οποία δεν την ήθελε, για να συγκυβερνήσει.
Άρα τι θα είχαµε; Διαρκώς επαναλαµβανόµενες εκλογές, κάτι
που συνέβη το 1989, κάτι που συνέβη το 2012 και πιστεύω ότι
δεν άρεσε σε κανέναν, αλλά κυρίως στους φορολογούµενους
Έλληνες που κλήθηκαν να πληρώσουν το κόστος των εκλογικών
αναµετρήσεων.
Αλήθεια δεύτερη: Η ακυβερνησία είναι τελικά εθνικά επιζήµια,
για να µην πω επικίνδυνη.
Ακούστε επιχειρήµατα, λοιπόν. Μια εκλογική αναµέτρηση στοιχίζει 100 εκατοµµύρια ευρώ. Με αυτό το ποσό, αν κάνουµε δεύτερες εκλογές, σηµαίνει ότι υπερδιπλασιάζεται το κόστος των
εκλογών. Φανταστείτε να γίνουν τρίτες ή και τέταρτες. Και, βεβαίως, πόσοι µήνες χρειάζονται για να πάµε στην επόµενη εκλογική αναµέτρηση; Θα έχουµε µια νέα προεκλογική περίοδο, θα
έχουµε νέες αντιπαραθέσεις, νέες πολιτικές συγκρούσεις. Ως
τότε η Ελλάδα δεν θα κυβερνιέται, οι διεθνείς κίνδυνοι θα καραδοκούν σε µια γεωπολιτική συγκυρία και στιγµή που η Ελλάδα
έχει ανάγκη από ισχυρές κυβερνήσεις.
Αλήθεια τρίτη. Το διεθνές παράδειγµα είναι καταλυτικό. Θα
πάρω το παράδειγµα της γειτονικής Ιταλίας, όχι για κανέναν
άλλον λόγο, αλλά γιατί είναι γειτονικό κράτος, µε το οποίο
έχουµε πολλά κοινά και, συνεπώς, µπορούµε να δούµε µέσω της
αποτυχηµένης απλής αναλογικής στην Ιταλία, τι µπορεί να συµβεί και στην Ελλάδα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στην
Ιταλία ο µέσος χρόνος των συµµαχικών συγκυβερνήσεων της
απλής αναλογικής, διαρκούσε περίπου δέκα µήνες. Δηλαδή,
κάθε δέκα µήνες είχαµε νέα κυβέρνηση. Θέλουµε κάτι τέτοιο στη
χώρα µας; Σήµερα η Ιταλία άλλαξε τον εκλογικό της νόµο. Το
πρώτο κόµµα παίρνει το 55% των εδρών, δηλαδή έγινε αυτό που
λέει ο λαός µας «κάηκαν στον χυλό και φυσάνε και το γιαούρτι».
Θα πρέπει να το κάνουµε και εµείς;
Αλήθεια τέταρτη. Αποδείχτηκε η αποτυχία της απλής αναλογικής και στην περίπτωση των αυτοδιοικητικών εκλογών. Κραυγαλέο παράδειγµα η Θεσσαλονίκη. Ο δήµαρχος πλειοψήφισε µε
14%. Αν δεν άλλαζε η σηµερινή Κυβέρνηση τον νόµο, ουσιαστικά
ο Δήµος Θεσσαλονίκης, όπως και δεκάδες άλλοι δήµοι στη
χώρα, θα έµεναν ακυβέρνητοι.
Άρα, αν αυτές είναι οι αλήθειες, το εθνικό χρέος µιας πατριωτικής κυβέρνησης που αγαπά τον τόπο και όχι την πολιτική της
επιβίωση, τι είναι; Να κάνει το εθνικά σωστό, να δώσει σταθερότητα και ισορροπία στον τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ανά χείρας νόµος που όλοι
µας διαβάσαµε, είναι ένας νόµος έντιµος, γιατί έρχεται στην
αρχή της τετραετίας. Δεν έχουν περάσει ακόµα επτά µήνες από
τη νωπή εντολή που έλαβε η Κυβέρνηση. Είναι ένας νόµος δίκαιος, γιατί δεν αδικεί κανέναν. Μέχρι το 25% µοιράζονται αναλογικά οι έδρες σε όλα τα κόµµατα. Είναι ένας νόµος ωφέλιµος
για τον τόπο µας, γιατί δηµιουργεί σταθερότητα. Είναι ένας
νόµος αποτελεσµατικός, γιατί δεν επιτρέπει την ακυβερνησία,
πόσο µάλλον σήµερα που τα πράγµατα είναι τόσο ευαίσθητα
στην ευρύτερη γειτονιά µας.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας νόµος ισορροπηµένος. Δηλαδή, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι είναι πλειοψηφικά αναλογικός και ταυτόχρονα αναλογικά πλειοψηφικός.
Αυτό θέλει τέχνη για να το πετύχεις. Ταυτοχρόνως, θα µπορούσε
κάποιος να παραφράσει το παραπάνω ως εξής: Είναι αναλογικά
ενισχυµένος, αλλά και ενισχυµένα αναλογικός. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ισορροπηµένο νοµοσχέδιο, που έχει ανάγκη η
χώρα σήµερα.
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Με αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ
να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο που εισηγείται η Κυβέρνηση
για τον νέο εκλογικό χάρτη της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον επόµενο οµιλητή, επιτρέψτε µου, γιατί καταλαβαίνω
τους Βουλευτές που έρχονται και ρωτούν, απευθυνόµενοι στο
Προεδρείο, για το µέχρι που θα εξαντληθεί τουλάχιστον για την
αποψινή συνεδρίαση ο κατάλογος.
Με βάση, λοιπόν, τον υπολογισµό και τον χρόνο περάτωσης
της αποψινής συνεδρίασης, θα φτάσουµε µέχρι το νούµερο 58
µε τον κ. Ιωάννη Μπουρνού τελευταίο οµιλητή. Όλοι οι προηγούµενοι οµιλητές θα κληθούν να µιλήσουν στο Βήµα.
Για να µην καθυστερούµε, ο κ. Ακτύπης Διονύσιος έχει τον
λόγο από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υλοποιώντας την πλέον σηµαντική προεκλογική της δέσµευση, η Κυβέρνηση προχωρά σήµερα
στην κατάργηση του συστήµατος της απλής αναλογικής και την
εισαγωγή ενός νέου, δίκαιου και αντιπροσωπευτικού εκλογικού
νόµου.
Η απλή αναλογική, που εισήγαγε η προηγούµενη κυβέρνηση,
αφού βεβαίως πρώτα είχε εξασφαλίσει την εκλογή της µε το σύστηµα µπόνους των πενήντα εδρών, δεν ήταν παρά ένα κατ’ επίφαση δίκαιο και αντιπροσωπευτικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ας είµαστε ξεκάθαροι.
Φέρατε την απλή αναλογική µε µόνο στόχο να εµποδίσετε κάθε
ενδεχόµενο σχηµατισµό αυτοδύναµης Κυβέρνησης από τη Νέα
Δηµοκρατία, τα ποσοστά της οποίας από τότε κιόλας ξεπερνούσαν αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Όµως, αυτό το έργο έχει παιχθεί αρκετές
φορές.
Να θυµηθούµε ότι το 1985 Το ΠΑΣΟΚ έλαβε 45,83% και εκατόν
εξήντα ένα έδρες. Όταν τότε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είδε ότι χάνει, έφερε την απλή αναλογική. Έτσι, ενώ το
1990 η Νέα Δηµοκρατία πήρε 46,89%, είχε µόνο εκατόν πενήντα
έδρες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έφερε την απλή αναλογική υποτίθεται για λόγους αρχής; Όχι. Γιατί αν έφερνε την απλή αναλογική για λόγους
αρχής, τότε στο διάστηµα το οποίο έβλεπε ότι θα κυβερνούσε,
ότι είχε την πλειοψηφία, θα έλεγε πριν από το 2015 να εφαρµοστεί µια πρόταση να έλθει στη Βουλή για απλή αναλογική.
Γιατί δεν τη φέρνατε πριν από τις εκλογές του Σεπτεµβρίου
του 2015; Γιατί και τότε σας βόλευε γιατί έπρεπε να κυβερνήσετε. Το ίδιο κάνατε και µε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Επειδή
δεν θα εκλέγατε ούτε έναν δήµαρχο δικό σας, σκεφτήκατε να
κάνετε µπάχαλο την τοπική αυτοδιοίκηση µε την απλή αναλογική
για να έχουµε ανίσχυρους δηµάρχους και παραλυτικές καταστάσεις για να µπορείτε να εκβιάζετε.
Η απλή αναλογική για εσάς δεν ήταν παρά ένα εργαλείο για
να παραµείνετε στην εξουσία ή έστω να εξασφαλίσετε ότι δεν θα
µπορέσει να την πάρει το διαφαινόµενο πρώτο κόµµα.
Θέλετε να πείσετε τον κόσµο ότι πρόθεσή σας ήταν να εισάγετε ένα δίκαιο και ανόθευτο εκλογικό σύστηµα. Οι πράξεις σας,
όµως, σας προδίδουν και αποδεικνύουν στον ελληνικό λαό ότι
το αριστερό σας αφήγηµα δεν είναι παρά ο µανδύας, πίσω από
τον οποίον κρύβετε τον πόθο σας για εξουσία.
Το εκλογικό σύστηµα θα πρέπει να εξασφαλίσει δύο πράγµατα, την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και την κυβερνησιµότητα.
Τα κριτήρια αυτά είναι µάλιστα αλληλένδετα, διότι αντιπροσωπευτικό είναι ένα εκλογικό σύστηµα που εξασφαλίζει τη δυνατότητα µιας χώρας να κυβερνηθεί. Είναι, άλλωστε, οι πολίτες και
µόνον αυτοί που νοµιµοποιούνται να ορίσουν µε την ψήφο τους
αν η κυβέρνηση θα είναι µονοκοµµατική ή κυβέρνηση συνεργασίας.
Η απλή αναλογική, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως την παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλύει ουσιαστικά την αντιπροσωπευτικότητα,
δηµιουργώντας παραλυτικές καταστάσεις, όπως είπα προηγουµένως. Η Αντιπολίτευση, βέβαια, υποστηρίζει ότι µε το σύστηµα
αυτό ευνοεί τη δηµιουργία κουλτούρας συναινετικών κυβερνήσεων.
Ξεχνάτε, όµως, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι οι συναινετικές
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κυβερνήσεις προϋποθέτουν και αντιπολιτευτικές γραµµές ηπιότερες και, µάλιστα, µε γνώµονα το κοινό καλό.
Εσείς, όµως, ως Αντιπολίτευση στην πλειονότητα των ζητηµάτων διαφωνείτε για να διαφωνήσετε. Πολλές φορές, µάλιστα, κατασκευάζετε λόγους διαφωνίας αποκλειστικά και µόνο για να
δοθεί η εντύπωση ότι ασκείτε αντιπολίτευση. Μην ξεχνάµε τους
υδρογονάνθρακες που δεν τους ψηφίσατε και µην ξεχνάµε ότι
εφαρµόσατε την ισοτιµία µε τα κολέγια και τώρα διαφωνείτε.
Στο πλαίσιο αυτό δεν νοµίζω ότι ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να µιλάει σοβαρά για κουλτούρα ευρύτερης συνεργασίας και συναινετικών κυβερνήσεων, ιδίως αν θυµηθούµε ότι το 2012 σε µια
εθνικά κρίσιµη στιγµή αρνηθήκατε κατηγορηµατικά να συνεργαστείτε µε οποιοδήποτε κόµµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, µάλιστα, ξεχνά την αποκαρδιωτική και κατά πολλούς εκτρωµατική συγκυβέρνησή του µε το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Ξεχνάτε, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ότι η συγκυβέρνησή σας µε τους ΑΝΕΛ δεν χτίστηκε ποτέ σε θεµέλια προγραµµατικών συγκλίσεων και ευρέων συναινέσεων. Πυρήνας της
συγκυβέρνησης αυτής ήταν η δίψα σας για εξουσία µε κάθε κόστος.
Προς επίρρωση των λεγοµένων µου θα ήθελα να θυµίσω στο
ελληνικό Κοινοβούλιο την ιστορική στιγµή του δηµοψηφίσµατος
του 2015, όταν οι µισοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρούσαν
από το κόµµα, αλλά οι «αντιµνηµονιακοί» ΑΝΕΛ παρέµεναν σθεναροί υποστηρικτές. Για να µη µιλήσουµε, βέβαια, για τις στιγµές
παράνοιας που έζησε όλη η χώρα κατά τη διαδικασία ψήφισης
της Συµφωνίας των Πρεσπών. Παρακολουθούσαµε όλοι άναυδοι
τους Βουλευτές των ΑΝΕΛ να διαφωνούν και παρ’ όλα αυτά να
υπερψηφίζουν.
Κυρίες και κύριοι, θα µείνω στα λόγια του Βουλευτή σας. Η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ήταν ένας «γάµος» αµοιβαίου
συµφέροντος. Συνεπώς µην τρέφετε αυταπάτες περί δήθεν
κουλτούρας συγκυβερνήσεων και προγραµµατικών συγκλίσεων.
Η Κυβέρνηση φέρνει έναν εκλογικό νόµο αντιπροσωπευτικό
και δίκαιο που επιτρέπει στη χώρα να κυβερνηθεί σωστά. Με τον
νέο εκλογικό νόµο δεν δίνεται µπόνους εδρών στο πρώτο κόµµα
που συγκέντρωσε κάτω από 25%, ενώ προβλέπεται ότι η κατανοµή της πριµοδότησης θα γίνεται κλιµακωτά και µάλιστα θα έχει
«ταβάνι» τις πενήντα έδρες.
Θέλω επίσης να υπογραµµίσω ότι έχει µεγάλη σηµασία ο χρόνος που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εισάγει στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση τον νέο εκλογικό νόµο. Είναι σηµαντικό να
δει κανείς ότι ο εκλογικός νόµος έρχεται σε ένα εκλογικά ουδέτερο χρονικό διάστηµα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καµµία απολύτως σκοπιµότητα από την πλευρά της
Κυβέρνησης.
Επίσης, η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του συνολικού αναπτυξιακού της σχεδίου επιδιώκει να στείλει από νωρίς το µήνυµα στη
διεθνή κοινότητα και τις αγορές ότι η πολιτική σταθερότητα έχει
πλέον αποκατασταθεί στη χώρα µας και άρα η πορεία µας από
εδώ και εµπρός θα είναι µόνο ανοδική.
Κλείνοντας, θα πω ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό επιδιώκεται ο εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας µε διατάξεις πάνω απ’
όλα λειτουργικές, που ως στόχο έχουν την ενδυνάµωση της κυβερνησιµότητας, αλλά και την ενίσχυση και την αποκατάσταση
της αξιοπιστίας του πολιτικού µας συστήµατος που επλήγη ανεπανόρθωτα κατά τα χρόνια της κρίσης.
Η κατάθεση του εκλογικού νόµου από την Κυβέρνηση, είναι
µια πράξη πολιτικής φερεγγυότητας και εντιµότητας απέναντι
στο σύνολο του ελληνικού λαού. Τόσο από την άποψη του χρόνου κατάθεσης του νοµοσχεδίου όσο και από το περιεχόµενό του
είναι προφανές ότι µέληµα της Κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν τα ταχύτερο δυνατόν οι θεσµικές ρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν στη χώρα µας την απαραίτητη πολιτική σταθερότητα.
Καθίσταται απαραίτητη, κατά τη γνώµη µου, η ψήφιση ενός
εκλογικού νόµου που θα εξασφαλίζει µεταξύ άλλων τη δυνατότητα δίκαιης και αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης της χώρας,
που δεν θα παρέχει τη δυνατότητα σε ευκαιριακούς ή και συγκυριακούς κοµµατικούς συσχετισµούς να κυβερνούν αυτόν εδώ
τον τόπο µε µόνο στόχο την άσκηση εξουσίας.
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Τέλος, πρόκειται για ένα εκλογικό σύστηµα που χαρακτηρίζεται από τον σεβασµό στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και που
είναι προς όφελος της λαϊκής εντολής και της δηµοκρατίας που
όλοι εµείς εκπροσωπούµε, παρέχοντας την αυτονόητη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να εκλέγει αυτοδύναµες κυβερνήσεις.
Το γενικότερο κλίµα ανασφάλειας που δηµιούργησαν οι ευκαιριακές και υπονοµευτικές για τη χώρα πολιτικές της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ µε την υιοθέτηση συναλλαγών χωρίς αρχές θα πρέπει να
ανατραπεί, κάνοντας ένα µεγάλο βήµα προς την εξασφάλιση της
κυβερνητικής σταθερότητας της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παναγιώτης Σκουρλέτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που είδαµε εκ µέρους της
κυβερνητικής πλειοψηφίας και της Κυβέρνησης, στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τον νόµο που κατέθεσε, έχει οδηγήσει
στην υιοθέτηση επιχειρηµάτων ανιστόρητων και επικίνδυνων,
όπως αυτά που ακούστηκαν πριν ότι τάχα ο ναζισµός στη Γερµανία και ο Χίτλερ ανέβηκαν επειδή υπήρχε η απλή αναλογική.
Από την απάντηση του κ. Γεραπετρίτη κατάλαβα ότι το µετάνιωσε. Παρά τους υψηλούς τόνους, ήταν αρκετά αδέξιος ως
προς την επιχειρηµατολογία του.
Αυτό σας έχει οδηγήσει στο να λέτε και αστεία πράγµατα. Εγκαλείτε την κυβέρνησή µας γιατί το πρώτο επτάµηνο της διακυβέρνησης του 2015 δεν έφερε τον νόµο για την απλή αναλογική.
Θα τον ψηφίζατε; Είναι σηµαντικό να µας το πείτε αυτό. Θα τον
ψηφίζατε τότε και δεν τον ψηφίσατε µετά, το 2016;
Μας λέτε, λοιπόν, σε µια στιγµή όπου υπήρχε ένας καταιγισµός ακραίων γεγονότων, πυκνών πολιτικών γεγονότων, που
ήταν άλλες οι προτεραιότητες και ενώ εσείς το θέµα της απλής
αναλογικής το θεωρούσατε, όπως αποδεικνύεται και τώρα, κορυφαίο για τα ζητήµατα του πολιτικού συστήµατος -και είναι- και
θεωρείτε ότι διχάζει, µας λέτε γιατί δεν επιλέξαµε στο εσωτερικό
της χώρας το πρώτο επτάµηνο του 2015 να φέρουµε ένα θέµα
το οποίο θα δηµιουργούσε µια επιπλέον διχαστική κατάσταση
ανάµεσα στην τότε κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση.
Άντε να πούµε εµείς ότι το φέρναµε. Ξέρετε τι θα γινόταν
τώρα; Εσείς δεν θα είχατε µια αυτοδύναµη Κυβέρνηση -αυτό δεν
ακούστηκε εδώ- διότι φαντάζοµαι ότι η τοποθέτηση των κοµµάτων θα ήταν η ίδια µε αυτήν που υπήρξε το 2016. Πήρε εκατόν
εβδοµήντα εννέα ψήφους η απλή αναλογική. Πάνω-κάτω θα
έπαιρνε εκατόν εβδοµήντα εννέα και το 2015, άρα οι εκλογές του
2016 θα γίνονταν µε το προηγούµενο εκλογικό σύστηµα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρδιζε τον Σεπτέµβριο του 2015 για δεύτερη φορά και
τώρα οι εκλογές θα γίνονταν µε απλή αναλογική. Εδώ σας θέλω!
Τι λέτε, λοιπόν; Αφήστε τα αστεία επιχειρήµατα.
Επικαλείστε δε και το παράδειγµα της αυτοδιοίκησης. Προσέξτε τώρα. Έρχεστε και αναφέρετε την πιο ακραία περίπτωση,
την περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Θέλετε το 14% να παίρνει τα
2/3 των εδρών στο δηµοτικό συµβούλιο. Το λέτε δηµοκρατία
αυτό ή προσπάθεια να συνεχίσετε ένα δηµαρχοκεντρικό µοντέλο
αδιαφανές; Το υπογραµµίζω αυτό, γιατί η αυτοδιοίκηση ιστορικά,
στη βάση αυτών των συνθέσεων των δηµοτικών συµβουλίων, ως
προς τους δηµόσιους πόρους και τους αυτοδιοικητικούς πόρους
ήταν αδιαφανής και το ξέρετε, αλλά αυτό θέλετε. Σας ενοχλούν,
λοιπόν, οι πραγµατικές συναινέσεις.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, τις προηγούµενες µέρες µιλάγατε για
όρκους πίστης στη συναίνεση. Μας είπατε να ακολουθήσουµε
το παράδειγµα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Εδώ
πέρα έρχεστε πραγµατικά µε µια παλαιοκοµµατική αντίληψη να
µας γυρίσετε πίσω στις µονοκοµµατικές αντιλήψεις, οι οποίες ταλαιπώρησαν τον τόπο και παρ’ όλες τις ισχυρές µονοκοµµατικές
κυβερνήσεις δεν µπορέσαµε να αποφύγουµε την κοινωνική και
την πολιτική χρεοκοπία αυτών των αυτοδύναµων κυβερνήσεων,
που επί σαράντα χρόνια εναλλάσσονταν και είχαν την ευθύνη της
διαχείρισης του τόπου.
Έρχεστε εδώ υποκριτικά να µιλήσετε γενικά για την ανάγκη
συναίνεσης. Νοµίζω ότι έχει δίκιο ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ.
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Τασούλας, που λέει ότι τελικά η συναίνεση είναι µια γλυκανάλατη
επίκληση. Υπάρχει και ένα αντίστοιχο τρέιλερ κάποιας δηµοσιογραφικής εκποµπής. Το έχει πει «στον αέρα».
Φαίνεται τελικά ότι είναι µια υποκρισία για εσάς η συναίνεση.
Επιλέγετε, λοιπόν, απέναντι στο πραγµατικό δίληµµα που είναι ή
κυβερνήσεις ισχυρές, σταθερές, κοινωνικής πλειοψηφίας, να µας
πείτε ότι θέλετε χαλκευµένες πλειοψηφίες κοινοβουλευτικές στη
βάση ενός παραµορφωτικού συστήµατος.
Αυτή η µονοκοµµατική αντίληψη, όµως, δεν σταµατάει µόνο
στον τρόπο διαµόρφωσης των κοινοβουλευτικών συσχετισµών.
Πηγαίνει και παραπέρα στη µονοκοµµατική αντίληψη της διαχείρισης του κράτους, διότι η παράταξή σας, η «γαλάζια» παράταξη
και η «πράσινη» παράταξη πριν το 2010 είχαν µια ιδιοκτησιακή
σχέση µε το κράτος. Το «άρµεγαν», το χρησιµοποίησαν για να
στήσουν πελατειακά δίκτυα, για να επιτυγχάνουν πολύ υψηλά
ποσοστά στον τότε συναινετικό δικοµµατισµό του παρελθόντος,
πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Γιατί δεν µιλάτε, λοιπόν, για την ελληνική παραφωνία του ακλόνητου και εδραιωµένου επί σαράντα και πλέον χρόνια δικοµµατισµού, που οδήγησε σε αυτήν την ανεπανάληπτη, βαθιά
οικονοµική και κοινωνική κρίση του 2010;
Είχαµε ισχυρές κυβερνήσεις. Δεν τα κατάφεραν, γιατί πράγµατι το θέµα των συνεργασιών δεν είναι µόνο θέµα εκλογικού
συστήµατος. Είναι θέµα ύπαρξης πραγµατικών προγραµµατικών
συγκλίσεων.
Για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, η συναίνεση πρέπει να «πατάει» στο αντίστοιχο έδαφος πολιτικών και συναντίληψης. Εκεί υπάρχει πεδίο εφαρµογής. Καµµία συναίνεση δεν
µπορείτε να διεκδικήσετε, όταν έρχεστε αυτές τις µέρες και «ξηλώνετε» µία προς µία τις κατακτήσεις των εργαζοµένων, αυτές
που ανακόψαµε εµείς βγαίνοντας από τον φαύλο κύκλο των µνηµονίων.
Δεν µπορεί να υπάρξει καµµία συναίνεση στις απολύσεις που
διευκολύνετε και ήδη άρπαξαν την ευκαιρία η Τράπεζα Πειραιώς
ή ο ΟΤΕ. Δεν µπορεί να υπάρξει καµµία συναίνεση στον παραγκωνισµό της Επιθεώρησης Εργασίας. Εκεί, λοιπόν, θα υπάρχει
κάθετη αντιπαράθεση µέχρι τέλους και πρέπει να το καταλάβετε.
Από εκεί και έπειτα, κυρίες και κύριοι, διαρρέετε ότι έχετε συλλάβει το ευφυές σχέδιο των διπλών εκλογών. Έτσι, λοιπόν, υποτιµάτε την έννοια της λαϊκής ψήφου; Αυτό είναι η αποθέωση ενός
τακτικισµού. Μας λέτε, λοιπόν, ότι δεν σας ενδιαφέρει αν θα σας
καταψηφίσει πλειοψηφικά ο κόσµος, αν δεν κάνει την επιλογή να
στηρίξει το κόµµα σας, αλλά εσείς θα κάνετε ένα τρικ. Ωραία αντίληψη για τη δηµοκρατία, για τους θεσµούς από εσάς που είστε
–υποτίθεται- οι υπερασπιστές της δηµοκρατίας.
Άρα, λοιπόν, ας αφήσει ο κ. Γεραπετρίτης τις κραυγές περί
του δικαιώµατος της έκφρασης που εδώ είναι κατοχυρωµένο.
Εδώ είναι κατοχυρωµένο το δικαίωµα της έκφρασης! Έκανε έναν
λάθος παραλληλισµό. Στα µίντια δεν είναι. Εκεί δεν υπάρχει δικαίωµα έκφρασης. Εκεί, υπάρχουν οι φίλοι σας οι ολιγάρχες, οι
οποίοι σας στήριξαν και σας στηρίζουν. Και βέβαια, εσείς τους
ανταποδίδετε, µέσα από τους νόµους, αυτό που σας παρέχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπει στο 2020. Έχει περάσει η περίοδος του µέλιτος. Θα εκπλαγείτε από την ωριµότητα
του ταλαιπωρηµένου ελληνικού λαού. Αν συνεχίσετε σε αυτόν
τον δρόµο, θα βρεθείτε σε πολύ αντίξοες και δύσκολες συνθήκες. Διότι το ψέµα τελικά έχει κοντά ποδάρια. Θα είµαστε εδώ
και θα τα πούµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήρα τον λόγο σε αυτήν την ιδιαίτερης σηµασίας συνεδρίαση, γιατί είναι ιδιαίτερης σηµασίας
το θέµα, ο εκλογικός νόµος δηλαδή. Πήρα περισσότερο τον
λόγο, γιατί θεώρησα υποχρέωση και δική µου, σε αυτήν εδώ τη
διαδικασία, να καταθέσω και εγώ µία άποψη, που θα ήθελα να
καταγραφεί για να µείνει.
Πριν όµως από αυτό, επειδή ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από

8568

λίγο άνοιξε ένα πολύ σοβαρό θέµα, θα ήθελα να πω ότι πράγµατι
υπάρχει αυτό το εύλογο ερώτηµα: Γιατί φέρνετε τώρα τον εκλογικό νόµο; Και πιο συγκεκριµένα, γιατί φέρνετε τώρα έναν εκλογικό νόµο που ξέρετε ότι δεν µπορεί να συγκεντρώσει διακόσιες
ψήφους; Εποµένως, δεν µπορεί να εφαρµοστεί από τις επόµενες
εκλογές. Άρα υπό αυτή την έννοια, δεν τον φέρνετε για να καθαρίσετε τον πολιτικό ορίζοντα εν όψει των επερχόµενων εκλογών,
όποτε και αν αυτές γίνουν.
Αυτός ο εκλογικός νόµος, που θα ψηφιστεί αύριο, θα εφαρµοστεί από τις µεθεπόµενες εκλογές. Άρα τι κάνετε; Καθαρίζετε
τον ορίζοντα των µεθεπόµενων εκλογών; Όχι. Κάνετε αυτό που
σας είπε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή ουσιαστικά προετοιµάζετε το έδαφος για να καταφύγετε σε πρόωρες εκλογές.
Και πράγµατι, πιέζεστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πιέζεστε από δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι η κατάρρευση των προσδοκιών που είχατε δηµιουργήσει προεκλογικά
και ξέρετε ότι είναι θέµα χρόνου αυτή η κατάρρευση των προσδοκιών να σας γυρίσει εξαιρετικά αρνητικά. Και δεύτερον, πιέζεστε, γιατί όντως θέλετε να πάρετε ακόµη πιο σκληρά και
αντιλαϊκά µέτρα, κυρίως, εναντίον των εργαζοµένων, µέτρα τα
οποία έχετε δεσµευτεί να λάβετε, εκεί που ξέρετε πολύ καλά ότι
έχετε δεσµευτεί, στα ολιγαρχικά κέντρα, εντός και εκτός της
χώρας, τα οποία προς το παρόν, ακόµη δεν τολµάτε. Απλώς και
µόνο, όπως θύµισε πριν από λίγο ο κ. Σκουρλέτης, έχετε αρχίσει
να δείχνετε τα δόντια σας.
Η ευθύνη σας µε αυτό που φέρνετε προς ψήφιση στη Βουλή,
κατά τη γνώµη µου, είναι ιστορικής σηµασίας. Μάλιστα, θα έλεγα
ότι είναι πραγµατικά από ένα σηµείο και µετά, κυριολεκτικά,
αδιανόητο να γίνεται σε αυτήν τη συνεδρίαση µία συζήτηση για
το τι έγινε στη χιτλερική ή προ χιτλερικής Γερµανίας, τι έγινε
στον εµφύλιο της χώρας, τι έγινε τα προηγούµενα χρόνια στην
Ελλάδα και να µην γίνεται συζήτηση για το µείζον.
Ποιο είναι το µείζον, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι; Το
µείζον είναι ότι η χώρα πορεύτηκε από το 1974 µέχρι το 2009 µε
συστήµατα βασισµένα στο µπόνους. Και το 2009, η χώρα χρεοκόπησε. Και τώρα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επαναφέρει το µπόνους που έπαιξε καθοριστικό συστηµικό ρόλο για
να χρεοκοπήσει η χώρα. Δεν πα να είναι έτσι ή αλλιώς η πραγµατικότητα για την γερµανική εποχή προ Χίτλερ. Δεν πα να είναι
έτσι ή αλλιώς η µία περίπτωση, πότε ψηφίστηκε ο νόµος του
1985, του 1989, του 1990, του 2015. Μα, αυτό είναι το µείζον; Το
µείζον δεν είναι αυτό.
Το µείζον είναι ότι η χώρα χρεοκόπησε µε µπόνους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του το επαναθεσπίζουν.
Και ναι, το µπόνους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Διότι δεν υπάρχει µόνο ο εκλογικός νόµος. Δεν υπάρχουν µόνο οι διατάξεις.
Δεν υπάρχουν µόνο οι προβλέψεις, πόσες έδρες θα παίρνεις µε
βάση πόσα ποσοστά.
Υπάρχει κάτι πιο σηµαντικό στους εκλογικούς νόµους. Είναι η
µηχανική των εκλογικών νόµων, η µηχανική του εκλογικού συστήµατος, του κάθε εκλογικού συστήµατος. Η µηχανική του µπόνους εξωθεί τα κόµµατα στον εκµαυλισµό. Εξωθεί τα κόµµατα
που διεκδικούν για µία ψήφο το πέρασµα από την κόλαση στον
παράδεισο, στο να είναι επιρρεπή και ανεκτά σε όλα τα αιτήµατα
που καταφτάνουν σε αυτά προεκλογικά, πολύ περισσότερο και
στους Αρχηγούς τους, που ο µεν ένας αν κερδίσει µε µία ψήφο
διαφορά θα γίνει Πρωθυπουργός και ο άλλος που θα χάσει µε
µία ψήφο διαφορά θα πάει σπίτι του παραιτούµενος, γιατί ηττήθηκε.
Βάζετε ξανά στη χώρα, στο κοµµατικό σύστηµα, στη σχέση
του πολιτικού συστήµατος µε τον ελληνικό λαό εκείνη ακριβώς
την κινητήριο δύναµη που αν έχει µια µηχανική και αν εξωθεί το
πολιτικό σύστηµα κάπου είναι ξανά στη σκοτεινή πλευρά της Μεταπολίτευσης, η οποία και µας χρεοκόπησε. Αυτή είναι µία τεράστια ιστορική ευθύνη, ιδίως σε µία κοινωνία χωρίς ισχυρούς
θεσµούς και σε µία πολιτεία χωρίς κανόνες ή χωρίς σταθερούς
κανόνες.
Όντως αυτό, το οποίο επιλέγετε δεν είναι οι αυτοδύναµες κυβερνήσεις. Όχι. Επιλέγετε το µοντέλο διακυβέρνησης των κυβερνήσεων οικτρής κοινωνικής µειοψηφίας. Διότι λέτε ότι µία
κυβέρνηση µε 35%, 36%, 37% υπέρ και 65%, 66%, 67% εναντίον
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της θα µπορεί να κυβερνά τη χώρα. Θα µπορεί να κυβερνάει τη
χώρα;
Αναβιώνετε τη σκοτεινή πλευρά της Μεταπολίτευσης και επαναφέρετε στην Ελλάδα ακριβώς εκείνους τους συστηµικούς µηχανισµούς που την οδήγησαν στη χρεοκοπία. Υπό αυτή την
έννοια, είστε φορέας επιστροφής στο παρελθόν. Τελικά, είστε
εµπόδιο για να πάει η χώρα µπροστά. Αυτό αποδεικνύεται.
Θα ήθελα να κάνω τρεις σύντοµες επισηµάνσεις. Αυτή η περίφηµη διάταξη για την οποία εγείραµε θέµα αντισυνταγµατικότητας είναι η διάταξη της λογικής Βορίδη. Πάτε τώρα και φέρνετε
µία διάταξη, όπου, όπως σας είπε ο Τζανακόπουλος µε ένα αριθµητικό παράδειγµα που άκουσα, θεσµοθετείτε το ενδεχόµενο να
υπάρξει στην Ελλάδα ένας προεκλογικός συνασπισµός που να
πάρει 60% και να µην µπορεί να κυβερνήσει, γιατί το µπόνους θα
το πάρει το κόµµα του 30%.
Και είστε -µε συγχωρείτε που θα το πω, δεν το λέω προσβλητικά- πολιτικά και θεσµικά τόσο ανόητοι που πιστεύετε πραγµατικά ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ένας συνασπισµός που θα
πάρει 60%, εσείς να δώσετε το µπόνους σε ένα κόµµα, στο δικό
σας κόµµα, που θα πάρει 31% και να σταθεί η κυβέρνησή σας;
Θα σταθεί µία µέρα, µία εβδοµάδα, ένα µήνα και δεν θα καταρρεύσει υπό το βάρος των λαϊκών αντιδράσεων που θα ξεσηκωθούν από µία δυναµική του 60%, που δεν θα έχει απλώς
εµφανιστεί στις δηµοσκοπήσεις, αλλά θα έχει καταγραφεί στις
κάλπες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προτελευταία επισήµανση: Τι λέτε µε τις διπλές εκλογές που
τις συνοδέψατε αµέσως µε την προαναγγελία του εκλογικού
νόµου; Δεν είπατε µόνο ότι θα φέρετε εκλογικό νόµο. Είπατε ότι
θα πάµε και σε διπλές εκλογές. Ξέρετε τι είπατε; Αφήστε εµάς,
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Όσον αφορά τα µικρότερα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ουσιαστικά, µε τον χειρότερο τρόπο
αποδοκιµάσατε και προσβάλλατε ακόµη και το ελάχιστο ενδεχόµενο συνεργασίας µαζί τους. Τους είπατε «δεν σας θέλουµε» εκ
των προτέρων και εξ ορισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ραγκούση,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τελειώνω σε µερικά δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα µπορούσα να πω, σε αυτό το σηµείο, ειδικά για το Κίνηµα Αλλαγής, ότι κάποιοι από εµάς, που είχαµε αρχίσει εδώ και
χρόνια να µιλάµε για την προοδευτική συνεργασία µε τον ΣΥΡΙΖΑ
αποδοκιµαστήκαµε και κάποιοι, όπως εγώ, µας έδειξαν και την
πόρτα της εξόδου, µπορεί να αισθανόµαστε τώρα δικαιωµένοι.
Δεν θα πω, όµως, αυτό.
Θα πω και εγώ για µία ακόµη φορά ότι πλέον, επειδή οι επόµενες εκλογές θα γίνουν έτσι κι αλλιώς µε την απλή αναλογική,
είναι ώρα ιστορικών ευθυνών πια και ιστορικών αποφάσεων και
για το Κίνηµα Αλλαγής στο σύνολό του, αλλά και για όλες εκείνες
τις δυνάµεις που υπάρχουν µέσα στο Κίνηµα Αλλαγής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, σε δευτερόλεπτα. Το εννοώ.
Είναι ώρα ιστορικής ευθύνης για όλες τις δυνάµεις να πάρουν
θέση, να τοποθετηθούν απέναντι στην προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης. Διότι εδώ πια η ευθύνη είναι πολύ µεγάλη,
είναι ιστορική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Ζέττα Μακρή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας άκουσα µε προσοχή, κύριε Ραγκούση και δεν θα σας
απαντούσα, αν δεν µας χαρακτηρίζατε όλους εµάς πολιτικά
ανόητους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Είπα ότι δεν θέλω να σας προσβάλλω.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Μου επιτρέπετε.
Και πιστεύω ότι θα ήµουν και κυριολεκτικά ανόητη αν δεν σας
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θύµιζα ότι συµµετείχατε σε κυβερνήσεις που µ’ αυτό τον εκλογικό νόµο είχαν εκλεγεί και κυβέρνησαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µία ακόµη φορά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διά του νοµοθετικού της έργου
δείχνει την εντιµότητά της και την πολιτική της αξιοπιστία, πρώτιστα στους πολίτες εκείνους που την τίµησαν µε την ψήφο τους,
αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Δείχνει το νέο µοντέλο διακυβέρνησης από µία υπεύθυνη πολιτική εξουσία προκειµένου να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό
σύστηµα.
Μέσα στο πρώτο εξάµηνο της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, σε ένα χρόνο εκλογικά ουδέτερο, προκειµένου να
αποσυνδέεται από κάθε υπόνοια εκλογικής σκοπιµότητας ή αιφνιδιασµού, γίνεται πράξη η δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη
για την κατάθεση νοµοσχεδίου το οποίο θα ρυθµίζει τους όρους
του εκλογικού ανταγωνισµού.
Το παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για το
οποίο αξίζουν συγχαρητήρια και στον αρµόδιο Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο και στον παριστάµενο Υφυπουργό κ. Λιβάνιο, εκσυγχρονίζει την εκλογική νοµοθεσία που είχε διαµορφωθεί µε τους
δύο νόµους του κ. Σκανδαλίδη και του κ. Παυλόπουλου, µε λειτουργικές διατάξεις τέτοιες που συνδυάζουν εύστοχα και ορθά
τη λαϊκή βούληση µε την εκλογική δύναµη.
Ταυτόχρονα, η νέα νοµοθετική πρωτοβουλία ενδυναµώνει το
µεγάλο διακύβευµα και ζητούµενο πού είναι η κυβερνησιµότητα
και θωρακίζει τη χώρα, ώστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα,
απαραίτητες προϋποθέσεις που έγιναν αντιληπτές µετά την ωρολογιακή βόµβα που άφησε πίσω της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αυτή τη βόµβα της εφαρµογής της απλής
αναλογικής στις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές του Μαΐου 2019.
Τα αποτελέσµατά της τα γευτήκαµε όλοι. Πρωτοφανές το φαινόµενο τα δύο τρίτα των δηµάρχων -και όχι µόνο της Θεσσαλονίκης, όπως είπε ψευδώς και ανακριβώς ο κ. Σκουρλέτης- και οι
µισοί περιφερειάρχες στην αυτοδιοίκηση να µην έχουν πλειοψηφία, να µην µπορούν να διοικήσουν, όπως στον Δήµο Θεσσαλονίκης, να µην µπορούν να λάβουν αποφάσεις, όπως για τον ΧΥΤΑ
του Δήµου Φυλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία εποχή όπως αυτή που
τώρα διανύουµε, που αντιµετωπίζουµε µία σειρά από εξαιρετικά
σοβαρούς κινδύνους και προκλήσεις από τους γείτονες εξ ανατολών, που προσπαθούµε να βρούµε επιτέλους το βηµατισµό
µας µέσω µιας σειράς πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, µετά το τέλος της µακροχρόνιας και επώδυνης
για όλους µας δεκαετούς µνηµονιακής περιόδου και που επιχειρούµε να ισορροπήσουµε σε ένα τεταµένο παγκόσµιο περιβάλλον λόγω της γεωστρατηγικής µας θέσης ανάµεσα στην Ανατολή
και τη Δύση, σε αυτή, λοιπόν, την εποχή η υπόθεση της διακυβέρνησής της χώρας µας δεν µπορεί να είναι ευκαιριακή και συγκυριακή, πολύ δε περισσότερο τυχοδιωκτική, όταν υπάρχουν
κοµµατικοί σχηµατισµοί των οποίων η ύπαρξη και βιωσιµότητα
θα έχουν µοναδικό στόχο την άσκηση εξουσίας για ένα σύντοµο
χρονικό διάστηµα.
Ούτε η χώρα µπορεί ούτε έχει την πολυτέλεια να είναι ακυβέρνητη και να σύρεται σε συνεχείς και επαναλαµβανόµενες εκλογικές αναµετρήσεις. Ας µην πάµε µακριά. Μόνο δύο δεκαετίες
πίσω. Να θυµηθούµε τι έγινε όταν ζήσαµε την περιπέτεια µε τον
εκλογικό νόµο του Τσοχατζόπουλου το 1989. Ακυβερνησία. Χρειάστηκαν τρεις εκλογικές αναµετρήσεις για να προκύψει µία εύθραυστη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε εκατόν πενήντα
έναν Βουλευτές εκ των οποίων ο ένας δανεικός. Μην ξεχνάµε ότι
τότε η Νέα Δηµοκρατία πήρε 48% των ψήφων και δεν µπορούσε
να σχηµατίσει ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία.
Ας θυµηθούµε κι άλλα παραδείγµατα, όχι µακριά από µας. Τι
γινόταν µε την εφαρµογή της απλής αναλογικής στη γειτονική
µας Ιταλία, η οποία σηµειωτέον ήταν η µεγάλη οπαδός αυτού του
συστήµατος; Στο τέλος οι γείτονές µας Ιταλοί την αποκήρυξαν
αφού σε εξήντα τέσσερα χρόνια είχαν εξήντα τρεις κυβερνήσεις.
Ακόµη δεν πρέπει να ξεχνάµε και την περίπτωση του Βελγίου,
το οποίο επί διακόσιες πενήντα πέντε ηµέρες δεν µπορούσε να
σχηµατίσει κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχουν κι άλλα συναφή παραδείγµατα, όπως αυτά της Ισπανίας, του Ισραήλ και της Γερµα-
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νίας, η οποία επίσης χρειάστηκε πολλές εβδοµάδες για να συµφωνήσουν τα δύο µεγάλα κόµµατα προκειµένου να σχηµατιστεί
κυβέρνηση.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η παθογένεια της απλής
αναλογικής αξίζει να διαβάσει κανείς το πρόσφατο και εξαιρετικό
άρθρο του κ. Ανδρέα Δρυµιώτη στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 5 Ιανουαρίου 2020, µε τίτλο «Οι εκλογές στη Βρετανία από µία άλλη
σκοπιά», το οποίο µε αφορµή τις πρόσφατες εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία προβαίνει σε συγκριτική ανάλυση δύο εκλογικών
συστηµάτων, αυτό του ισχύοντος εκεί σκληρού πλειοψηφικού
συστήµατος και εκείνο του υποθετικού σεναρίου της εφαρµογής
της απλής αναλογικής.
Ως γνωστόν, η επικράτεια της Μεγάλης Βρετανίας είναι διαιρεµένη σε εξακόσιες πενήντα µονοεδρικές περιφέρειες. Όποιο
κόµµα πλειοψηφήσει στην περιφέρεια εκλέγει τον Βουλευτή του.
Στις πρόσφατες εκλογές ο Μπόρις Τζόνσον αναδείχθηκε ο µεγάλος θριαµβευτής κατατροπώνοντας τον Τζέρεµι Κόρµπιν και
παίρνοντας ποσοστό 43,6%, δηλαδή τριακόσιες εξήντα πέντε
έδρες, έναντι 32,2%, δηλαδή διακόσιες τρεις έδρες του αντιπάλου του.
Για να δούµε, λοιπόν, ουσιωδώς τι θα γινόταν στην περίπτωση
που εφαρµοζόταν η απλή και κατ’ ευφηµισµό άδολη αναλογική.
Ο Μπόρις Τζόνσον, γνήσιος εκφραστής της ολοκλήρωσης του
Brexit, για το οποίο οι Βρετανοί πολίτες του έδωσαν άνετη πλειοψηφία να προχωρήσει, δεν θα µπορούσε να το φέρει σε πέρας.
Θα έπρεπε οι συντηρητικοί θα βρουν κάποιο άλλο κόµµα, προκειµένου από κοινού να σχηµατίσουν κυβέρνηση. Όµως όλα τα
υπόλοιπα κόµµατα είναι εναντίον του Brexit και κανείς δεν θα συνεργαζόταν µαζί τους. Επιπλέον, τα υπόλοιπα τρία κόµµατα θα
µπορούσαν να σχηµατίσουν κυβέρνηση και να προκηρύξουν νέο
δηµοψήφισµα για το Brexit, δηλαδή απόλυτη στρέβλωση της
βούλησης της πλειοψηφίας των Βρετανών.
Ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με εκλογικά συστήµατα, όπως αυτό που προτείνει η Κυβέρνηση, λιγότερο όµως αναλογικά, κυβέρνησαν τη
χώρα όλα τα κόµµατα όλου του ιδεολογικού φάσµατος της
χώρας από τη Μεταπολίτευση και µετά. Με έναν τέτοιο νόµο εξελέγησαν πρωθυπουργοί ο Γιώργος Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ,
ο Αλέξης Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης Σαµαράς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τέτοιοι εκλογικοί νόµοι δεν εµπόδισαν να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως του ΣΥΡΙΖΑ µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες του κ. Καµµένου και προηγουµένως η τρικοµµατική κατ’
αρχάς κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τον κ. Σαµαρά σε συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ.
Οι βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος, όπως εισάγονται
στο υπό εξέταση νοµοσχέδιο εξασφαλίζουν την αναλογική κατανοµή των εδρών, εφόσον το πρώτο κόµµα συγκεντρώσει ένα ποσοστό επί των εγκύρων ψηφοδελτίων µικρότερο του 25%.
Καθαρή, λοιπόν, απλή αναλογική µέχρι το 25%, καµµία πριµοδότηση για το κόµµα που δεν συγκεντρώνει µεγαλύτερο ποσοστό.
Με είκοσι έδρες πριµοδοτείται το κόµµα που συγκεντρώνει ακριβώς το 25%. Κλιµακωτή πριµοδότηση µιας έδρας για κάθε
0,5%.Ο συνολικός αριθµός της ανώτατης πριµοδότησης είναι ο
αριθµός των πενήντα εδρών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνησή µας µε αυτόν τον εκλογικό νόµο προχωρά σε µια
πράξη ευθύνης προς τους Έλληνες ψηφοφόρους και το πολιτικό
σύστηµα και θα κριθεί θετικά από τον ελληνικό λαό όταν έρθει η
ώρα. Με τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία επιβεβαιώνεται η διαρκής προσπάθεια για συγκλίσεις, συνεργασίες και επίτευξη των
µέγιστων δυνατών συναινέσεων.
Η ψυχολογία και το καλό κλίµα στην οικονοµία δεν πρέπει να
διαταραχθούν από διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις. Τα
εθνικά µας θέµατα απαιτούν ισχυρή Κυβέρνηση και όχι ακυβερνησία. Τα κόµµατα πρέπει να το αντιληφθούν και να αναλάβουν
τις ευθύνες τους. Στο τέλος-τέλος το µόνο για το οποίο µπορεί
κανείς να µας κατηγορήσει είναι ότι θα δυσκολευτούµε να σχηµατίσουµε Κυβέρνηση περισσότερο από ό,τι αν διατηρούσαµε
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τις ρυθµίσεις του ισχύοντος εκλογικού νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χρυσοµάλλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και ειδικά
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γιατί από το πρωί τόση γκρίνια
για το σχέδιο νόµου που έχει έρθει και αφορά τον εκλογικό νόµο;
Προς τι αυτή η γκρίνια και µε την αίτηση αντισυνταγµατικότητας;
Είναι κάτι που δεν ξέρατε, το ότι πιστεύουµε στην ενισχυµένη
αναλογική;
Η γκρίνια προέρχεται από το εξής. Έχετε οδηγηθεί σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, γιατί βλέπετε ότι πέρα από τα οικονοµικά µέτρα
που παίρνουµε, που βελτιώνουν τη ζωή των συµπολιτών µας και
αναγκαστικά σέρνεστε και τα ψηφίζετε, σέρνεστε και ψηφίζετε
κι άλλες πολιτικές τις οποίες δεν επιθυµούσατε. Παραδείγµατος
χάριν, την ψήφο των αποδήµων ή την εκλογή για την Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. Είδαµε από την ανακοίνωσή σας µε τι µικροψυχία αναγκαστήκατε να συναινέσετε.
Στην ίδια λογική ο εκλογικός νόµος είναι κάτι το οποίο θέλει η
κοινωνία αυτή τη στιγµή. Θέλει σταθερές κυβερνήσεις, θέλει να
διώξει το φάντασµα της ακυβερνησίας. Οι ιδεοληψίες σας δεν
αφήνουν να τον ψηφίσετε. Είστε εγκλωβισµένοι πάλι και χρησιµοποιείτε δικαιολογίες, οι οποίες δεν ευσταθούν πουθενά για να
µην ψηφίσετε.
Παραδείγµατος χάριν, άκουσα ένα επιχείρηµα ότι εµείς θέλουµε ενισχυµένη αναλογική γιατί σαν Νέα Δηµοκρατία δεν είµαστε ικανοί να κάνουµε κυβερνήσεις συνεργασίας. Το ποιος δεν
είναι ικανός να κάνει κυβερνήσεις συνεργασίας και να οδηγήσει
τον τόπο µπροστά, να ρωτήσετε τον σύντροφό σας, τον κ. Κουβέλη και την τότε ΔΗΜΑΡ, που τίναξε τη χώρα στον αέρα φέρνοντας την «πρώτη φορά αριστερά» µε τους ΑΝΕΛ στην εξουσία
και τεσσεράµισι χρόνια είδαµε τι έζησε ο ελληνικός λαός.
Όσο για το επιχείρηµα ότι ετοιµαζόµαστε τώρα για διπλές
εκλογές, δεν θέλω να αγχώνεστε. Στο τέλος της τετραετίας θα
γίνουν οι εκλογές. Θα είναι διπλές αν δεν τοποθετηθείτε µε ευθύνη σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και δεν το υπερψηφίσουν πάνω από
διακόσιοι Βουλευτές. Τότε θα λέτε «µακάρι να τις είχε κάνει τότε
ο Μητσοτάκης, να είχαµε χάσει µόνο µε δέκα µονάδες». Αυτό θα
γίνει. Εδώ θα είµαστε. Έτσι κι αλλιώς σε όλες σας τις προβλέψεις
ο κ. Τσίπρας έχει πέσει έξω. Μην αγχώνεστε, θα πέσει και σε
αυτή.
Εµείς, για άλλη µια φορά συνεπείς, αιφνιδιάζουµε θετικά και
τιµούµε την εµπιστοσύνη που µας έδειξε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό, γιατί δεν εργαλειοποιούµε τον εκλογικό
νόµο, αλλά τον φέρνουµε στο πρώτο εξάµηνο της διακυβέρνησης και όχι δύο-τρία χρόνια µετά, κοµµένο και ραµµένο στα
µέτρα µας, µε τα τότε δηµοσκοπικά ποσοστά µας, όπως κάνατε
κι εσείς.
Επίσης, αιφνιδιάζουµε θετικά και τιµούµε την εµπιστοσύνη,
γιατί ακριβώς το είπαµε προεκλογικά, το πράττουµε αµέσως µετεκλογικά, δείχνοντας για άλλη µια φορά συνέπεια και τιµώντας
στο έπακρο τη συµφωνία αλήθειας που έχουµε κάνει µε τον ελληνικό λαό. Τιµούµε την εµπιστοσύνη του λαού, γιατί επαναφέρουµε τη λογική των σταθερών κυβερνήσεων στον τόπο µας,
µακριά από µικροκοµµατικά παιχνίδια εξουσίας και σκοπιµότητας, όπως εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε καλά.
Παιχνίδια που εσείς οι ίδιοι προσπαθήσατε να παίξετε εις βάρος
της χώρας και της αποτελεσµατικής διοίκησης της, µε την ψήφιση της απλής αναλογικής σε µια χρονική στιγµή, τότε που η
Νέα Δηµοκρατία ήταν µπροστά στις δηµοσκοπήσεις. Και αποσκοπούσατε να µην έχουµε αυτοδυναµία, ώστε να παίξετε τον
ρόλο του ρυθµιστή σε µια κυβέρνηση συνεργασίας και να προσπαθήσετε έτσι να βρείτε την πολιτική ασυλία, που ζητούσατε
µετεκλογικά. Έτσι, χωρίς ντροπή χρησιµοποιήσατε τον εκλογικό
νόµο, προσπαθώντας να εξασφαλίσετε το πολιτικό σας αύριο εν
όψει της τότε ήττας σας, που βλέπατε να έρχεται. Και δεν σκεφτήκατε καµία στιγµή το κράτος, το κόστος που θα κληθεί να
πληρώσει αυτή η χώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τα αποτελέσµατα της απλής αναλογικής, τα οποία εσείς ευαγγελίζεστε εξάλλου τα ζήσαµε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του
2019. Είδαµε δηµάρχους να εκλέγονται µε µεγάλα ποσοστά και
να µην έχουν πλειοψηφία να διοικήσουν τους δήµους τους. Είδαµε και συνεχίζουµε να βλέπουµε την αναποτελεσµατικότητα
της διοίκησης και την οµηρία αυτή που έχει δηµιουργήσει και θα
ήταν σε ακόµα µεγαλύτερη διάλυση οι δήµοι της χώρας αν η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έφερνε ως πρώτο νοµοσχέδιο να αντιµετωπίσει αυτή την αδυναµία διακυβέρνησης της
αυτοδιοίκησης. Και παρόλο που το αντιµετωπίσαµε, ακόµα και
σήµερα αρκετοί δήµοι ταλανίζονται από τα προβλήµατα κυβερνησιµότητας.
Εξάλλου και η ίδια η πολιτική ιστορία αυτού του τόπου µας δίδαξε µε σκληρό τρόπο τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η εφαρµογή της απλής αναλογικής στην κυβερνησιµότητα του τόπου.
Εφαρµόστηκε και στο παρελθόν η απλή αναλογική, στις εκλογές
του Ιανουαρίου του 1936 και βέβαια στις πρώτες εκλογές µετά
το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, το Μάρτιο του 1946 και το Μάρτιο του
1950. Από αυτές τις δύο εκλογικές αναµετρήσεις µέχρι τον Σεπτέµβριο του 1951, που έγιναν εκλογές µε ενισχυµένη αναλογική, ξέρετε σε αυτά τα µόλις πέντε χρόνια πόσες κυβερνήσεις
είχαν υπάρξει για τον τόπο; Δεκαέξι κυβερνήσεις! Φανταστείτε
αυτό να γίνει σήµερα. Το απόλυτο µπάχαλο για τον τόπο.
Εποµένως εµείς µε συνέπεια και σε απολύτως ουδέτερο πολιτικό χρόνο, χωρίς την παραµικρή υπόνοια υπολογισµών και µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων καταθέτουµε προς ψήφιση έναν
νέο εκλογικό νόµο, σαφέστατα αναλογικότερο απ’ αυτόν που έγιναν οι εκλογές του 2019, µε µόνο στόχο και ως ζητούµενο την
αποτελεσµατική διοίκηση της χώρας, να οδηγούµαστε σε σταθερές κυβερνήσεις. Η πρόταση αυτή εξασφαλίζει και την πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται ο τόπος, µε τρόπο δίκαιο και
αναλογικό τόσο για τα µεγάλα κόµµατα όσο και για τα µικρά. Τίθεται πλαφόν το 25% για να δοθεί το µπόνους και αυτό εν συνεχεία αποδίδεται κλιµακωτά, ανάλογα µε το ποσοστό του πρώτου
κόµµατος. Εποµένως ο νέος νόµος είναι και πιο δίκαιος και πιο
αναλογικός και σέβεται την ψήφο του ελληνικού λαού και την εντολή, που αυτός δίνει για τη διακυβέρνηση του τόπου.
Ακούσαµε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή να µας νουθετεί πως βάζουµε τη χώρα και το πολιτικό σύστηµα σε περιπέτειες, να µιλάει για δήθεν δίληµµα κυβερνησιµότητας που οδηγεί
σε καλπονοθευτικά συστήµατα. Ακούσαµε και τον κ. Τσίπρα να
λέει ότι αυτός ο νόµος δεν σέβεται την ψήφο του ελληνικού
λαού. Σοβαρά µιλάµε τώρα; Σεβαστήκατε εσείς την ψήφο του
ελληνικού λαού, όταν προκάλεσαν το δηµοψήφισµα για το «όχι»,
ζητήσατε το «όχι», πήρατε το «όχι» και το πετάξατε στον κάλαθο
των αχρήστων; Για σεβασµό της ψήφου δεν δικαιούστε να µιλάτε
εσείς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ. Μην
διακόπτετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Εδώ συγκυβερνήσατε µε τον κ. Καµµένο. Αυτός ήταν ο σεβασµός; Το πρώτο µε
το τελευταίο κόµµα ήταν η εντολή του λαού, να συγκυβερνήσει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Εσύ τι ψήφισες στο δηµοψήφισµα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, δεν καταγράφεται τίποτα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Εγώ ψήφισα «ναι»,
αλλά ο ελληνικός λαός ψήφισε «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, κύριε
Χρυσοµάλλη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Μην ντρέπεστε να
λέτε την αλήθεια. Τα αποτελέσµατα της συγκυβέρνησης µε τους
ΑΝΕΛ τα πληρώσαµε. Αυτής της αλλοπρόσαλλης ιδεολογικά
συγκυβέρνησης, γιατί τέτοιες κυβερνήσεις βγάζουν οι απλές
αναλογικές. Πλέον, είναι ώρα να αποδείξετε αν βάζετε την πατρίδα πιο πάνω από το µικροκοµµατικό σας συµφέρον και τις
κοµµατικές λογικές.
Με την ψήφιση του νέου εκλογικού νόµου από διακόσιους
Βουλευτές, το φάντασµα της ακυβερνησίας θα φύγει οριστικά
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και αµετάκλητα πάνω από τη χώρα και έτσι γίνεται ακόµα πιο καθαρός ο διάδροµος για την έλευση επενδυτών. Εδώ θα αποδείξετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφο σας αν
ενδιαφέρεστε για τη χώρα ή για το κόµµα σας και τις ιδεοληψίες
σας, γιατί η χώρα χρειάζεται δυνάµεις που πιστεύουν ακράδαντα
στις µεταρρυθµίσεις, στις επενδύσεις, στην εργασία, στις δυνάµεις που µπορούν να αντιληφθούν και να στηρίξουν έναν δίκαιο
και πραγµατικά αντιπροσωπευτικό εκλογικό νόµο που οδηγεί σε
πολιτική σταθερότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα επιχειρήµατα κι αν επιστρατεύσει η Αντιπολίτευση περί δήθεν έκφρασης λαϊκής βούλησης,
δεν θα µπορέσει να µακιγιάρει το δόλιο σκοπό της. Διότι, µε την
ψήφιση του νόµου για την απλή αναλογική, ο ΣΥΡΙΖΑ απλά
έστησε άλλη µια παγίδα για τη χώρα.
Το προηγούµενο εκλογικό σύστηµα ούτε εµπόδισε τον ΣΥΡΙΖΑ
να έρθει στην εξουσία ούτε εµπόδισε το σχηµατισµό κυβερνήσεων συνεργασίας ούτε εµπόδισε την είσοδο στη Βουλή διαφορών και διαφορετικών κάθε φορά µικρότερων κοµµάτων.
Εξασφάλιζε όµως, κυβέρνηση.
Ο σκοπός λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι οι συνεργασίες, διότι
αυτές επιτυγχάνονται µε κάθε εκλογικό σύστηµα. Ο σκοπός του
είναι -και το αποκάλυψε ξανά σήµερα ο κ. Τσίπρας και πολλοί
από εσάς- ο σχηµατισµός κυβερνήσεων µειοψηφίας, χωρίς δεδηλωµένη. Αυτό που επιδιώκετε είναι η «ισπανοποίηση» της πολιτικής ζωής της χώρας, δηλαδή να κερδίζει ένα κόµµα την
πρωτιά, να µην συνεργάζεται κανείς µαζί του, να παίρνει την εντολή το δεύτερο κόµµα, να συνεργάζεται συναλλασσόµενο µε
όλους τους υπόλοιπους, προσφέροντας υπουργεία και συναλλαγές ακόµη και για την ίδια την ακεραιότητα της χώρας, όπως
γίνεται στην Ισπανία, και τελικά άλλος να έρχεται πρώτος και ο
άλλος να «κυβερνά». Άλλη βερσιόν αυτής της παγίδας είναι το
πρώτο κόµµα να µην εξασφαλίζει δεδηλωµένη ούτε και συνεργαζόµενο µε ένα ή περισσότερα κόµµατα και τότε η πλειοψηφία
να εξασφαλίζεται διά της αποχής ενός ή περισσοτέρων κοµµάτων.
Μίλησαν πολλοί για το παρελθόν. Θέλω να µιλήσω για το
παρόν. Τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή που µιλάµε στην Ισπανία;
Τέσσερις εκλογικές αναµετρήσεις, σε τέσσερα χρόνια, ένας χρόνος υπηρεσιακών κυβερνήσεων, πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ
από τους ίδιους τους εταίρους της, λόγω καταψήφισης του προϋπολογισµού, εύθραυστες κυβερνήσεις στηριζόµενες στην ψήφο
των Podemos, των Καταλανών αυτονοµιστών και των Βάσκων
εθνικιστών, οι οποίοι τους ρίχνουν κάθε φορά, κύριε Μπουρνούς,
που ξέρετε τα εξωτερικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην κάνετε αναφορές, κυρία Βούλτεψη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Δεν τα ξέρετε καλά, κυρία Βούλτεψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην αναφέρεστε σε
ονόµατα, συνάδελφοι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τους έριξαν κανονικότατα. Δεν τα ξέρετε
εσείς καλύτερα από µένα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τους
έριξαν κανονικότατα. Γιατί τότε δεν είναι Πρωθυπουργός και
πήγε τέταρτη φορά σε εκλογές, αν δεν έπεσε; Δεν του άρεσε και
έφυγε µόνος του;
Λοιπόν, στις αρχές του µήνα ο Σάντσεθ και οι Podemos σχηµάτισαν κυβέρνηση, χωρίς πλειοψηφία, χωρίς δεδηλωµένη,
αφού εξασφάλισαν ότι οι δεκατρείς Καταλανοί Βουλευτές θα
απέχουν από την ψηφοφορία. Όχι ψήφος ανοχής, ψήφος αποχής. Για να φεύγουν από την αίθουσα οι Καταλανοί συναλλάχτηκαν µε τον Σάντσεθ και πήραν την υπόσχεση να επανεκκινήσει ο
διάλογος για αυτονοµία της επαρχίας. Πού βρίσκεται, σήµερα
που µιλάµε, η Ισπανία; Κατ’ αρχάς δεν έχει ακόµη ψηφίσει προϋπολογισµό και αυτό επειδή οι εταίροι του Σάντσεθ δεν συµφωνούν µε τον προϋπολογισµό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
συµφωνεί µε τους εταίρους του Σάντσεθ. Χτες, στις 22 Ιανουα-
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ρίου, η κυβέρνηση Σάντσεθ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να
κάνει αλλαγές στον ποινικό κώδικα, τροποποιώντας τις ποινές
για ανταρσία και στάση, βάσει των οποίων έχουν καταδικαστεί
και οι Καταλανοί πολιτικοί που αρνήθηκαν να κατεβάσουν από
τα δηµόσια κτίρια τις αυτονοµιστικές σηµαίες. Δηλαδή, για να
είναι Πρωθυπουργός ο Σάντσεθ, η Ισπανία κινδυνεύει να µείνει
και χωρίς προϋπολογισµό και χωρίς την Καταλονία. Ωραία συνεργασία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Έχουµε Καταλανούς στην Ελλάδα,
κυρία Βούλτεψη;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφήστε τώρα. Σας δίνω ένα παράδειγµα.
Επειδή δεν έχουµε Καταλανούς; Θα βρεθούν, κύριε. Θα φέρετε.
Εσείς συνεργαστήκατε µε τη Χρυσή Αυγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουρνούς,
µας ήρθατε πολύ ζωηρός και διακόπτετε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Είναι ντροπή αυτό που λέτε. Να ανακαλέσετε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Συνεργαστήκατε µε τη Χρυσή Αυγή για
να ρίξετε την κυβέρνηση Σαµαρά. Ναι, ναι, ναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύρια Βούλτεψη,
µην απευθύνεστε στους Βουλευτές και στον κ. Μπουρνούς, σας
παρακαλώ. Συνεχίστε την οµιλία σας. Μην διακόπτετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μια χαρά συνεργαστήκατε και τα κάνατε
αυτά. Πολύ ωραία συνεργαστήκατε και τέσσερα χρόνια ούτε τη
δίκη τους δεν κάνατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Τον κ. Μπαλτάκο τον ξεχάσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουρνούς,
είστε απαράδεκτος. Είστε απαράδεκτος! Δεν σέβεστε τη διαδικασία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ούτε τη δίκη τους δεν κάνατε τέσσερα
χρόνια. Τους κοιτούσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ελάτε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, άντε σε µένα!
Με ακούτε; Σας παρακαλώ πολύ! Για συνέλθετε λίγο και ηρεµήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Κατ’ αρχάς,
δεν είπα «άντε», είπα «ελάτε».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και δεν µου λέτε, δεν σας αρέσει η Ισπανία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Βούλτεψη,
µην απευθύνεστε προσωπικά στον κ. Μπουρνούς, σας παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Δεν σας αρέσει η Ισπανία επειδή έχει την Καταλονία. Πάµε,
λοιπόν, στην Πορτογαλία που σας αρέσει. Για να δούµε τι συµβαίνει εκεί. Τον Οκτώβριο του 2015 ο Κοέλιου κέρδισε τις εκλογές, αλλά έπεσε στη Βουλή µέσα σε δέκα µέρες, όταν
συνασπίστηκαν, όχι Καταλανοί, αλλά οι Σοσιαλιστές του Κόστα,
το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Πορτογαλίας, το Μπλόκο της Αριστεράς και οι Πράσινοι. Σωστά; Άλλη µια ετερόκλητη συµµαχία.
Για να δούµε τώρα, όλοι αυτοί ψήφιζαν µαζί; Όχι. Οι κοµµουνιστές, το Μπλόκο της Αριστεράς και οι Πράσινοι καταψήφιζαν
τα νοµοσχέδια της κυβέρνησης που στήριζαν και τα νοµοσχέδια
περνούσαν επειδή το κεντροδεξιό σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα
απείχε. Έφευγαν δηλαδή οι άλλοι και γινόταν µια πλειοψηφία του
Κόστα.
Μετά τις εκλογές του 2019 -γιατί δεν θα µου κάνετε µαθήµατα
σ’ αυτά- όταν οι σοσιαλιστές του Κόστα ήρθαν πρώτοι, χωρίς να
εξασφαλίζουν όµως τώρα, τον Οκτώβριο του 2019, πλειοψηφία
στη Βουλή, ο Κόστα έγινε -τώρα, την ώρα που µιλάµε- Πρωθυπουργός στηριζόµενος σε µία εύθραυστη κατάσταση αποχής,
καθώς τα κόµµατα της Αριστεράς συµφώνησαν έναν µόνιµο διάλογο σε όλη τη διάρκεια της νοµοθετικής περιόδου και να ψηφίζουν -λέει- bill by bill, νόµο µε νόµο.
Εδώ είναι η Ισπανία τώρα. Δεν έχουν δεδηλωµένη και συµφώνησαν, για να κάνει ο Κόστα τον Πρωθυπουργό, να ψηφίζουν
νόµο-νόµο. Ψήφισαν; Μάλιστα. Δεν ψήφισαν; Δεν ψηφίζεται ο
νόµος. Δεν υπάρχει προϋπολογισµός, πέφτει η κυβέρνηση. Έτσι,
λοιπόν, θα περάσουν τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια. Δεν το
βλέπω, όµως, διότι θα γίνουν ξανά εκλογές.
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Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η Ρουµανία που η κυβέρνηση µειοψηφίας του Συντηρητικού Πρωθυπουργού άντεξε
µόλις δύο µήνες -δεν είναι µόνο από τη µία πλευρά- και τώρα η
χώρα πάει πάλι σε πρόωρες εκλογές. Προηγουµένως τα ίδια είχε
πάθει και η φίλη του κ. Τσίπρα στη Ρουµανία, η κ. Νταντσίλα, την
οποία είχαν αφήσει στα κρύα του λουτρού άλλοι σύµµαχοί τους,
από το ALDE, που είχαν φύγει. Ωραία πράγµατα.
Αυτά, λοιπόν, απεργάζεστε. Τον εφιάλτη του µέλλοντος. Έχετε
στήσει παγίδα στη χώρα και γι’ αυτό ο κ. Τσίπρας διακηρύσσει
ότι δεν θα γίνουν διπλές εκλογές, γιατί φιλοδοξεί ότι θα µπορέσει
να συνεργαστεί µε οποιονδήποτε βρεθεί µέσα στη Βουλή -το είπε
κιόλας σήµερα εδώ-, πλην της Νέας Δηµοκρατίας, για να προκαλέσει αυτήν την παγίδα στη χώρα και αυτή να ολοκληρώσει
την καταστροφή.
Οπότε να ξέρετε ότι σε αυτή την περίπτωση, θα ενηµερώσουµε τον λαό για αυτό που θέλετε να κάνετε και θα καταργήσει
ο λαός µε την ψήφο του στην πράξη το εκλογικό σας σύστηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ελισσάβετ Σκούφα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκαθαρίσω λίγο εισαγωγικά κάτι και να σχολιάσω την προηγούµενη οµιλήτρια: Εφιάλτης για τη χώρα και για κάθε χώρα
είναι κάθε κυβέρνηση που δεν σέβεται τη λαϊκή βούληση και ετυµηγορία.
Συζητούµε για τον µεθεπόµενο εκλογικό νόµο και έχουµε λάβει
ως δεδοµένα, έχουµε καταπιεί κάποιες παραδοχές. Επιχειρείτε
να χτίσετε πάνω σε αυτά και αυτές ένα κοστούµι δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης πάνω στη σπέκουλα κάποιυ πιθανού εκλογικού
ποσοστού που εκτιµάτε ότι θα λάβετε, βέβαια µε την προϋπόθεση να µη στραβώσει και πολύ η διακυβέρνησή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2012 και µετά ένα σηµαντικό κοµµάτι πολιτών απέχει συστηµατικά από τις κάλπες και, δυστυχώς, σε αυτό ανήκε και σηµαντικό κοµµάτι νέων ανθρώπων.
Δεν έχουµε αναρωτηθεί ποτέ ουσιωδώς µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, δεν έχουν γίνει επαρκείς ειδικές συζητήσεις για τις αιτίες
των µεγάλων ποσοστών αποχής. Και αν δεν µιλήσουµε για τις αιτίες, δεν θα µπορέσουµε να βρούµε και µέτρα αντιµετώπισης.
Πιστεύετε, αλήθεια, πως η ενισχυµένη αναλογική, το πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα που θέλετε να επανεισάγετε, το όποιο
µπόνους, όποιου αριθµού εδρών στο πρώτο κόµµα, ακόµα και
αν το πρώτο κόµµα έχει διαφορά της τάξης του 0,5% από το δεύτερο, είναι ένα δίκαιο εκλογικό σύστηµα; Είναι ένα εκλογικό σύστηµα που θα φέρει το 44% που απείχαν στις τελευταίες εκλογές
από τις κάλπες;
Εµείς πιστεύουµε αντίθετα πως η µόνη ισχυρή και λειτουργική
δηµοκρατία είναι η συµµετοχική δηµοκρατία. Και η συµµετοχική
δηµοκρατία εξασφαλίζεται µόνο µέσα από το εκλογικό σύστηµα
της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική µπορεί να εξασφαλίσει
την ενεργότερο συµµετοχή, καθώς δίνει την ίδια αξία σε κάθε
ψήφο.
Δεν µπορείτε να επικαλείστε την αρχή της ισοτιµίας της ψήφου
αλά καρτ. Στην κουβέντα για την ψήφο των οµογενών πολύ καλά
κάνατε και την επικαλεστήκατε. Σήµερα η αρχή της ισοτιµίας της
ψήφου είναι όποιο κόµµα κι αν ψηφίζει ο κάθε και η κάθε πολίτης
να έχει η ψήφος του την ίδια ακριβώς αξία.
Ξέρετε κάτι ακόµη; Ξεχνάτε το πολύ τρανταχτό γεγονός ότι
στη συνείδηση της ευρείας πλειοψηφίας των πολιτών το µπόνους των τριάντα, των σαράντα, των πενήντα εδρών είναι πλήρως απονοµιµοποιηµένο. Μιλάµε για πενήντα βουλευτικές έδρες
οι οποίες δεν στηρίζονται στην εκλογική δύναµη της ψήφου.
Προφανώς, όµως, όλα αυτά τα σχεδιάζετε γιατί οι υπολογισµοί
σας δεν σας βγαίνουν, διότι οι επόµενες εκλογές θα γίνουν µε
την απλή αναλογική και θέλετε να κερδίσετε τις µεθεπόµενες
πάλι µε αυτοδυναµία. Όµως, αυτό το σενάριο ανήκει στη φαντασία σας και εκεί θα παραµείνει. Εργαλειοποιείτε έτσι συνεχώς
και συστηµατικά τη νοµοθεσία για το κοµµατικό σας όφελος.
Υποβιβάζετε τη σηµασία της ψήφου, της κάθε ψήφου.
Στον αντίποδα αυτής της λογικής στέκεται, όπως είπα, η συµµετοχική δηµοκρατία που είναι το µόνο σύστηµα που µπορεί να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πανηγυρίζει την επιβεβαίωσή της όποτε διεξάγονται εκλογές.
Τι κάνει το δικό σας σχέδιο εκλογικού νόµου; Δεν καλλιεργεί
ούτε µια υποψία κυβερνητικής συνεργασίας. Όµως, βάσει και
των τελευταίων δηµοσκοπήσεων, η πλειοψηφία της κοινωνίας
επιθυµεί κυβερνήσεις συνεργασίας.
Και, ναι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες της Νέας Δηµοκρατίας, και οι κυβερνήσεις συνεργασίας µπορούν να είναι σταθερές
κυβερνήσεις και µπορούν να εξασφαλίσουν την κυβερνησιµότητα, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στη Γερµανία, η οποία
είναι µία χώρα που διακατέχεται επί δεκαετίες από κουλτούρα
συνεργασιών. Και θα πρέπει να αναλογιστείτε και να αναλογιστούµε όλοι µας κατά πόσο ακριβώς αυτές οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι που οδηγούν στην οικονοµική άνθηση και
ευρωστία µία χώρα.
Φυσικά και το σχέδιο νόµου σας δεν επιδιώκει το πολιτικά και
ηθικά βέλτιστο. Τι κάνετε; Ανακατεύετε µια δοκιµασµένη συνταγή, µια συνταγή που µιλά για µονοκοµµατικές κυβερνήσεις,
που, όµως, αυτές ακριβώς οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις είχαν
το τιµόνι της χώρας για σαράντα χρόνια και οδήγησαν τη χώρα
στη χρεοκοπία και τα µνηµόνια.
Δεν υπολογίζετε, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έναν ισχυρό, αλλά ταυτόχρονα αστάθµητο παράγοντα, που
κανένας εκλογικός νόµος δεν µπορεί να προβλέψει, και αυτός
δεν είναι άλλος από τη λαϊκή βούληση. Βάλτε το πολύ καλά στο
µυαλό σας: Οι επόµενες εκλογές θα γίνουν ενάντια στα σχέδιά
σας µε την απλή αναλογική και ο λαός θα αναδείξει τη νέα
ισχυρή κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Είναι αυτό που
έχει ανάγκη ο τόπος, ο λαός της χώρας µας και προπάντων η δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό να µην απαντήσω στη συνάδελφο που µόλις κατέβηκε από το Βήµα ότι µε αυτό το απονοµιµοποιηµένο εκλογικό σύστηµα δύο φορές πήρατε την
εξουσία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτές οι πενήντα έδρες που δεν έπρεπε να τις παίρνετε,
όπως λέτε, σας έφεραν στην εξουσία και µπορέσατε να κάνετε
κυβέρνηση µαζί βέβαια µε τον κ. Καµµένο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας κάνουµε µια ιστορική αναδροµή από το 1926, όταν ο Γιώργος Κονδύλης έφερε για πρώτη
φορά την απλή αναλογική στην Ελλάδα µέχρι και το 1988, που
ήταν κάτι σαν απλή αναλογική, το σύστηµα το οποίο προσπάθησε και εισήγαγε ο κ. Κουτσόγιωργας. Αυτός ο εκλογικός νόµος
θα πρέπει να δούµε τι συνέπειες και τι αποτελέσµατα είχε στον
τόπο για να µιλήσουµε για την ελληνική πραγµατικότητα.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο είχε ως αποτέλεσµα ήταν πολιτική ρευστότητα, κοινοβουλευτική ανωµαλία, ακυβερνησία, πάρα πολλές
κυβερνήσεις οι οποίες ανέβαιναν και έπεφταν σε λιγότερο από
έξι, επτά µήνες. Αυτή είναι η ιστορική αναδροµή σε ό,τι έχει να
κάνει µε την απλή αναλογική για τη χώρα µας.
Ας κοιτάξουµε, όµως, επειδή δεν πρέπει πάντοτε να κάνουµε
σαν να ανακαλύπτουµε τον τροχό τι γίνεται στις υπόλοιπες
χώρες, τι γίνεται στην Αµερική, τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία,
τι γίνεται στη Γερµανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Ιταλία που ήταν οπαδός της απλής αναλογικής, τι γίνεται ακόµα και
στην Ιαπωνία και να δούµε ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν πλειοψηφικά συστήµατα, εκλογικά συστήµατα.
Και κάποιες χώρες βορειοευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν απλή
αναλογική, θα πρέπει να αντιληφθούµε εκτός από την κουλτούρα
συνεργασίας, η οποία υπάρχει -αφήστε το αυτό, βάλτε το στην
άκρη- έχουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.
Να σας πω για τα κρατίδια τα οποία υπάρχουν στη Γερµανία
και τι οντότητα είναι όλα αυτά; Να σας πω για την τοπική αυτοδιοίκηση τι ισχύ έχει σε εκείνες τις χώρες και ποια είναι η ισχύς
της στη χώρα µας;
Οπότε, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όταν στη µεγάλη πλειοψηφία
των χωρών υπάρχει το πλειοψηφικό σύστηµα έχουν κάποιο λόγο
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να το κάνουν. Και προφανώς αν θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δύο
φορές κατέλαβε την εξουσία, πήρε την εξουσία µε το προηγούµενο εκλογικό σύστηµα παίρνοντας τις πενήντα έδρες µπόνους
και όταν είδε ότι θα χάσει τις εκλογές…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Θα χάσει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Βεβαίως, όπως και τις χάσατε. Δεν τις χάσατε;
Όταν είδε, λοιπόν, ότι θα χάσει τις εκλογές άλλαξε το εκλογικό
σύστηµα και του έβαλε και ένα περιτύλιγµα ιδεοληψίας ότι εµείς
ήµασταν πάντοτε υπέρ της απλής αναλογικής, αλά καρτ είστε
υπέρ της απλής αναλογικής.
Αλά καρτ είστε υπέρ της απλής αναλογικής, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι και επειδή εγώ ήµουνα και στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο οφείλω να θυµίσω όλα αυτά τα τραγικά
τα οποία γίνονταν για να µπορέσετε να διατηρήσετε την εξουσία,
για να µπορέσετε να παραµείνετε στην κυβέρνηση µε αφορµή
τη Συµφωνία των Πρεσπών.
Θυµάστε το τι γινόταν, τι αλισβερίσι υπήρχε, πώς παίρνατε
τους Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων τους κάνατε Υπουργούς µέσα σε ένα βράδυ, πώς άλλαζαν Κοινοβουλευτικές Οµάδες µέσα σε ένα βράδυ, πώς φέρατε τροπολογία που να µην
χρειάζεται να παραιτείται ο Βουλευτής και να κατεβαίνει Ευρωβουλευτής για να παραµείνει συγκεκριµένη συνάδελφος; Με αυτούς τους όρους θέλετε να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία;
Αυτοί είναι οι όροι που πιστεύετε ότι µπορούν να πάνε τη χώρα
µπροστά;
Και για ποια περίοδο µιλάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σε
µια περίοδο που η χώρα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και
να µπει σε µία κανονικότητα και σε µία περίοδο που υπάρχουν
πολλοί σοβαροί εθνικοί κίνδυνοι. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και τι ζητάτε; Ζητάτε προκειµένου να έχετε µερίδιο στην εξουσία να οδηγηθούµε σε ακυβερνησία. Λέτε ότι αυτό είναι το επιχείρηµα της Νέας Δηµοκρατίας σε όλο τον κόσµο. Σας το
ανέλυσα πριν από λίγο. Η απλή αναλογική οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ρευστότητα του πολιτικού συστήµατος και για
αυτό οι υπόλοιπες χώρες δεν το χρησιµοποιούν.
Γιατί δηλαδή θα είναι κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα; Πιστεύετε ότι µπορούµε να συνεργαστούµε εύκολα; Μας κατηγορείτε ότι το φέρνουµε τώρα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που για µια
ακόµα φορά δείχνει τη συνέπεια την οποία έχει αυτό το κόµµα
και αυτή η Κυβέρνηση µε όσα είχε πει στον ελληνικό λαό προεκλογικά και υλοποιεί µετεκλογικά.
Κρυφή ατζέντα ήταν; Δεν το ήξεραν όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Δεν είπαµε ότι θα ξαναφέρουµε, θα αλλάξουµε την απλή αναλογική; Και προσέξτε, επειδή αναγνωρίσαµε το ότι ήταν προβληµατικό το προηγούµενο σύστηµα όπου στις εκλογές του Μαΐου
του 2012 πήραµε τις 50 έδρες µε 19% τι λέµε;
Λέµε θα γίνεται αναλογικά από 25% και πάνω για να µπορεί να
υπάρχει αναλογικότητα και για να µπορεί να υπάρχει και ο σεβασµός στην πλειοψηφία εκτός εάν θεωρηθείτε, όπως έγινε το
1990 µε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να παίρνει 48%, ότι έπρεπε
να έρθει ένα άλλο κόµµα, Βουλευτής ενός άλλου κόµµατος, µε
48%. Πόσο µακρινό φαίνεται αυτό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ο Σαµαράς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ποιος Σαµαράς; Μάθετε
λίγο ιστορία. Ποιος Σαµαράς το 1990;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
µην απαντάτε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Συνεννόηση και συναίνεση
αυτή η Κυβέρνηση δείχνει στην πράξη, όχι όµως µε συµφωνίες
κάτω από το τραπέζι. Προχθές ψηφίσαµε την νέα Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Εµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Μόνο εσείς την ψηφίσατε,
κύριε συνάδελφε; Όχι, εσείς λέγατε ότι αν δεν ψηφίσουµε τον
Παυλόπουλο, τον απερχόµενο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, δεν
θα ψηφίσουµε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να µη γίνεται διάλογος, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
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Κατηγορούσατε ότι η Νέα Δηµοκρατία χρησιµοποιεί το θεσµό
του Προέδρου και προσπαθεί να εργαλειοποιήσει όλη αυτή τη
διαδικασία για να έρθει σε συµφωνίες µε το Κίνηµα Αλλαγής.
Όλα αυτά καταρρίφθησαν και αναγκαστήκατε να ψηφίσετε ένα
άλλο πρόσωπο.
Στην Κυβέρνησή της η Νέα Δηµοκρατία πόσους εξωκοινοβουλευτικούς έχει αυτή τη στιγµή Υπουργούς και Υφυπουργούς, οι
οποίοι δεν ανήκουν στα στενά όρια της παράταξής µας, αλλά
είναι άνθρωποι ικανοί και άξιοι, οι οποίοι είναι για να προσφέρουν
στον τόπο; Συναίνεση, λοιπόν και συνεργασία δεν γίνεται εκβιαστικά. Συναίνεση και συνεργασία γίνεται κάτω από ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και έχοντας πάντοτε ως σκοπό και ως γνώµονα την
πρόοδο του τόπου.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και επειδή υπάρχουν πάρα-πάρα πολλοί κίνδυνοι όχι µόνο οικονοµικοί, αλλά και εθνικοί, όπως προείπα, αυτό
το οποίο οφείλουµε να κάνουµε είναι να µην αφήσουµε τη χώρα
να πέσει σε κατάσταση ακυβερνησίας.
Και να θυµηθείτε κάτι -αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε και κλείνωότι όλοι οι Έλληνες πολίτες -δεν υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης
όταν πηγαίνει την ηµέρα των βουλευτικών εκλογών που να µην
σκέφτεται αυτό- στις βουλευτικές εκλογές ψηφίζουν για κυβέρνηση και αυτήν τη δυνατότητα τους δίνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Καφαντάρη Χαρά από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ και κάποιους µήνες συντονισµένα παρακολουθεί ο ελληνικός λαός µια επίθεση, η οποία γίνεται από την Κυβέρνηση, τη Νέα Δηµοκρατία, από τα φιλικά
προς την Κυβέρνηση µέσα µαζικής επικοινωνίας, µια συντονισµένη επίθεση στην απλή αναλογική, που ουσιαστικά αυτή η επίθεση δεν είναι τίποτα άλλο παρά επίθεση στη δηµοκρατία,
επίθεση στην ισοτιµία της ψήφου του ελληνικού λαού, επίθεση
στη γνώµη του κάθε Έλληνα και Ελληνίδας πολίτη.
Ακούµε ακόµα και σήµερα εδώ µέσα στο ναό της δηµοκρατίας,
όπως είναι η Βουλή, δυστυχώς και ακραίες απόψεις, οι οποίες
φτάσανε από Υπουργό να πει ότι στην απλή αναλογική οφείλονται ακόµα και οι πόλεµοι. Όλα αυτά τα πράγµατα νοµίζω πρέπει
να καταδικαστούν.
Η καινούργια χρονιά ξεκίνησε µε πολλές προσδοκίες για τον
ελληνικό λαό, µε πολλές προσδοκίες γιατί η χώρα µας πια δεν
είναι σε µνηµόνια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από
τα µνηµόνια όπου οι σταθερές κυβερνήσεις δεκαετιών µε τις πολιτικές τους την είχαν βάλει και τώρα πια περιµένει να αντιµετωπίσει το µέλλον, αλλά ένα µέλλον που είναι µακριά από αυτά τα
θα και τις υποσχέσεις της Νέας Δηµοκρατίας που ευαγγελίζεται
την επιστροφή στην κανονικότητα.
Δυστυχώς, όµως η επιστροφή στην κανονικότητα παραπέµπει
περισσότερο σε µια επιστροφή στη συντήρηση. Σίγουρα οι συνταγµατικές Αναθεωρήσεις αποτελούν σηµαντικούς σταθµούς για
την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, γεγονός όµως που δεν συνέβη
στην πρόσφατη Αναθεώρηση, όπου ο χαρακτήρας της αποτυπώνει την πλειοψηφική ιδεοληψία της Νέας Δηµοκρατίας για τη δηµοκρατία, ναρκοθετώντας την όλη διαδικασία και καθιστώντας
την άγονη.
Στην οργάνωση ενός δηµοκρατικού κράτους τη µέγιστη σηµασία έχει το εκλογικό σύστηµα, ως κύριος τρόπος οργάνωσης και
άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Στα σαράντα πέντε χρόνια της
Μεταπολίτευσης εφαρµόστηκαν επτά διαφορετικά εκλογικά συστήµατα και τα έξι πρώτα από αυτά είχαν σαν βάση τους τη δοµή
της ενισχυµένης αναλογικής του 1958. Φυσικά, όλοι αυτοί οι
νόµοι δεν µεριµνούσαν για την ενίσχυση της αναλογικότητας,
αλλά για την ενδυνάµωση του εκάστοτε πρώτου κόµµατος, βάζοντας συνήθως εµπόδια στα υπόλοιπα. Συνεπώς στη χώρα µας
το εκλογικό σύστηµα µέχρι σήµερα υπήρξε άδικο και η ανισότητα ήταν κατάφωρη για τα µικρότερα κόµµατα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την απλή αναλογική, η οποία πλέον είναι
νόµος. Εσείς, όµως, έρχεστε τώρα και θέλετε να την αλλάξετε.
Γιατί; Διότι, ακολουθώντας, όπως όλες οι συντηρητικές κυβερ-
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νήσεις προσπάθησαν, άλλες µε ωµό τρόπο, άλλες πιο διακριτικά,
να ελέγξουν τον εκλογικό νόµο για ευνόητους λόγους, έτσι κάνετε και εσείς.
Σε µια εποχή που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ζούµε σε κυβερνήσεις πολυκοµµατικές, µιας και τα προβλήµατα υπερβαίνουν τα
στενά κοµµατικά πλαίσια, εσείς συνεχίζετε την παραδοσιακή
δεξιά συνταγή που αναβιώνει τα πρώτα µεταπολιτευτικά χρόνια,
µε ένα καλπονοθευτικό σύστηµα που προτείνετε, υφαρπάζοντας
ψήφους και έδρες για να παρατείνετε την εύθραυστη και νοµοτελειακά πεπερασµένη εξουσία σας.
Ακούσαµε πολλά σήµερα στο Κοινοβούλιο και πρόσφατα και
πολιτική γεωγραφία από Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας για
την Ισπανία, για την Πορτογαλία. Σας ενοχλούν αυτά τα παραδείγµατα, αλλά πρέπει να το πάρετε απόφαση ότι το µέλλον εκεί
οδηγεί.
Με το σχέδιο νόµου που φέρνετε για το εκλογικό σύστηµα
ακόµα και ρύθµιση εισάγετε στο νοµοσχέδιο αυτό σχετικά µε τα
µπόνους που δεν ισχύουν για τους συνασπισµούς κοµµάτων.
Όλα αυτά γιατί; Απλώς γιατί φοβάστε. Φοβάστε, γιατί µε τις συνεχείς αντιλαϊκές πολιτικές τις οποίες εφαρµόζετε ουσιαστικά θα
συρρικνωθείτε και θα είστε µακριά από τον κόσµο.
Η απλή αναλογική, αντίθετα, που προτείναµε και, όπως είπα
πριν, είναι και νόµος του κράτους και οι επόµενες εκλογές θα γίνουν µε αυτό το σύστηµα, είναι ένα εκλογικό σύστηµα ηθικό, νόµιµο, που σκοπό έχει τη δηµιουργία µιας προοδευτικής
κυβέρνησης, µε προγραµµατικές συµφωνίες και µε συγκλίσεις.
Η πάγια θέση µας, λοιπόν, για την απλή αναλογική, πέρα από
µικροοικονοµικά και µικροκοµµατικά συµφέροντα πάντα, θα οδηγήσει στις επόµενες εκλογές τη Νέα Δηµοκρατία εκεί που πραγµατικά της αξίζει, στην Αντιπολίτευση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Το πολιτικό µας σύστηµα σε συνθήκες απλής αναλογικής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και ειδικά της Νέας Δηµοκρατίας,
όπου απευθύνοµαι, απαιτεί και ένα πλεόνασµα και πολιτισµικής
και πολιτικής ωριµότητας. Περιορίζει τη ρητορική των µικρών
κοµµάτων, των πιο µικρών, αλλά και των µεγαλύτερων. Και το
ερώτηµα είναι: Θα αποδειχθείτε στην πράξη ώριµοι και αντάξιοι
των περιστάσεων σε αυτήν την καινούργια εποχή ή θα αντιµετωπίζετε τα πάντα, όπως έχετε πάθει χρόνια, δεκαετίες, ευκαιριακά,
µε τον µικροκοµµατισµό, ο οποίος σταθερά σας χαρακτηρίζει;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλό βράδυ και από
µένα. Λίγοι και καλοί µείναµε. Το πάµε γερά, γιατί έµαθα ότι κυκλοφορεί και ένας Μορφέας! Να µην έχουµε κανένα επεισόδιο!
Ο κ. Ιωάννης Σαρακιώτης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο θλίψη και απογοήτευση
προκαλεί η πρόθεση της Κυβέρνησης να επιστρέψει µέσω του
υπό συζήτηση νοµοσχεδίου στις πρακτικές καταστρατήγησης
της βούλησης των πολιτών και υπονόµευσης κάθε δηµοκρατικής
αρχής για την εκλογή των µελών του Κοινοβουλίου. Παραµερίζεται έτσι κάθε βήµα προόδου και απαλλαγής από τα καλπονοθευτικά εκλογικά µοντέλα, υπονοµεύεται η προσπάθεια που έγινε
τα προηγούµενα χρόνια για την αύξηση του βαθµού αντιπροσώπευσης των πολιτών. Καταστρατηγείται κάθε δηµοκρατικό δικαίωµα της κοινωνίας να επιλέγει εκπροσώπους δίχως
αλλοιώσεις και κάθε βούληση τήρησης του πνεύµατος του Συντάγµατος περί ισοτιµίας της ψήφου όλων των Ελλήνων πολιτών.
Η εµπέδωση του συστήµατος της απλής αναλογικής δεν αποτελεί µια απλή εµµονή, η οποία έρχεται να εξυπηρετήσει κάποιες
συγκυριακές σκοπιµότητες. Η απλή αναλογική είναι εκείνο το
εκλογικό µοντέλο το οποίο χαρακτηρίζει τα ώριµα πολιτικά συστήµατα τα οποία δεν σκιαµαχούν πίσω από τα χαρακώµατα του
λαϊκισµού και της µικροπολιτικής. Είναι το σύστηµα του οποίου
η βαθµιαία εµπέδωση θα απογαλακτίσει τον κρατικό µηχανισµό
από τη γενική λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και τις εναλλαγές στην εξουσία που αυτή εµπεριέχει µέσω της εµπιστοσύνης
στους θεσµούς και της απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Μέσω
αυτής προσεγγίζουµε το όραµα για θεσµούς, αποτελεσµατικό
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κρατικό µηχανισµό, Δηµοκρατία όχι άµεση ή έµµεση, µόνο δηµοκρατία, δηµοκρατία σύµφωνα µε κάθε γράµµα του ορισµού
της.
Το ως άνω τρίπτυχο χαρακτηρίζει κράτη τα οποία όλοι σε αυτή
την Αίθουσα επικαλούµαστε ως παράδειγµα, εξυµνώντας πολλές
φορές τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και τον δυτικό πολιτισµό. Η
απλή αναλογική είναι το σύστηµα το οποίο δύναται να οδηγήσει
στο ζητούµενο, την ευρεία κοινωνικοπολιτική συναίνεση, τη συναίνεση η οποία σήµερα είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβληµένη ενώπιον των µεγάλων προκλήσεων που αντιµετωπίζει η
χώρα µας.
Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ελήφθησαν θεσµικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή της διεύρυνσης των δηµοκρατικών διαδικασιών για την ανάδειξη των πολιτειακών οργάνων µε
τη µείωση του ορίου εκλογικής ενηλικότητας στα δεκαεπτά έτη,
αλλά και την κατάτµηση των µεγάλων εκλογικών περιφερειών.
Ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της συνεννόησης και της εµπέδωσης του κράτους δικαίου, όπως άλλωστε έπραξε και στην
περίπτωση της ψήφου των αποδήµων, συνδιαµορφώνοντας έτσι
το αποτέλεσµα µιας ευρύτατης συναίνεσης απέναντι σε ένα διαχρονικό ζήτηµα του Ελληνισµού της Διασποράς, για το οποίο το
πολιτικό σύστηµα του χτες ουδέποτε έδωσε πειστικές απαντήσεις.
Η στάση εθνικής ευθύνης από πλευράς µας επαληθεύτηκε και
στη χθεσινή ιστορική συνεδρίαση, όπου µια κορυφαία της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, αναδείχθηκε µε
ευρύτατη πλειοψηφία Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση, όχι µόνο περιφρονεί τα ως άνω βήµατα συνεννόησης
από πλευράς µας, αλλά κλείνει τα µάτια ενώπιον µιας ακόµη
ιστορικής ευκαιρίας για την αναβάθµιση του πολιτικού συστήµατος και των θεσµών στη συνείδηση της κοινής γνώµης. Παράλληλα, αγνοεί το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη του κόσµου
-για την ακρίβεια, ογδόντα έξι- είναι εκείνα τα οποία υιοθετούν
την απλή αναλογική. Προκύπτει αυτό, άλλωστε, και από την ιστοσελίδα ACE, η οποία αποτελεί δίκτυο καταγραφής των εκλογικών
συστηµάτων κάθε χώρας ανά τον κόσµο.
Το αναλογικό σύστηµα έχει επιλεγεί και για τη διενέργεια των
εκλογών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, όλα
αυτά δεν σας λένε κάτι.
Απλώς αναρωτιέµαι αν, κύριε Υπουργέ, µετά την ψήφιση του
σηµερινού νοµοσχεδίου, θα πάτε και στις Βρυξέλλες να εισηγηθείτε την αλλαγή του συστήµατος διεξαγωγής των εκλογών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στον αντίποδα τώρα, µόλις εξήντα τέσσερις χώρες έχουν ως
εκλογικό σύστηµα το αποκαλούµενο πλειοψηφικό. Μια από
αυτές τις χώρες είναι και η Μεγάλη Βρετανία, στην οποία γίνονται εσχάτως συχνά-πυκνά εκλογές και τα αποτελέσµατα αυτής
της διαδικασίας είναι σε όλους ορατά και γνωστά. Εκεί, όµως,
υπάρχουν προβληµατισµοί, αγωνίες, οι οποίες δεν εκφράζονται
µέσω κοµµατικών εντύπων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά µέσω του «INDEPENDENT», ο οποίος έκανε µια αγωνιώδη έκκληση σε ένα πρωτοσέλιδό του, το οποίο είχε τον κάτωθι τίτλο: «Εκατοµµύρια
ψηφοφόρων συστηµατικά αγνοήθηκαν σε αυτές τις εκλογές.
Χρειαζόµαστε απεγνωσµένα απλή αναλογική».
Ωστόσο, σήµερα η ελληνική Κυβέρνηση επιλέγει την αντίθετη
διαδροµή, φθάνοντας µάλιστα να αναφέρεται εκ των προτέρων
σε διπλές εκλογές, προκειµένου να απαλλαγεί από τα βαρίδια
της δηµοκρατίας. Είναι προσβολή και ντροπή να υποτιµάτε κατά
αυτόν τον τρόπο φως των πολιτών, σαν να είναι η ψήφος των πολιτών µια ενοχλητική παρένθεση ή ένα αναγκαίο κακό, σαν το
εκλέγειν να µην αποτελεί το ύψιστο δικαίωµα των πολιτών, αλλά
να είναι ένα δυστύχηµα, τις συνέπειες του οποίου έρχεται να
διορθώσει µετέπειτα η κάθε κυβέρνηση.
Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν επιθυµεί τη σύνθεση
και τις κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά προτιµά κυβερνήσεις κοινωνικής πλειοψηφίας. Αλήθεια, αυτή την Ελλάδα προτιµάτε;
Προτιµάτε την Ελλάδα της χρεοκοπίας, την Ελλάδα των µεταπολιτευτικών, µονοκοµµατικών κυβερνήσεων, της πολιτικής, οικο-
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νοµικής και ηθικής απαξίας;
Η ιστορία σάς έχει ξεπεράσει, εσάς και όλες τις µεθοδεύσεις
σας, οι οποίες έχουν ως µόνο στόχο τη διατήρησή σας στην εξουσία, εσάς και τον φόβο σας προς κάθε τι δηµοκρατικό. Η δηµοκρατία, ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε, κύριοι της Συµπολίτευσης, ότι φοβίζει µόνο όσους προσπαθούν να την υπονοµεύσουν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας προβληµατίσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Σαρακιώτη.
Συνεχίζουµε µε δύο Βουλευτές από το Ηράκλειο. Πρώτος θα
πάρει τον λόγο ο κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε να συζητήσουµε τον
τρόπο µε τον οποίο εκλέγονται οι Βουλευτές, τον τρόπο µε τον
οποίο εκλεγόµαστε. Είναι ένα θέµα το οποίο έχει απασχολήσει
πολλές φορές την Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά και την κοινωνία.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, νοµίζω πως το ότι επανειληµµένα έχει
ασχοληθεί η ελληνική κοινωνία µε το θέµα του εκλογικού νόµου
δεν δικαιολογεί περίοδο διαβούλευσης ενός Σαββατοκύριακου.
Παρακάτω. Σε αυτή τη συζήτηση σήµερα πολλά θέµατα έχουν
αναδειχτεί. Ανεξάρτητα από το γεγονός της ολοκληρωµένης ή
µη συζήτησης -πιστεύω ότι δεν ήταν ολοκληρωµένη- και αντίστοιχα της σοβαρότητάς της τα θέµατα, ξεχωρίζω κάποια τα
οποία αναδείχθηκαν από τη συζήτηση. Αναδείχθηκαν ζητήµατα
δηµοκρατίας, αναδείχθηκαν ζητήµατα αντιπροσωπευτικότητας
και ισότιµης αντιµετώπισης των πολιτών, ζητήµατα κυβερνησιµότητας και σταθερών κυβερνήσεων, ζητήµατα συνεργασίας των
πολιτικών δυνάµεων.
Σε τούτη τη συζήτηση, λοιπόν, και σε αυτά τα θέµατα, επιτρέψτε µου να καταθέσω στον χρόνο που έχω στη διάθεσή µου
για την τοποθέτησή µου κάποιες απόψεις µου.
Πρώτον, πιστεύω ότι η πρώτη, η κυρία, η βασική αρχή για τον
τρόπο εκλογής των Βουλευτών είναι ο σεβασµός στην ισοτιµία
των πολιτών. Είµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τους ανθρώπους -και ευτυχώς δεν είµαι ο µόνος- που πιστεύω ότι τίποτα
δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Προσέξτε, όχι µε την έννοια της µορφής.
Η κοινωνία µπορεί να είναι µαζί σου από τη µαχητική υποστήριξη
µέχρι τη θετική ουδετερότητα. Μιλάω για τη θέση, να προχωράς
σε θέσεις που να εκφράζουν την πλειοψηφία της κοινωνίας.
Εποµένως, ο στόχος της κάθε ηγεσίας, της κάθε συλλογικότητας, από τον πολιτιστικό σύλλογο ή το συνδικάτο, µέχρι το σωµατείο, µέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση ή αν το θέλετε για την
περίπτωση που συζητάµε της κεντρικής πολιτείας, άρα ο στόχος
της ηγεσίας και της κεντρικής εξουσίας, είναι η προσπάθεια συγκλίσεων και συναινέσεων, έτσι ώστε οι υπερψηφίζοντες αντιπρόσωποι να αντανακλούν την πλειοψηφία της κοινωνικής οµάδας,
αν µιλούµε για ένα σωµατείο ή την πλειοψηφία της κοινωνίας, αν
µιλάµε για την κυβέρνηση.
Η ισότιµη, λοιπόν, αντιµετώπιση της ψήφου των συµπολιτών
µας, κύριοι συνάδελφοι, οδηγεί στο εκλογικό σύστηµα της απλής
αναλογικής, το ποσοστό της κάθε πολιτικής δύναµης στον λαό
να αντιστοιχεί στο ποσοστό των εδρών που έχει στο Κοινοβούλιο.
Στον αντίποδα αυτής της πρότασης, προβάλλεται η κυβερνησιµότητα. Ε, εντάξει, κι εµείς είµαστε δηµοκράτες κι εµείς είµαστε προοδευτικοί ή για να το πω όπως ακριβώς το είπε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας µιλώντας
για τη Νέα Δηµοκρατία, «εµείς είµαστε οι δηµοκράτες και οι προοδευτικοί, αλλά πρέπει να έχουµε και ισχυρή κυβέρνηση».
Οι εχθροί της απλής αναλογικής κρύβουν την έλλειψη του σεβασµού στην ισοτιµία των πολιτών πίσω από το παραβάν της κυβερνησιµότητας. Χρησιµοποιούν την κουρτίνα της κυβερνησιµότητας για να κρύψουν τη θέλησή τους για ισχυρές µονοκοµµατικές κυβερνήσεις. Κι όπως λέει και ο λαός µας, «ενός κακού
µύρια έπονται». Όταν οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις αναδεικνύονται ως σκοπός, αγιάζουµε τα µέσα, τη νόθευση της λαϊκής
εντολής. Αυτό είναι το κακό που ακολουθείται από πολλά άλλα.
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Να γιατί η νόθευση της λαϊκής εντολής, η επιθυµία για ισχυρές
κυβερνήσεις, πάει χέρι-χέρι µε το πελατειακό κράτος, µε το ρουσφέτι στους δικούς µας ανθρώπους, µε τη διαπλοκή µε µεγάλα
οικονοµικά συµφέροντα, µε τη διαπλοκή και την αλληλοσύνδεση
µε ΜΜΕ που επηρεάζουν την κοινή γνώµη, µε την αλόγιστη σπατάλη πόρων και λοιπά κακά και δεινά.
Όλα στην υπηρεσία ενός στηµένου πολιτικού παιχνιδιού. Όλα
για την κάλπικη αυτοδυναµία. Αυτοί που δεν σέβονται τη λαϊκή
εντολή, αυτοί που δεν εµπιστεύονται τον λαό µας, αυτοί που επεξεργάζονται σχέδια νόθευσης της βούλησής του, επεξεργάζονται και σχέδια στήριξης αυτής της νόθευσης.
Ακούστηκαν πάρα πολλά -και θα κλείσω µε αυτό- ότι «Ρε παιδί
µου, τι φωνάζετε; Και ο ΣΥΡΙΖΑ µε την ενισχυµένη αναλογική κυβέρνησε, και ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει σε αυτό το παιχνίδι των προεκλογικών σκοπιµοτήτων, παίζει µε το παιχνίδι του εκβιασµού της
συνείδησης των ψηφοφόρων». Σχετικά µε όλα αυτά, δύο παρατηρήσεις και κλείνω.
Μην κρίνετε, κατ’ αρχάς, εξ ιδίων τα αλλότρια, ούτε από τις
δικές σας τις µεθοδεύσεις για την αλλοίωση της λαϊκής βούλησης, ούτε απ’ όλους αυτούς που γι’ αλλού κινήσανε κι αλλού η
ζωή τους έβγαλε, απ’ όλους αυτούς δηλαδή που, ενώ κίνησαν
στο όνοµα της απλής αναλογικής, έφτασαν να αλλάζουν το εκλογικό σύστηµα κάθε παραµονή των εκλογών και µάλιστα κατά πώς
τους βόλευε.
Και µια δεύτερη παρατήρηση σε σχέση µε αυτό που αποδίδετε
στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σταθώ σε µία-µία τις θέσεις και τα επιχειρήµατα που χρησιµοποίησαν οι συνάδελφοι. Λέτε, λοιπόν, ότι
παίζουµε κι εµείς αυτό το παιχνίδι. Σιγά καλέ. Σιγά µην χαµηλώσουµε τα όνειρά µας στη διεκδίκηση µιας εκλογικής νίκης και µάλιστα κάλπικης.
Η Αριστερά στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται από πολύ µακριά και τραβάει ακόµα µακρύτερα. Στις ιδεολογικές µας αφετηρίες είναι ο σεβασµός στον λαό, είναι η
εµπιστοσύνη στις δυνάµεις του λαϊκού κινήµατος, είναι αυτό που
λέµε µε δυο λέξεις δηµοκρατική συνείδηση. Στις ιδεολογικές µας
αποσκευές είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, είναι η ισότητα των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις κατά φύλο, χρώµα δέρµατος ή οικονοµική κατάσταση.
Να γιατί Αριστερά και απλή αναλογική πάνε χέρι-χέρι. Να γιατί
στη συζήτηση του 2016 ο τότε Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, στη συζήτηση για την απλή αναλογική τοποθετήθηκε λέγοντας ότι «η απλή αναλογική είναι γραµµένη στο DNA της
παράταξής µας».
Να ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µε αφορά ούτε
µε ενδιαφέρει πόσοι το βλέπετε, αν το βλέπετε, πόσο καθαρά το
βλέπετε. Να είστε, όµως, σίγουροι ότι η µέρα που ο λαός µας θα
επιβάλει την απλή αναλογική σαν πάγιο εκλογικό σύστηµα δεν
είναι µακριά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίζουµε µε Ηράκλειο και ΣΥΡΙΖΑ. Τον λόγο έχει ο κ. Μαµουλάκης Χαράλαµπος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Καλούµαστε, λοιπόν, σήµερα να συζητήσουµε τον εκλογικό
νόµο. Νοµίζω ότι είναι ένα σχέδιο νόµου στο οποίο δίδεται η ευκαιρία να αναδειχθούν, θα έλεγα να καταδειχθούν, οι ιδεολογικές
διαφορές που διέπουν τα δύο κόµµατα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα
Δηµοκρατία.
Μεταξύ αυτής της πολιτικής διελκυστίνδας, λοιπόν, έχουµε
δύο συγκεκριµένες σταθερές. Έχουµε τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα προοδευτικό κόµµα που προωθεί τη συνεργασία, τη συναίνεση και το σεβασµό στη λαϊκή βούληση κι από την άλλη πλευρά, τη Νέα
Δηµοκρατία, ένα βαθιά συντηρητικό κόµµα, που θέλει να επαναφέρει το κοµµατικό κράτος και την κυριαρχία των λίγων και εκλεκτών, που θέλει να επιστρέψουµε στο παλιό καθεστώς, το οποίο
φυσικά, όπως ξέρετε, οδήγησε εµάς -και τη χώρα φυσικά- στην
καταστροφή, οικονοµική, κοινωνική και ηθική.
Η ρητορική της Νέας Δηµοκρατίας στηρίζεται σε ένα ψευδεπίγραφο δίληµµα -το ακούσαµε πολλές φορές σήµερα, θα το
ακούσουµε και αύριο µέχρι την ψήφιση- αυτό περί ακυβερνησίας
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µε σκοπό ξεκάθαρα να παραπλανήσει τον λαό.
Ένα από τα επιχειρήµατα ενάντια στην απλή αναλογική -την
οποία εµείς στηρίζουµε από θέση πάγιας αρχής της Αριστεράςείναι δήθεν η ακυβερνησία, που αναφέρει η Νέα Δηµοκρατία.
Στον αντίποδα, λοιπόν, εµείς λέµε το εξής: Η απλή αναλογική
είναι απαραίτητη για την ισοτιµία της ψήφου, την ανόθευτη αποτύπωση της λαϊκής βούλησης και προπάντων την πλουραλιστική
συγκρότηση της Βουλής. Είναι έννοιες, οι οποίες ενδεχοµένως
προκαλούν αλλεργία σε κάποια έδρανα εδώ της Βουλής.
Εµείς υποστηρίζουµε πάντα τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική πλειοψηφία, η οποία γίνεται πράξη µε την απλή αναλογική,
αντίθετα µε τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία θέλει τη χώρα να παραµένει στη λογική της ισχυρής µονοκοµµατικής κυβέρνησης,
ενός σκληρά κοµµατικού κράτους, στη λαϊκή κυριαρχία των ολίγων και εκλεκτών. Άλλωστε, ως τώρα έχει φανεί από την πολιτική
της ότι η κυριαρχία των ολίγων και εκλεκτών πηγαίνει πακέτο µε
την εξυπηρέτηση συµφερόντων των ολίγων και εκλεκτών.
Αυτές οι πρακτικές άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν είναι που οδήγησαν και τη χώρα στη χρεοκοπία και στα µνηµόνια; Οι αυτοδύναµες κυβερνήσεις µετά τη µεταπολίτευση και
µετά δεν µας οδήγησαν στην κρίση; Άρα µήπως το πραγµατικό
δίληµµα που υφίσταται είναι: Η Ελλάδα της συνεργασίας ή η Ελλάδα της κρίσης;
Και επειδή οι Έλληνες πολίτες δεν είναι λωτοφάγοι, -γνωρίζουµε όλοι, θυµόµαστε όλοι- τον Ιούνιο του 2015 το ΠΑΣΟΚ µε
Πρόεδρο τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόµου για την εφαρµογή της απλής αναλογικής. Βέβαια,
τότε προφανώς εξυπηρετούσε τον σχεδιασµό της αριστερής παρένθεσης. Γιατί όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε το 2016
πρόταση νόµου για την καθιέρωση της απλής αναλογικής, το
ΠΑΣΟΚ την καταψήφισε.
Εδώ επιτρέψτε µου µία αναφορά. Το 2016 τρία χρόνια πριν τη
διεξαγωγή των εκλογών του 2019 τίποτε δεν προµήνυε, ούτε κανείς δεν γνώριζε την έκβαση αυτών. Προφανώς και είχαµε τεράστια ζητήµατα να διαχειριστούµε ως τότε κυβέρνηση. Οι
προτεραιότητες ήταν άλλες εκείνη την εποχή. Αλλά το 2016 µια
πάγια αρχή για την Αριστερά, η δηµιουργία συνθηκών για την
απλή αναλογική, επιτεύχθηκε στην αυτοδιοίκηση, χωρίς βέβαια
να της δοθεί ούτε µία µέρα εφαρµογής του νόµου.
Γιατί πάλι εκεί µε το επίπλαστο αυτό επιχείρηµα περί µη κυβερνησιµότητας -χωρίς να δώσουν µία ευκαιρία µίας ηµέρας
εφαρµογής της απλής αναλογικής στους τοπικούς άρχοντες,
στις τοπικές διοικήσεις, στους δήµους και τις περιφέρειες και το
γνωρίζω ως πρώην αυτοδιοικητικός αυτό- ήρθε µία εγκύκλιος Αύγουστο µήνα, λίγες µέρες πριν την έναρξη της επόµενης δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου, για να λύσει υποτίθεται τις
πιθανές δυνητικές διαδικασίες ακυβερνησίας που θα δηµιουργούντο. Είναι η γνωστή εγκύκλιος Θεοδωρικάκου. Και εκκρεµεί
ακόµη η απόφαση και του Συµβουλίου της Επικρατείας περί της
συνταγµατικότητος ή µη.
Επειδή µιλήσαµε για πιρουέτες προηγουµένως του τότε
ΠΑΣΟΚ, δεν θα ξεχάσουµε τον Άδωνι Γεωργιάδη. Είναι πλέον
δικός σας Υπουργός. Το 2008 -ήταν τότε στο ακροδεξιό ΛΑΟΣανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πριµοδότηση πρόκειται για κλοπή
νίκης. Πρέπει να έχουµε πολυκοµµατικές κυβερνήσεις. Δηµοκρατική λογική είναι να κυβερνάει πλειοψηφία, όχι η πλειοψηφία του
38%». Άρα λοιπόν, είναι καλό να µην εµπαίζουµε τον ελληνικό
λαό και να αναφέρουµε τα πράγµατα ως έχουν.
Επιτρέψτε µου µία πολύ γρήγορη αναφορά στο τι συµβαίνει
παγκοσµίως. Στην υφήλιο ογδόντα έξι χώρες -πολύ σωστή η παρατήρησή του συναδέλφου, κ. Σαρακιώτη προηγουµένως- έχουν
διατηρήσει, θεσµοθετήσει την απλή αναλογική. Δεν είναι τυχαίο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης.
Για την Ισπανία άκουσα πολλές ετερόκλητες ερµηνείες για το
τι επιπτώσεις υπάρχουν, θετικές ή αρνητικές, από την εφαρµογή
της απλής αναλογικής. Μία, όµως, είναι ξεκάθαρη, γιατί τα µαθηµατικά είναι αµείλικτα. Μόλις προχθές η συγκυβέρνηση του
Σάντσεθ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος, µε τους
Podemos, ουσιαστικά συµφώνησε και πρότεινε ως κατώτατο
µισθό τα 950 ευρώ. Ναι, στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο
υπάρχει αυτή η κίνηση. Ίσως εδώ να έχουµε πάλι άλλη µία χαο-
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τική απόσταση στην προσέγγιση αυτού του κοινωνικού θέµατος
-είναι βαθιά κοινωνικό θέµα- όπως είναι ο ορισµός και το ύψος
του κατώτατου µισθού.
Δύο βασικές ήταν οι τοµές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη
ήταν η απονοµή του δικαιώµατος ψήφου στους νέους των δεκαεπτά ετών µε στόχο τη διεύρυνση του εκλογικού σώµατος. Είδατε, βέβαια, τα αποτελέσµατα των εκλογών. Ίσως να µη σας
ευχαρίστησε η άποψη η οποία διέπει τους νέους της χώρας µας,
όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόµµα. Και θα συνεχίσει να είναι και
τα επόµενα χρόνια, γιατί αυτή είναι η τάση. Και η Κυβέρνησή σας
και οι πολιτικές που ασκούν ωθούν και πυροδοτούν ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό για µας.
Και η δεύτερη τοµή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατάτµηση
των µεγάλων ελληνικών περιφερειών για λόγους ισονοµίας και
διαφάνειας, βάζοντας τέλος σε φαινόµενα διαφθοράς και µαύρου χρήµατος, κάτι που καµµία προηγούµενη κυβέρνηση δεν
τόλµησε να κάνει.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά και να επιχειρηµατολογήσω
γύρω από ζητήµατα τα οποία αφορούν αυτές τις δύο λογικές.
Είναι δύο διαφορετικοί κόσµοι. Και είναι λογικό να επιχειρηµατολογεί η κάθε πλευρά. Βέβαια, η ένδεια επιχειρηµάτων, δυστυχώς,
οδήγησε σε ένα ατόπηµα τον κ. Γεραπετρίτη µόλις πριν από λίγο
και η συνάρτηση στον δηµόσιο προφορικό λόγο της απλής αναλογικής µε την Βαϊµάρη, νοµίζω ότι δεν τιµά ούτε τον ίδιο ούτε
και το κόµµα το οποίο ουσιαστικά εκπροσωπεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απλή αναλογική είναι ο µόνος
δρόµος για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη του πολίτη προς
τους δηµοκρατικούς θεσµούς και το πολιτικό σύστηµα, η οποία
τραυµατίστηκε από τις µονοκοµµατικές κυβερνήσεις της πρόσφατης ιστορίας της χώρας µας. Για τις µεγάλες προκλήσεις
που αντιµετωπίζει η χώρα, ειδικά στην παρούσα φάση µε τα µεγάλα ζητήµατα, απαιτούνται κυβερνήσεις κοινωνικής πλειοψηφίας, συναίνεσης και συνεργασίας.
Ο εκλογικός νόµος που προτείνεται µόνο απ’ αυτή τη φιλοσοφία δεν διαπνέεται. Αντίθετα είναι ένα σύστηµα που εξοβελίζει
από το πολιτικό σύστηµα τη σηµαντικότατη για µας έννοια της
συνεργασίας, που υπονοµεύει την αρχή της γνήσιας αντιπροσωπευτικότητας.
Ποτέ δεν θα είναι έτοιµος ο ίδιος ο ελληνικός λαός για βαθιά
κουλτούρα συνεργασίας και αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση,
αν δεν υπάρχει και η νοµοθετική τοµή. Έτσι συνέβη πάντα. Αυτό
συνέβη και στα κράτη προ δεκαετιών της Βόρειας Ευρώπης, της
Γερµανίας, της Ισπανίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και
εµείς αυτό δεν µπορούµε να το επιτρέψουµε να συµβεί.
Ο νόµος για τις κάλπες που προτείνετε ξέρετε πολύ καλά ότι
είναι κάλπικος, γιατί νοθεύει κατ’ αρχάς τη λαϊκή βούληση. Οι
επόµενες εκλογές -είτε το θέλετε είτε όχι- θα γίνουν µε απλή αναλογική. Και η Νέα Δηµοκρατία -λυπάµαι που θα σας το πω- δεν
θα είναι κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Και από τον Νότο, πάµε στον Βορρά, στον Εβρίτη Σταύρο Κελέτση, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επ’ ευκαιρία της συζήτησης ενός θεσµικού νοµοσχεδίου, αυτό που
αφορά τον εκλογικό νόµο, θα ήθελα να εκφράσω κατ’ αρχάς τα
συγχαρητήριά µου και τις ευχές µου στη νέα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στην πρώτη Ελληνίδα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, η
οποία εκλέχθηκε χθες µε µια µεγάλη πλειοψηφία, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα.
Η εκλογή αυτή αποτελεί -θα έλεγα- µια κατάρριψη όλης εκείνης της επιχειρηµατολογίας που ακούσαµε κατά τη συζήτηση
της Αναθεώρησης του Συντάγµατος. Η Αντιπολίτευση µας κατηγορούσε ότι δήθεν αλλάζουµε το άρθρο 32 µε σκοπό να επιβάλλουµε έναν κοµµατικό Πρόεδρο. Μας έλεγαν τότε και
αναρωτιόνταν: «Θα βγάλετε Πρόεδρο αρχηγό σωµατείου; Θα
βγάλετε διοικητή οργανισµού και οριοθετείτε και ορίζετε τέτοια
µικρή πλειοψηφία;».
Να, λοιπόν, που όταν η Πλειοψηφία στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και κάνει προτάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται και
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συγκεντρώνουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θέτει το Σύνταγµα για το πρόσωπο του Προέδρου της Δηµοκρατίας και τον
ρόλο του -ότι είναι δηλαδή εκφραστής της ενότητας του έθνους,
της ενότητας του λαού, της ενότητας του κράτους- και η Μειοψηφία ανταποκρίνεται -και πρέπει εδώ να συγχαρώ τόσο την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όσο και του
Κινήµατος Αλλαγής που στήριξαν µε την ψήφο τους την υποψηφιότητα αυτή-, τότε η δηµοκρατία λειτουργεί οµαλά και το Σύνταγµα πραγµατικά εφαρµόζεται τόσο στο γράµµα αλλά και
κυρίως στο πνεύµα του.
Και έρχοµαι τώρα στον εκλογικό νόµο. Η κριτική κυρίως περιστρέφεται γύρω από την «καταπάτηση» της αρχής της ισότητας
και της ισοδυναµίας της ψήφου, που είναι έκφραση της δηµοκρατικής αρχής, της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και κατηγορούµαστε ότι παραβιάζουµε αυτήν την αρχή, την αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας. Έκφραση, όµως, της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας δεν είναι µόνον η αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου,
είναι και η αρχή της πλειοψηφίας.
Στις δηµοκρατίες η πλειοψηφία κυβερνά και η µειοψηφία, η
οποία σαφώς και περιχαρακώνει τα δικαιώµατά της, σαφώς και
εξασφαλίζει τα δικαιώµατά της, ελέγχει. Αυτό, λοιπόν, δεν πρέπει
να το ξεχνούµε.
Και ιδίως στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες, όπου το σύστηµα είναι αµιγώς κοινοβουλευτικό και όχι προεδρικό, η Βουλή
πρέπει να βγάζει κυβέρνηση. Γι’ αυτό και όλοι οι συνταγµατολόγοι -άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο- δέχονται ότι η αρχή
της ισότητας της ψήφου κάµπτεται, υποχωρεί έναντι της άλλης
αρχής, δηλαδή της αρχής της κυβερνησιµότητας, της απόκτησης µιας κυβερνητικής πλειοψηφίας, µιας βιώσιµης κυβέρνησης.
Επίσης, είναι και η αρχή του πολυκοµµατισµού έκφραση της
αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. Και το σύστηµα το οποίο έχουµε,
το σύστηµα το οποίο ίσχυσε και ισχύει σήµερα -και το οποίο ερχόµαστε να βελτιώσουµε σε κάποια του σηµεία- υπηρετεί και
αυτή την αρχή.
Γιατί πράγµατι κατά την εφαρµογή του εδώ και πολλά χρόνια,
πείτε µου, δεν υπήρξαν πολυκοµµατικές Βουλές; Μπορεί να
µπορώ να ισχυριστώ ότι υπήρξαν τα πιο πολυκοµµατικά κοινοβούλια από το 1974 και µετά µε αυτό το εκλογικό σύστηµα. Διότι
εξασφαλίζει -και πρέπει αυτό να το τονίσω- και κατά την εφαρµογή του εξασφάλισε µε ποσοστό άνω του 3% σε όλα τα κόµµατα, τα µικρά κάτω από το τρίτο, την απόλυτη αναλογική
εκπροσώπησή τους. Δηλαδή ό,τι τα κόµµατα αυτά θα έπαιρναν
εάν είχαµε απλή αναλογική, παίρνουν και µε αυτό το εκλογικό
σύστηµα. Γι’ αυτό και στην ουσία ουδέποτε δεν υπήρξαν ισχυρές
διαµαρτυρίες για το σύστηµα αυτό. Βεβαίως υπήρξε επιχειρηµατολογία για την απλή αναλογική, αλλά νοµίζω περισσότερο το
κάναµε από υποχρέωση.
Το σύστηµα, λοιπόν, αυτό το οποίο ερχόµαστε σήµερα να βελτιώσουµε είναι ένα πετυχηµένο, δίκαιο και κυρίως έντιµο εκλογικό σύστηµα. Γιατί; Πρώτα απ’ όλα δοκιµάστηκε στην πράξη
εδώ και πολλά χρόνια. Όπως ξέρετε, καθιερώθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επί υπουργίας Κώστα Σκανδαλίδη. Εφαρµόστηκε, βελτιώθηκε επί υπουργίας Προκόπη Παυλόπουλου.
Τότε µάλιστα είχα την τιµή να είµαι εισηγητής στο νοµοσχέδιο
για την αλλαγή, τότε, του εκλογικού νόµου. Και σήµερα ερχόµαστε να το βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο.
Το σύστηµα αυτό, λοιπόν, λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Το
πρώτο επίπεδο έχει να κάνει µε την αντιπροσωπευτικότητα και
λειτουργεί ως αναλογικό. Δηλαδή όλες οι πολιτικές δυνάµεις, οι
υπαρκτές πολιτικές δυνάµεις που συγκεντρώνουν ποσοστό άνω
του 3%, από το τρίτο και προς τα κάτω εκπροσωπούνται απολύτως αναλογικά. Παίρνουν ακριβώς τις έδρες τις οποίες δικαιούνται.
Δεύτερον, λειτουργεί στο δεύτερο επίπεδο µεταξύ των δύο
πρώτων κοµµάτων ως πλειοψηφικό, αλλά αυτό είναι δίκαιο και
έντιµο και το αποδέχονται. Είναι οι κανόνες του παιχνιδιού που
αποδέχονται τα δύο πρώτα µεγάλα κόµµατα. Όποιος κερδίσει
παίρνει την πλειοψηφία, όποιος κερδίσει θα κυβερνήσει.
Και µην ξεχνάτε ότι το σύστηµα αυτό έδωσε κυβερνήσεις σε
δύσκολες ώρες για την πατρίδα µας. Έδωσε κυβερνήσεις το
2012 και το 2015, όταν υπήρχε η µεγάλη οικονοµική κρίση. Και
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αν δεν ήταν αυτό το σύστηµα, µε απλή αναλογική δεν θα σχηµατίζονταν κυβερνήσεις, ούτε αυτή του ΣΥΡΙΖΑ µε τους ΑΝΕΛ. Και
τελικώς η χώρα πέρα από την περιπέτεια της οικονοµικής κρίσης
θα αντιµετώπιζε και πολιτική κρίση.
Αυτό, λοιπόν, το σύστηµα ερχόµαστε και το βελτιώνουµε.
Πρώτα απ’ όλα αυξάνουµε την αναλογικότητα. Τις διακόσιες πενήντα έδρες που µοιράζονταν αναλογικά, τις κάνουµε διακόσιες
ογδόντα.
Δεύτερον, η κλιµάκωση την οποία καθιερώνουµε λειτουργεί
πιο δηµοκρατικά και πιο αναλογικά, µε την έννοια ότι όσο µεγαλύτερο ποσοστό παίρνει ένα κόµµα τόσο ευκολότερα φτάνει στα
ποσοστά και ενισχύεται µε έδρες, προκειµένου να σχηµατιστεί
κυβέρνηση. Είναι η αρχή της κυβερνησιµότητας, που λέµε, του
να έχει η χώρα κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας
ισχυρισµός ότι έτσι αλλοιώνεται το αποτέλεσµα, η πολιτική αποτύπωση, η αποτύπωση των πολιτικών δυνάµεων στον πολιτικό
χάρτη και η εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο. Όµως η αλήθεια
είναι µία. Τις πολιτικές δυνάµεις δεν τις κάνουν τα εκλογικά συστήµατα. Τις πολιτικές δυνάµεις τις κάνει ο λαός.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κραταιό µεγάλο κόµµα. Σήµερα δεν είναι.
Γιατί; Γιατί έτσι αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα
πολύ µικρό κόµµα έγινε ένα µεγάλο κόµµα και κυβέρνησε τη
χώρα. Σήµερα ήρθε στην Αντιπολίτευση. Τον εµπόδισε κάποιο
εκλογικό σύστηµα να κυβερνήσει; Όχι. Άρα δεν είναι τα εκλογικά
συστήµατα αυτά τα οποία αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσµα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτός ο εκλογικός νόµος είναι
ένας σωστός εκλογικός νόµος, ένας χρήσιµος εκλογικός νόµος
και σας καλώ να τον υπερψηφίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Σούκουλη - Βιλιάλη Μαριλένα από τη Νέα
Δηµοκρατία και την Κόρινθο.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε µια ηµέρα µετά
από την εκλογή της πρώτης γυναίκας στο ύπατο πολιτειακό
αξίωµα να τοποθετηθούµε επί του εκλογικού συστήµατος που
θα ισχύσει από τις µεθεπόµενες εκλογές κατά τη συνταγµατική
επιταγή.
Θα µου επιτρέψετε εποµένως σε αυτό το σηµείο και ως η µοναδική γυναίκα απ’ όλο το κοινοβουλευτικό φάσµα, σε µία από
τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας, αυτή της Πελοποννήσου,
να εκφράσω και από του Βήµατος της Βουλής τα θερµά µου συγχαρητήρια προς τη νέα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι θα συµφωνήσετε ότι ο συµβολισµός της επιλογής της είναι κρίσιµος για την αναγνώριση
του ρόλου, αλλά και της ουσιαστικής συµµετοχής της σύγχρονης
Ελληνίδας σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού, οικονοµικού και
πολιτικού γίγνεσθαι.
Πάµε τώρα στο θέµα µας, στον προτεινόµενο εκλογικό νόµο.
Δεν θα ήθελα να σταθώ παραπάνω στο τεχνικό του µέρος.
Ακούστηκε και στις επιτροπές, αλλά και σήµερα και από τον εισηγητή µας, αλλά και από πάρα πολλούς συναδέλφους οµιλητές.
Θα σταθώ, όµως, στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη νοµοθετική
πρωτοβουλία έρχεται προς ψήφιση, όπως προεκλογικά είχαµε
υποσχεθεί, στην αρχή της τετραετίας, αποφεύγοντας µικροπολιτικά τερτίπια και κυρίως αποφεύγοντας τον πολιτικό αιφνιδιασµό έναντι του εκλογικού σώµατος, αλλά κυρίως και έναντι του
ιδίου του πολιτικού συστήµατος.
Η πολιτική συνέπεια αποτελεί για ακόµα µία φορά κυρίαρχο
χαρακτηριστικό της Κυβέρνησής µας κατά την άσκηση εφαρµοσµένης πολιτικής, αποστέλλοντας ένα συνεχές και καθαρό µήνυµα κυρίαρχα στον ελληνικό λαό, αλλά και στο εξωτερικό της
χώρας, ότι η νέα Κυβέρνηση τηρεί τις δεσµεύσεις της, τηρεί τα
λεγόµενά της. Είµαστε αξιόπιστοι.
Ο πυρήνας του προτεινόµενου εκλογικού συστήµατος αποτελεί την κοινή συντεταγµένη ανάµεσα στην αναγκαιότητα να αποτυπώνεται ορθά η συνταγµατική αρχή της ισοδυναµίας της
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ψήφου των πολιτών και στην ανάγκη της χώρας να προχωρεί µε
σταθερότητα στην εφαρµογή ενός πλαισίου προγραµµατικής πολιτικής, ενός πλαισίου γνωστού προεκλογικά στον ελληνικό λαό.
Προχωρούµε σε ένα σύστηµα αναλογικότερο ακόµα και από
το ισχύον, αποφεύγοντας παράλληλα παραλυτικές ιδιότητες
ενός συστήµατος όπως αυτό που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ενός
συστήµατος η εφαρµογή του οποίου στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές προκάλεσε τα γνωστά σε όλους µας αποτελέσµατα για την οµαλή λειτουργία των ΟΤΑ. Και αν δεν υπήρχε
αυτή η νοµοθετική ρύθµιση της Κυβέρνησης, θα µιλούσαµε για
ακυβέρνητα καράβια µπλεγµένα σε προσωπικούς τακτικισµούς,
χωρίς ίχνος διασύνδεσης µε την κοινωνική επιθυµία για ευηµερία
και πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράξατε και µε τον
επερχόµενο εκλογικό νόµο της απλής αναλογικής. Ψηφίσατε ένα
σύστηµα όχι γιατί πιστεύετε στις ευεργετικές του ιδιότητες, αλλά
αντίθετα διότι, ως συνήθως, αναγάγατε τον πολιτικό τυχοδιωκτισµό σε εργαλείο άσκησης πολιτικής µε στόχο πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη.
Ας πούµε επιτέλους τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ
αποφάσισε να νοµοθετήσει την απλή αναλογική µε µοναδικό κριτήριο τη µικροκοµµατική στάθµιση πολιτικών δεδοµένων. Δεν
προλάβατε να το κάνετε στην αρχή, είχατε µεγάλο φόρτο εργασίας. Και εντελώς τυχαία, εντελώς συµπωµατικά αποφασίσατε
να αλλάξετε το σύστηµα όταν ήσασταν πλέον σίγουροι ότι οι πολιτικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για εσάς.
Εάν αντίθετα η πολιτική σας εκτίµηση ήταν διαφορετική, η
απλή αναλογική θα είχε πάει περίπατο και θα λέγατε το εξής
λαϊκό ανέκδοτο, ότι είχατε αυταπάτες για τη χρησιµότητα της
απλής αναλογικής, κάτι άλλωστε που δεν θα ήταν η πρώτη φορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός κυρίαρχα
αποφασίζει τη µορφή διακυβέρνησής του. Κανένα αποτέλεσµα
δεν κρίνεται πριν ο ελληνικός λαός αποφανθεί. Και το προτεινόµενο εκλογικό σύστηµα σίγουρα δεν νοθεύει τη λαϊκή ετυµηγορία, ενισχύει την πρωτογενή επιθυµία της ελληνικής κοινωνίας
να υπάρξει αποτελεσµατική διακυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση, έχοντας την πρότερη εµπειρία της καταστροφικής κρίσης, κατανοεί ότι ο όρος της πολιτικής σταθερότητας
αποτέλεσε, αποτελεί και θα αποτελεί δείκτη άµεσα διασυνδεδεµένο µε την οικονοµική και κοινωνική προοπτική της χώρας. Κατανοούµε, παράλληλα, ότι η προοπτική της εθνικής συνεννόησης
είναι καίριο ζητούµενο για την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα σε
κρίσιµα εθνικά ζητήµατα.
Οφείλουµε, λοιπόν, να είµαστε ειλικρινείς µε τον ελληνικό λαό
παρουσιάζοντας τα πλήρη δεδοµένα που θα προκύψουν από τις
επιλογές του εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Τα πολιτικά κόµµατα θα πρέπει πριν τη διενέργεια των εκλογών να δεσµευτούν που συγκλίνουν και που αποκλίνουν, ώστε ο ελληνικός
λαός να γνωρίζει, ώστε οι πολίτες να µπορούν να κρίνουν τη συνέπεια µεταξύ προεκλογικών λόγων και µετεκλογικών πράξεων.
Διαφορετικά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα µπορεί να µιλάει για προοδευτικές
συµµαχίες, αλλά να είναι έτοιµος να κυβερνήσει ακόµα και µε
την Ελληνική Λύση. Και αν αυτό είναι σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, το ζήσαµε µε τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπου ο
µοναδικός συνεκτικός ιστός υπήρξε η διατήρηση στην αναπαυτική καρέκλα της εξουσίας.
Ευτυχώς, η ελληνική κοινωνία θυµάται και πλέον γνωρίζει ότι
ο µόνος που θα χαρεί από την αναµπουµπούλα της απλής αναλογικής είναι ο πολιτικός λύκος και για αυτό θα αργήσει πάρα
πολύ να σας εµπιστευθεί ξανά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε να πορευόµαστε
µε το βλέµµα στραµµένο στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, προσηλωµένοι στην οικονοµική και κοινωνική ανόρθωση της πατρίδας µας. Ο προτεινόµενος εκλογικός νόµος
αποτελεί ένα ακόµα σταθερό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ας κοιτάξουµε την πολιτική πραγµατικότητα κατάµατα και ας
ανταποκριθούµε στις υψηλές προσδοκίες των πολιτών που δεν
θέλουν άλλες συµφωνίες κάτω από το τραπέζι, αλλά που αναζητούν την αλήθεια και µόνο την αλήθεια ως τη µοναδική δίοδο για
την πορεία της χώρας µας στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κερκυραίος κ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ,
στο DNA της Αριστεράς είναι η απλή αναλογική. Σας τα είπα και
στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης. Αν πάτε πολύ παλιά πίσω,
µέχρι και σήµερα, θα δείτε ακριβώς την ίδια στάση.
Ακούω από τους Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος να
λένε γιατί το 2015 δεν ψηφίσατε την απλή αναλογική; Μα, είναι
επιχείρηµα αυτό; Δεν θυµάστε τι έγινε µέχρι το δηµοψήφισµα;
Δεν τα θυµάστε; Τα έχετε ξεχάσει; Πώς οδηγήθηκε σε δεύτερη
εκλογική διαδικασία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Το ξεχάσατε; Ξεχνάτε, όµως, ότι τρεις Υπουργοί δικοί σας κατά το παρελθόν
ήταν διαπρύσιοι κήρυκες της απλής αναλογικής;
Να σας θυµίσω ότι πριν από λίγο έφυγε από το διπλανό κάθισµα ο κ. Γεραπετρίτης, διαπρεπής συνταγµατολόγος; Αν ήταν
εδώ, θα του έδινα αυτό το άρθρο από το 2015. Ξέρετε τι λέει το
2015; Λέει ότι υπό τις συνθήκες αυτές και παρά την αµφίβολης
συνταγµατικότητας αδιαβάθµητη ενίσχυση για το πολιτικό σύστηµα και το εκλογικό σύστηµα µε πενήντα έδρες, µοναδική
εκλογική καινοτοµία του ελληνικού πολιτικού συστήµατος. Και
αυτός ο ίδιος ο συνταγµατολόγος, ο Γεραπετρίτης, Υπουργός
Επικρατείας, αµφισβητεί τη συνταγµατικότητα του εκλογικού συστήµατος της απλής αναλογικής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Μιλάει
για αδιαβάθµητη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Σας δίνω και θα σας
παραδώσω το συγκεκριµένο του άρθρο.
Παράλληλα, ξέρετε πώς αιτιολογεί ο κ. Γεραπετρίτης, ο
Υπουργός Επικρατείας σας, το γεγονός ότι οδηγηθήκαµε σε
αυτό το σύστηµα του ενισχυµένου πλειοψηφικού συστήµατος;
Ακούστε τι λέει: «Εκεί οδηγήθηκε το πολιτικό σύστηµα, λόγω,
πρώτον, του πελατειακού συστήµατος, της οικογενειοκρατίας,
του πολιτικού ωφελιµισµού, του σταυρού προτίµησης στις Βουλευτικές εκλογές, της κοµµατικής πειθαρχίας µε την πλήρη περιφρόνηση της συνταγµατικής επιταγής για την ελευθερία
γνώµης και ψήφου. Και οδηγήθηκε έτσι το σύστηµα µε αυτή τη
συγκεκριµένη εκλογική νοµοθεσία.». Ο κ. Γεραπετρίτης τα λέει.
Σας είπα και στην επιτροπή και σας το λέω και τώρα. Πείτε
ποια ήταν η θέση του κ. Βορίδη, ποια ήταν η θέση του κ. Γεωργιάδη, ποια ήταν η θέση του κ. Πλεύρη Αθανασίου. Αυτοί πρώτοι
πρότειναν στο ελληνικό Κοινοβούλιο να επανέλθει η απλή αναλογική. Σας τα είπα. Και καταθέτω αυτό το σχέδιο νόµου του
πάλαι ποτέ ΛΑΟΣ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος - Χρήστος Αυλωνίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα
δεν είναι οποιοδήποτε νοµοσχέδιο. Έχω την εντύπωση ότι πιστεύετε ότι ο εκλογικός νόµος είναι ένας απλός νόµος, όπως
όλοι οι άλλοι της απλής κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Όπως είπα και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, σε τούτη
τη συζήτηση για τον εκλογικό νόµο µετράµε ο καθένας από µας
το δηµοκρατικό µας µπόι. Θα σας θυµίσω για µια ακόµη φορά το ξέρετε, αλλά να το ακούσει και ο ελληνικός λαός- ότι µιλάµε
για το πολίτευµα που στηρίζεται πάνω στην αρχή της πλειοψηφίας που έχει ως πυρήνα την αρχή της ισότητας των πολιτών,
την αρχή της ισότητας της έκφρασής τους µε τα µέγιστο δικαίωµά τους την ψήφο. Είναι ο νόµος που δείχνει πόσο σεβόµαστε την ψήφο του λαού και, φυσικά, τον ίδιο τον λαό. Απόψε και
αύριο µετριόµαστε και δείχνουµε το µπόι µας.
Για να δούµε, λοιπόν, πόσο δηµοκράτες είστε τώρα, αλλά και
διαχρονικά. Προτείνετε να καταργήσει η Βουλή το ισχύον εκλογικό σύστηµα που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το
2016 και να επανέλθουµε στο εκλογικό σύστηµα της ενισχυµένης
αναλογικής.
Σας απαντώ ευθέως: Θέλετε, περιφρονώντας στην κυριολεξία
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τις παραπάνω δηµοκρατικές αρχές, να µονοπωλήσετε και, µάλιστα, µονοκοµµατικά την εξουσία έχοντας τη φρούδα ελπίδα ότι
ο λαός θα σας εκλέγει για πάντα πρώτο κόµµα.
Περιφρονείτε διαχρονικά την επιστηµονική κοινότητα που στηρίζει σχεδόν στο σύνολό της την αρχή της αναλογικότητας και
την ισοτιµία της ψήφου ως συστατικό στοιχείο του δηµοκρατικού
µας πολιτεύµατος. Το µόνο σας επιχείρηµα, που µε περισπούδαστο ύφος και µε έκδηλα ψεύτικο ενδιαφέρον βροντοφωνάζετε,
είναι αυτό της κυβερνησιµότητας. Ταυτίζετε την έννοια της κυβερνησιµότητας µε την µονοκοµµατική διακυβέρνηση της
χώρας.
Σας ρωτώ, λοιπόν, ευθέως: Η κυβερνησιµότητα ταυτίζεται
µόνο µε τη µονοκοµµατική διακυβέρνηση της χώρας; Γιατί; Μονοκοµµατικές κυβερνήσεις κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια.
Να σας θυµίσω πόσες µονοκοµµατικές κυβερνήσεις οδήγησαν
την Ελλάδα διαχρονικά από πριν από το 1900, από το 1897; Να
πάω πιο µπροστά στον χαµένο ελληνοτουρκικό πόλεµο, τον διχασµό, τη Μικρασιατική Καταστροφή, τους εµφύλιους πολέµους,
τον Μεταξά και τη δικτατορία. Ποιοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο;
Μονοκοµµατικές κυβερνήσεις. Πήρατε µερικές κυβερνήσεις συναινετικές µε την απλή αναλογική και φορτώσατε τα δεινά του
ελληνικού λαού πάνω σε αυτό. Είναι δηµοκρατικά και πολιτικά
ανέντιµη αυτή η επιχειρηµατολογία. Πιστέψτε µε.
Πρέπει να δοκιµαστεί ο ελληνικός λαός µε συναινετικές κυβερνήσεις, να κυβερνηθεί αυτός ο βασανισµένος τόπος, που τα
δεινά της πολιτικής των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων τα περνάµε ακόµα και σήµερα που συζητάµε.
Και έρχεται ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, ο
οποίος υποστηρίζει ότι είναι αντισυνταγµατική η νοµοθεσία του
εκλογικού νόµου µε την απλή αναλογική και λέει ότι είναι συνταγµατικότατος ο νόµος. Και κυρίως, απορρίπτει την ένσταση
αντισυνταγµατικότητας στο πιο σηµαντικό επιχείρηµα που προσδιορίστηκε, που εκφράστηκε από την Αντιπολίτευση ότι είναι δυνατόν να µην είναι αντισυνταγµατική η διάταξη που λέει ότι το
60% που παίρνει ένας συνασπισµός κοµµάτων να µην έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει και να έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει
και να πάρει το µπόνους των πενήντα εδρών το 31%;
Αυτή είναι η δηµοκρατία που πιστεύετε; Αυτό είναι το Σύνταγµα που εφαρµόζετε; Ε, όχι. Θυµηθείτε το εξής, από απόψε
που µίλησε ο Αρχηγός του κόµµατός µου, που µίλησαν οι συνάδελφοί µου, που µιλάω κι εγώ: Θα πέσετε στον λάκκο που εσείς
οι ίδιοι σκάβετε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Βουλή συζητά σήµερα τον
εκλογικό νόµο, ουσιαστικά ένα σχέδιο νόµου που έρχεται να ακυρώσει την ανόθευτη έκφραση των πολιτών, την απλή αναλογική.
Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι τον νόµο αυτόν τον εισηγείται
ο Υπουργός κ. Θεοδωρικάκος που ταύτισε τη νιότη του µε τους
αγώνες για την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Είναι η ειρωνεία της ιστορίας και ως παλιός µαρξιστής θα µε καταλάβει.
Τι προτείνετε, λοιπόν; Ένα σύστηµα όπου η πριµοδότηση του
πρώτου κόµµατος αρχίζει από το ποσοστό του 25%, δηλαδή µε
το 25,01% αρχίζει η πριµοδότηση. Όταν, λοιπόν, τα 3/4 της κοινωνίας έχουν καταψηφίσει αυτό το κόµµα που έχει 25,01%, έρχεται ο εκλογικός νόµος και του δίνει µπόνους. Αντιλαµβάνεστε
ότι αυτό δείχνει µια µεγάλη επιφύλαξη που έχετε στην πλειονότητα του ελληνικού λαού, γιατί είστε ένα συντηρητικό κόµµα.
Μην αναρωτιέστε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
ποιοι είναι οι προοδευτικοί. Είναι αυτοί που καθιερώθηκαν στη
συνείδηση του ελληνικού λαού, που τον στήριξαν στις δοµές
συσσιτίων, στα κοινωνικά ιατρεία, στις µορφές εναλλακτικής οικονοµίας, που «έβαλαν πλάτη» για να βγει η κοινωνία όρθια από
τη µέγγενη των µνηµονίων, που έστησαν δοµές αλληλεγγύης για
τους πρόσφυγες και στάθηκαν απέναντι στον ρατσισµό και τον
φασισµό. Αυτό είναι το περίγραµµα του προοδευτικού πολίτη και
µ’ αυτή τη σκευή εµείς κατεβαίνουµε στον πολιτικό στίβο. Είστε
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επίσης συντηρητικοί γιατί µονίµως στηρίζεστε στους λίγους για
να διοικήσετε τους πολλούς.
Θέλω να κάνω µια παρέκβαση, ανεξάρτητα από το αν συζητάµε για τον εκλογικό νόµο. Μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση
αυτή η ιστορία µε την ΑΕΠΙ. Έχουµε τους καλλιτέχνες που πρωτογενώς παράγουν το προϊόν της καλλιτεχνικής τους έµπνευσης
µε τη δουλειά τους, το ταλέντο τους, το µεράκι τους. Θέλουν να
διαχειριστούν το προϊόν του κόπου τους και έρχεστε και τους
λέτε «όχι, δεν θα το κάνετε εσείς, θα το κάνει ο τάδε ιδιώτης».
Εκτός βεβαίως από τη λογική που εξυπηρετείτε και εξοφλείτε
γραµµάτια όλων αυτών που σας έσπρωξαν και σας ανέβασαν
στην εξουσία, αυτό δείχνει και µια απέχθεια, µια αντίδραση. Γυρίζετε την πλάτη σ’ αυτούς που πραγµατικά παράγουν και έχουν
λόγο στο προϊόν του κόπου τους.
Επιπλέον κάνετε και µια αντιδιαλεκτική προβολή. Ακούω όλο
το απόγευµα ότι εάν τα ποσοστά του Ιουλίου του 2019 ήταν µε
το σύστηµα της απλής αναλογικής, θα κατανέµονταν οι έδρες
έτσι και έτσι και έτσι. Δεν ισχύει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εάν υπήρχε απλή αναλογική, θα είχε απελευθερώσει άλλες
δυνάµεις στην κοινωνία. Δεν µπορεί µε τα κριτήρια της ενισχυµένης να κρίνουµε την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι
καταλύτης, δηµιουργεί δυναµική στην κοινωνία, απελευθερώνει
συνειδήσεις.
Είστε, λοιπόν, συντηρητικοί γιατί δεν αντιλαµβάνεστε αυτή τη
δυναµική και τη θεωρείτε στατικό µέγεθος, το οποίο το αναλύετε
στο κρεβάτι του Προκρούστη µε βάση τα αποτελέσµατα που
προέκυψαν µε σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής.
Επιπλέον είστε συντηρητικοί γιατί αλλάξατε µε εγκύκλιο τον
νόµο στην τοπική αυτοδιοίκηση πριν καν δοκιµαστεί για να δούµε
τα αδιέξοδα και να κάνουµε τις διορθωτικές ρυθµίσεις, ακριβώς
για να µην υπάρξει ούτε ένα παράδειγµα εφαρµογής της απλής
αναλογικής στον δηµόσιο βίο και αποτελέσει προηγούµενο παράδειγµα, σηµείο αναφοράς για όλους εµάς οι οποίοι πιστεύουµε στην απλή αναλογική, πιστεύουµε στις συνεργασίες
και πιστεύουµε στο «µαζί» µε βάση τα κοινά προγράµµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο διάστηµα γίναµε
µάρτυρες τριών κορυφαίων στιγµών συναινετικής πολιτικής στην
ψήφο των αποδήµων, στην εκλογή του Προέδρου της Βουλής
και στην εκλογή της Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Ε, λοιπόν, είναι υποκριτική η στάση σας -σας το λέω ευθέωςδιότι σ’ ένα κατ’ εξοχήν ζήτηµα συναίνεσης όπως είναι ο εκλογικός νόµος, «τορπιλίζετε» τη συναίνεση και φέρνετε µονοµερώς
ένα σχέδιο νόµου που ευνοεί κατά τη συγκυρία εσάς και γιατί το
κάνετε αυτό; Διότι ουσιαστικά αντί να βάλετε το ζήτηµα της
απλής αναλογικής ή του εκλογικού νόµου σε διαβούλευση και
σε συζήτηση, σας ενδιαφέρει το γκοβέρνο, το να έχετε το πάνω
χέρι στη διακυβέρνηση της χώρας, οπότε αγνοείτε τα υπόλοιπα
κόµµατα και ρυθµίζετε κατά το δοκούν τη νοµοθετική σας πρωτοβουλία.
Ένα επιχείρηµα έχετε λογικό, την κυβερνησιµότητα. Κυρίες
και κύριοι της Πλειοψηφίας, η κυβερνησιµότητα δεν είναι αριθµητικό δεδοµένο, είναι πολιτικό δεδοµένο. Εάν δεν υπάρχει µια
αντιστοίχιση της λαϊκής δυναµικής, της λαϊκής αποδοχής, της
λαϊκής επίνευσης µε την κυβέρνηση, δεν µπορεί αυτή η κυβέρνηση να σταθεί, δεν µπορεί να υπάρξει κυβερνησιµότητα.
Είναι πολύ υποκριτικό να µιλάτε για την κυβερνησιµότητα µε
αριθµητικά δεδοµένα. Θηριώδεις πλειοψηφίες κατέρρευσαν,
Πρωθυπουργοί άλλαξαν ακαριαία, πλειοψηφίες εξαερώθηκαν και
αυτό γιατί συνέβη; Διότι ακριβώς δεν αντιστοιχούσε η εκπροσώπηση στη Βουλή µε τη λαϊκή δυναµική.
Αυτού του τύπου την κυβερνησιµότητα θέλετε, τον «κορσέ»
στην κοινωνία; Θέλετε την καλίµπρα όπου ανεξάρτητα από το τι
λέει η κοινωνία, εµείς διοικούµε µ’ αυτόν τον τρόπο;
Ακούστε να δείτε. Το εκλογικό σύστηµα είναι ο άξονας µετάδοσης της λαϊκής βούλησης στη Βουλή. Αυτό είναι και όσο πιο
οµαλά µεταφέρεται η λαϊκή βούληση στη Βουλή, τόσο πιο οµαλά
λειτουργεί το πολιτικό σύστηµα.
Κάνατε ατυχείς συγκρίσεις για την απλή αναλογική αναφέροντας τις συνθήκες του εµφυλίου, τις συνθήκες της Μικρασιατικής
Καταστροφής. Ευτυχώς από το 1974 και µετά έχουµε µια πολύ
οµαλή πολιτική περίοδο, την οµαλότερη, τη διαρκέστερη και την

8580

πιο καθαρή απ’ όλες τις περιόδους που έζησε η χώρα. Τώρα είναι
η ώρα να εµφανιστεί και να εφαρµοστεί η απλή αναλογική, αλλά
και σ’ αυτή την περίπτωση εσείς γυρίζετε την πλάτη.
Εµείς -το είπε και ο εισηγητής µας- θα πάρουµε πρωτοβουλία
µε τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για να δηµιουργήσουµε
επιτροπές, για να επεξεργαστούµε εκλογικό νόµο και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τις κεντρικές εκλογές. Είναι µια πρόκληση και µια πρόσκληση στην προοδευτική πλειοψηφία, ώστε
όλοι εµείς που πιστεύουµε στην απλή αναλογική να δουλέψουµε
για να την κάνουµε κυρίαρχο τρόπο εκλογής Βουλευτών, γιατί
τη χρειάζεται ο τόπος, τη χρειάζονται οι πολίτες, τη χρειαζόµαστε όλοι µας.
Η κοινωνία αγρυπνά, η κοινωνία µάς βλέπει, η κοινωνία µάς
κρίνει και απόψε είναι µια στιγµή που αναδεικνύεται η µεγάλη σηµασία της απλής αναλογικής και η πλήρης αδιαφορία της Νέας
Δηµοκρατίας για τη θέσπισή της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Περικλής Μαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που ψηφίζουµε αύριο εκτιµώ ότι αποτελεί µια σηµαντική επιστροφή στη λογική, µια λογική που επιτάσσει αφ’ ενός να δεχθούµε την αναλογικότητα στη λαϊκή βούληση που εκφράζεται
µέσα από µια εκλογική διαδικασία και αφ’ ετέρου να σεβαστούµε
την επιθυµία του ελληνικού λαού να έχουµε κυβερνήσεις σταθερές, στιβαρές, κυβερνήσεις οι οποίες θα µπορούν απρόσκοπτα
να δουλέψουν για το συµφέρον του τόπου, οι οποίες δεν θα εκβιάζονται και δεν θα τελούν υπό την οµηρία των εκάστοτε συµφωνιών που θα πρέπει να κάνουν, µια λογική η οποία θα πρέπει
να είναι απέναντι στις ευκαιριακές και συγκυριακές κυβερνήσεις
σαν αυτές που ζήσαµε τα τελευταία χρόνια, που ο µόνος στόχος
που είχαν τελικά ήταν το πώς θα µοιράσουµε την εξουσία, πώς
θα φτιάξουµε τον κοµµατικό µας στρατό, πώς θα επιβιώσουν τα
κόµµατά µας, πώς θα µοιράσουµε τα Υπουργεία µας.
Αναρωτιέµαι πραγµατικά -και δεν µπορώ να φανταστώ- ποιος
είναι αυτός ο τοµέας που µπορούσε να συµφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ µε
τον κ. Καµµένο για να κυβερνήσουν τεσσεράµισι χρόνια. Ποιος
είναι ο τοµέας που είχατε την ίδια πολιτική αντίληψη; Ήταν ο τοµέας -ας πούµε- της παιδείας;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Η διαφθορά.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα φτάσουµε και στη διαφθορά.
Ήταν -ας πούµε- ο τοµέας της υγείας ή της ασφάλειας;
Μήπως ήταν η Ορθοδοξία και οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας;
Μήπως ήταν η ασφάλεια των πολιτών; Μήπως ήταν η άµυνα και
η εξωτερική πολιτική; Σε ένα πράγµα συµφωνήσατε: Να σκίσετε
τα µνηµόνια µε έναν νόµο και ένα άρθρο. Και τελικά, σε αυτό που
συµφωνήσατε οι ίδιοι παραδεχθήκατε ότι ήταν αυταπάτη.
Άρα, λοιπόν, επιχειρήσατε την απλή αναλογική για τους δικούς
σας πολιτικούς λόγους, για να χαϊδέψετε τα αυτιά όλων αυτών
των αριστερών, οι οποίοι σας έβλεπαν να ασκείτε πολιτικές, οτιδήποτε άλλο, πλην Αριστερές.
Και φέρατε και την απλή αναλογική και στην αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε αναρωτηθεί, τι γίνεται στους
δήµους αυτή τη στιγµή; Αν δεν είχαµε ψηφίσει τις διατάξεις για
τη ρύθµιση στις ψηφοφορίες στα Σώµατα, αυτή τη στιγµή που
µιλάµε, τα 2/3 των δήµων δεν θα είχαν ψηφισµένο προϋπολογισµό. Και να έβλεπα τότε τι θα λέγατε στους υπαλλήλους των
δήµων που δεν θα µπορούσαν να πληρωθούν, στους προµηθευτές των δήµων που δεν θα µπορούσαν να πληρωθούν, που κανένα έργο δεν θα µπορούσε να προχωρήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Και τώρα αυτό γίνεται.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ακούστε µε λίγο.
Στον Δήµο Καλαµάτας, που είναι ο µεγαλύτερος δήµος της
Πελοποννήσου, ο προϋπολογισµός ψηφίστηκε µε µειοψηφία στο
δηµοτικό συµβούλιο. Νοµίζω ότι το αποτέλεσµα ήταν δεκατέσσερα, δεκαεννέα. Αν δεν είχαµε προβλέψει, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει άλλη πρόταση, να ισχύει η πρόταση που θα πάρει
έστω και µία ψήφο, αυτή τη στιγµή δεν θα λειτουργούσε ο Δήµος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καλαµάτας. Μία έρευνα στην Πελοπόννησο και το 80% των
δήµων είναι σε αυτή την κατάσταση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν ισχύει αυτό. Ρωτήστε τον κ. Λιβάνιο.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Βεβαίως και ισχύει, κύριε Σπίρτζη. Σας
προκαλώ να το δείτε. Δεν θα υπήρχε δήµος που θα µπορούσε
να δουλέψει.
Να σας πω και κάτι ακόµη. Δείτε λίγο και πέρα από αυτά τα
σηµαντικά. Δείτε κάτι αποφάσεις που βγάζουν τα δηµοτικά συµβούλια. Βγάζουν κάτι τραγελαφικές αποφάσεις, που οι αντιπολιτεύσεις για να χτυπήσουν τις δηµοτικές αρχές συνασπίζονται και
βγάζουν αποφάσεις, οι οποίες είτε είναι πολλές φορές απέναντι
στον θεσµικό ρόλο της αυτοδιοίκησης είτε είναι απέναντι στα
συµφέροντα των πολιτών. Έχουµε παρατάξεις της αντιπολίτευσης που πριν, όταν ήταν δηµοτική αρχή, υπερψήφιζαν για συγκεκριµένο έργο και τώρα, που έγιναν αντιπολίτευση,
καταψηφίζουν. Αυτό τα τραγελαφικά γίνονται. Δεν χρειάζεται
πολύς κόπος για να τα παρακολουθήσετε.
Παρακολουθώ, πραγµατικά, σήµερα από το πρωί τη συζήτηση
και βλέπω να περισσεύει υποκρισία. Υπάρχει υποκρισία σε όλα.
Λες και δεν κυβερνήσατε εσείς αυτόν τον τόπο. Λες και δεν εκµεταλλευτήκατε τις πενήντα έδρες. Λες και δεν διαλύσατε τον
συνασπισµό των κοµµάτων που είχατε, για να µπορέσετε να συµµετάσχετε, βλέποντας ότι δηµοσκοπικά θα γίνετε κυβέρνηση.
Λες και δεν κυβερνήσατε ούτε τον Γενάρη ούτε τον Σεπτέµβρη
µε τις πενήντα έδρες. Λες και δεν συνέβη ποτέ αυτό.
Και τώρα διαρρηγνύετε τα ιµάτια σας υπέρ της απλής αναλογικής ξαφνικά. Πότε το κάνετε αυτό; Το κάνετε όταν βλέπετε ότι
δεν µπορείτε να είστε πρώτο κόµµα. Και προσπαθείτε όλο αυτό
να το περάσετε και ως ιδεολογική τοποθέτηση, πέντε χρόνια
µετά.
Μας κατηγορείτε ότι είµαστε υπέρµαχοι -λέει- των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων. Σας θυµίζω ότι η Νέα Δηµοκρατία ήταν η
πρώτη κυβέρνηση, το 2012, που συγκυβέρνησε µε άλλα δύο κόµµατα. Εµείς ανοίξαµε τον δρόµο µε προγραµµατικό πλαίσιο, µε
µία συµφωνία σε επίπεδο κοµµάτων και Αρχηγών. Εµάς κατηγορείτε;
Μας κατηγορείτε ότι ασκούµε -λέει- πολιτική δοσοληψίας και
δωροληψίας. Λες και έχουµε ξεχάσει τι κάνατε µε τους Βουλευτές του κ. Καµµένου. Ο κ. Καµµένος σας τα είπε. Ο κ. Καµµένος
σας κατηγόρησε δηµόσια ότι κάνατε συµφωνίες µε τους Βουλευτές του. Τα ξεχάσατε;
Ο κ. Τσίπρας είπε σήµερα ότι δεν λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας τις
µετρήσεις της κοινής γνώµης, ότι είναι υπέρ της απλής αναλογικής. Πότε λάβατε εσείς υπ’ όψιν σας τις µετρήσεις της κοινής
γνώµης; Πότε το µετρήσατε αυτό; Είπατε στον κόσµο τι συµβαίνει µε την απλή αναλογική; Τα βλέπει τώρα ο κόσµος στις δηµοτικές και στις περιφερειακές αρχές.
Το τελευταίο και φοβερό ανέκδοτο ήταν ότι µας κατηγορείτε
ότι κερδίσαµε τις εκλογές µε πολιτική εξαπάτησης. Λες και ζούµε
σε διαφορετική χώρα. Θυµάστε, τι λέγατε όταν ήσασταν στην
αντιπολίτευση; Θυµάστε, τι κάνατε όταν στοχοποιήσατε την κυβέρνηση τότε µε λάσπη; Ήρθατε µετά στην κυβέρνηση και δηµιουργήσατε σκάνδαλα και σκευωρίες και στοχοποιήσατε τους
πολιτικούς σας αντιπάλους. Σπείρατε τον πολιτικό διχασµό στη
χώρα και απαξιώσατε το πολιτικό σύστηµα. Όλα αυτά εσείς τα
κάνατε. Και δεν έφταναν µόνο αυτά. Θέλατε να υποθηκεύσετε
και το µέλλον της χώρας, ψηφίζοντας έναν νόµο που ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι αν ποτέ ισχύσει, θα φέρει µία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην πατρίδα µας. Διότι ποτέ δεν θα µπορεί
να σχηµατιστεί µία κυβέρνηση, η οποία θα µπορεί να δουλέψει
σωστά για αυτόν τον τόπο.
Αντιλαµβάνοµαι, βέβαια, ότι σας φαίνεται περίεργο και παράδοξο να βλέπετε ότι υπάρχει µία κυβέρνηση, η οποία υλοποιεί
κατά γράµµα ό,τι υποσχέθηκε στους πολίτες προεκλογικά. Το
αντιλαµβάνοµαι, γιατί δεν το έχετε ζήσει και δεν το κάνετε και
εσείς τεσσεράµισι χρόνια. Σας συστήνω, λοιπόν, να το συνηθίσετε. Διότι σε όλους τους τοµείς, στην παιδεία, στην ασφάλεια,
στην υγεία, στη δικαιοσύνη, στην οικονοµία θα υλοποιήσουµε
όλα αυτά για τα οποία µας ψήφισε ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Λευκάδα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή τον νέο εκλογικό νόµο και µάλιστα,
στην αρχή της θητείας της, όπως είχε δεσµευτεί. Είναι µία κορυφαία επιλογή, που συνιστά ένα νέο υπόδειγµα πολιτικής συµπεριφοράς. Μέχρι σήµερα, είχαµε συνηθίσει σε πρακτικές κατά τις
οποίες οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούσαν το εκλογικό σύστηµα
στους κοµµατικούς τους σχεδιασµούς, ανάλογα µε τη συγκυρία.
Να υπενθυµίσω τον εκλογικό νόµο Κουτσόγιωργα µε τον οποίο
η Νέα Δηµοκρατία, το 1990, µε ποσοστό 47% δεν κατάφερε να
συγκεντρώσει εκατόν πενήντα έναν Βουλευτές, γιατί ο κύριος
στόχος αυτού του εκλογικού νόµου ήταν να εµποδίσει τη Νέα
Δηµοκρατία να σχηµατίσει κυβέρνηση.
Τις ίδιες ακριβώς πρακτικές ακολούθησε και η προηγούµενη
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Αφού κέρδισε δύο εκλογικές αναµετρήσεις µε τον προηγούµενο εκλογικό νόµο που έδινε το µπόνους των πενήντα εδρών, έφερε τον νόµο της απλής αναλογικής,
όταν είδε να ανατρέπεται πλήρως το πολιτικό σκηνικό και να παγιώνεται το προβάδισµα της Νέας Δηµοκρατίας. Ήλπιζαν στην
αδυναµία σχηµατισµού κυβέρνησης και σε δεύτερες εκλογές µε
τον νόµο της απλής αναλογικής, προκειµένου να ενεργοποιηθεί
το σενάριο που είχαν προετοιµάσει.
Τις ίδιες ακριβώς πρακτικές ακολούθησε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές στη λογική που λέει ότι εφόσον δεν έχουµε δυνάµεις και δεν µπορούµε να κερδίσουµε τους δήµους, τότε ας τους
διαλύσουµε. Διότι αυτό συµβαίνει σήµερα στους δήµους µε τα
αποτελέσµατα που παρήγαγε η απλή αναλογική.
Ο Δήµος Λευκάδας είναι και αυτός ένα παράδειγµα, όπου όλοι
βλέπουµε τα παράδοξα αυτού του συστήµατος. Εάν δεν προχωρούσε η δική µας Κυβέρνηση σε παρεµβάσεις που διευκολύνουν
την κυβερνησιµότητα των δήµων, τα πράγµατα θα ήταν πολύ χειρότερα.
Οι πρακτικές αυτές, κύριοι συνάδελφοι, ανήκουν στο παρελθόν. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη καταθέτει και ψηφίζει ένα νέο εκλογικό νόµο στην αρχή της θητείας της, χωρίς η
επιλογή αυτή να συνδέεται µε σκοπιµότητες.
Η επιλογή αυτής της Κυβέρνησης είναι σε απόλυτη αντιστοιχία
µε τις προεκλογικές εξαγγελίες, τις οποίες ο ελληνικός λαός
γνώριζε και ενέκρινε µε την ψήφο του. Διότι οι πολίτες θέλουν
ταυτόχρονα κυβερνησιµότητα και αναλογική εκπροσώπηση όλων
των πολιτικών δυνάµεων, κάτι που επαναφέρει το νοµοσχέδιο
που συζητούµε. Το εκλογικό σύστηµα που καλείται να ψηφίσει η
Βουλή είναι αναλογικότερο από το τωρινό, παράλληλα, όµως, ενθαρρύνει τον σχηµατισµό κυβέρνησης.
Μέχρι σήµερα, το µπόνους των πενήντα εδρών δινόταν στο
πρώτο κόµµα ανεξαρτήτως ποσοστού. Τώρα, αν το πρώτο κόµµα
συγκεντρώσει κάτω από το 25%, δεν παίρνει µπόνους. Αν συγκεντρώσει 25%, παίρνει είκοσι έδρες. Και για κάθε µισή µονάδα,
επιπλέον, κερδίζει µία ακόµα έδρα. Αν συγκεντρώσει 40%, παίρνει το σύνολο του µπόνους των πενήντα εδρών.
Άκουσα κάποιους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να χρησιµοποιούν το επιχείρηµα ότι αυτός ο εκλογικός
νόµος εµποδίζει τον σχηµατισµό κυβερνήσεων συνεργασίας. Μα,
αν δεν υπάρξει αυτοδύναµη κυβερνητική πλειοψηφία, τότε αναγκαστικά θα αναζητηθούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Άλλωστε, µε
έναν νόµο ενισχυµένης αναλογικής και µε το µπόνους των πενήντα εδρών, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε δύο εκλογικές αναµετρήσεις, σχηµάτισε κυβερνήσεις συνεργασίας µε τους ΑΝΕΛ.
Κι εδώ πρέπει να πούµε ότι η ιστορία έχει δείξει ότι καµµία συναίνεση δεν µπορεί να είναι επιτυχηµένη υπό τη δαµόκλειο
σπάθη της ακυβερνησίας. Το να µπορεί µια µειοψηφία να καθορίζει τις πολιτικές επιλογές δεν είναι αντιπροσωπευτικότητα. Αντιθέτως ενέχει τον κίνδυνο η συνεργαζόµενη µειοψηφία να κρατά
δέσµια την πλειοψηφία και να την εµποδίζει να εφαρµόσει τις πολιτικές για τις οποίες κέρδισε την προτίµηση των πολιτών.
Και, βέβαια, εύκολα µια συνεργασία µπορεί να αποτελέσει άλ-
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λοθι για υπαναχώρηση απ’ αυτές τις προγραµµατικές θέσεις µε
το αζηµίωτο. Αυτές τις παρενέργειες άλλωστε φοβούνται οι Έλληνες ψηφοφόροι και συστηµατικά δηλώνουν στις δηµοσκοπήσεις ότι προτιµούν αυτοδύναµες κυβερνήσεις. Γι’ αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος εκλογικός νόµος δεν είναι µόνο
εγγύηση πολιτικής οµαλότητας αλλά και εγγύηση ουσιαστικής
διαφάνειας και λογοδοσίας. Γιατί µια αυτοδύναµη κυβέρνηση
δεν µπορεί να κρυφτεί από τους πολίτες, ούτε να κατηγορήσει
κανέναν άλλον για τυχόν λάθη και παραλείψεις. Αναλαµβάνει
πλήρη και στο ακέραιο την ευθύνη. Εξάλλου η συνεργασία των
πολιτικών δυνάµεων δεν µπορεί να περιορίζεται µόνο στο σχηµατισµό ενός αθροίσµατος κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μπορεί
να γίνει πράξη στο πεδίο κορυφαίων επιλογών για τη χώρα, µεγάλων αλλαγών και µεταρρυθµίσεων.
Σε µία κρίσιµη καµπή της οικονοµίας αλλά και της ιστορίας µας
κρίσεις ακυβερνησίας και δηµοκρατικού ελλείµµατος είναι ανεπίτρεπτες. Περιθώρια συνεργασίας υπάρχουν κάθε στιγµή σε
κάθε θέµα. Και η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι ανοιχτή σε
διάλογο. Το απέδειξε και σε αυτό το νοµοσχέδιο ενσωµατώνοντας σηµαντικά στοιχεία από τις προτάσεις των άλλων κοµµάτων.
Το απέδειξε µε την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, µε τον
νόµο για την παροχή δικαιώµατος ψήφου στους απόδηµους Έλληνες αλλά και µε την εκλογή της νέας Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος της Κυβέρνησης είναι
η αναζήτηση ευρείας συναίνεσης. Είναι δεδοµένο ότι θα θέλαµε
να εκφραστεί αυτή η συναίνεση και στο ζήτηµα της ψήφισης του
νέου εκλογικού νόµου. Δυστυχώς, όµως, το πολιτικό µας σύστηµα έχει να διανύσει, όπως φαίνεται, µία σεβαστή απόσταση
ακόµα για να φτάσει σε ένα επίπεδο ωριµότητας και αναζήτησης
ενός κοινού τόπου συναίνεσης και συνεργασιών.
Θα ήταν ευχής έργο να έχει επιτευχθεί µία ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα επέτρεπε συνταγµατικά την εφαρµογή του νέου αυτού εκλογικού νόµου από τις επόµενες εκλογές
προκειµένου να µην οδηγηθούµε σε διπλές εκλογές. Στη δηµοκρατία όµως δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και οι πολίτες θα κληθούν
και πάλι σε τριάµισι χρόνια να αποφασίσουν ποιος θα κυβερνήσει
τη χώρα. Είναι βέβαιο ότι η επιλογή τους θα είναι και πάλι η καθαρή και ισχυρή εντολή στη Νέας Δηµοκρατία και στον Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στην κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ
και την Άρτα. Να ευχαριστήσω τον κ. Κοτρωνιά που παραχώρησε
τη σειρά του. Να τον ευχαριστήσετε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε συνάδελφε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο και
συχνότερα φροντίζει η Κυβέρνηση να αναδεικνύει δήθεν την
ανάγκη συναινέσεων σε µεγάλα ζητήµατα τα οποία απασχολούν
τη χώρα. Πραγµατικά στην πολιτική ζωή του τόπου οφείλει κανένας όντως να συναινεί αρκεί να είναι συνειδητοποιηµένος στο
πότε, στο γιατί και στο πως. Αποδείξαµε και κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και της ψήφισης του νοµοσχεδίου για την ψήφο των
Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και στην επιλογή της Προέδρου
της Δηµοκρατίας ότι όντως µπορούµε να συναινούµε. Έχουµε
τη διάθεση σε µείζονα ζητήµατα. Δεν κάνουµε στείρα αντιπολίτευση και δεν διαφωνούµε για να διαφωνούµε.
Αυτό στα αλήθεια το ξαναλέω γιατί, κυρίες και κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, ξέρετε, όντως δεν είµαστε ίδιοι. Κι εσείς το λέτε
κι εµείς το λέµε. Απλά για άλλους λόγους ο καθένας. Κρατάµε
µία στάση ευθύνης αντίθετα µε όλη την περίοδο που η Νέα Δηµοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση. Να µη θυµίσω τον τελευταίο
χρόνο µε την ιδιαίτερη όξυνση λαϊκισµού και απαράδεκτου λόγου
από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας.
Ακόµα όµως και σήµερα που είστε κυβέρνηση παρ’ όλο που
θα έπρεπε να έχετε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση -δεν έχετε αυτοπεποίθηση στα αλήθεια, αλλά µία αλαζονεία θα έλεγα- η υστε-
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ρόβουλη στάση σας γίνεται όλο και πιο καθαρή. Και µάλιστα µε
την κατάργηση της απλής αναλογικής αποδεικνύετε ότι η ανάγκη
από µέρους σας και όταν την επικαλείστε για συναινέσεις είναι
και επίπλαστη και προσχηµατική. Βεβαίως χρησιµοποιείτε κατά
το δοκούν αναλόγως µε τις επικοινωνιακές ανάγκες της στιγµής
το θέµα της συναίνεσης ως αναγκαίο επικοινωνιακά για να εξυπηρετηθεί κάποιος άλλος σκοπός.
Στ’ αλήθεια αυτό το οποίο επιχειρείτε µε το σχέδιο νόµου είναι
η εγκαθίδρυση ενός µονοκοµµατικού µοντέλου διακυβέρνησης
µε ευθεία νόθευση της λαϊκής εντολής. Σε αυτό το σηµείο ήσασταν απολύτως ειλικρινής και πριν τις εκλογές, όντως. Και σήµερα το υλοποιείτε. Όχι όµως για την αγωνία σας για τη χώρα
και την αντιπροσώπευση των πολιτών. Το µόνο νοµίζω που ενδιαφέρει είναι το πώς µοιράζονται οι καρέκλες εν προκειµένω οι
έδρες στη Βουλή, δηλαδή παιχνίδια εξουσίας επί χάρτου στη
βάση µελλοντικών εκλογών και µελλοντικής κατανοµής εδρών
και κοπή της εκλογικής πίτας. Είναι λίγο µεγαλύτερη η πίτα νοµίζω από τις τελευταίες πίτες υπουργείων και αυτοδιοικητικών
στελεχών.
Όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ξεχνάτε ότι η εξουσία πηγάζει από τον κυρίαρχο λαό και µόνο. Κι όπως ο λαός είναι
κυρίαρχος στο σύνολό του έτσι και οι ψήφοι των Ελλήνων είναι
ισότιµες µεταξύ τους. Κατά συνέπεια δεν χωράει δεν νοείται να
δίνονται µπόνους πενήντα εδρών στο πρώτο κόµµα είτε κλιµακωτά, όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, είτε όχι. Πρόκειται να
καταστρατήγηση της αντιπροσωπευτικής αρχής αφού δεν αντιπροσωπεύονται ισότιµα όλοι οι ψηφοφόροι. Μοιραία βεβαίως
οδηγούµαστε στην κρίση του αντιπροσωπευτικού συστήµατος
κατά τον Αριστόβουλο Μάνεση, όπως γνωρίζετε καλύτερα όλοι
οι συνταγµατολόγοι.
Το ζήτηµα δεν είναι θεωρητικό αλλά εντελώς πρακτικό. Νοµιµοποιείται µία κυβέρνηση µε πλασµατική πλειοψηφία να παίρνει
αποφάσεις; Η απάντηση είναι προφανής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέτρεψε
αυτή τη στρέβλωση δεκαετιών του εκλογικού µας συστήµατος
καθιερώνοντας µε νόµο την απλή αναλογική και εκπληρώνοντας
βεβαίως και το ιστορικό του χρέος. Αντίθετα η Νέα Δηµοκρατία
επαναφέρει την ενισχυµένη, δηλαδή νοθευµένη αναλογική µε το
πλασµατικό µπόνους εδρών για να κάψει την απλή αναλογική µε
διπλές εκλογές, όπως έχει καταγγελθεί επανειληµµένα.
Άρα και εδώ οι διαφορές µας προκύπτουν ξεκάθαρα. Δυστυχώς για τη Νέα Δηµοκρατία οι επόµενες εκλογές θα διεξαχθούν
µε απλή αναλογική και αυτό είναι κέρδος για την κοινωνία µας.
Είναι κέρδος όχι µόνο επί της αρχής αλλά και επί της ουσίας γιατί
οι κυβερνήσεις που θα διαµορφώνονται θα χαίρουν µεγαλύτερης
λαϊκής νοµιµοποίησης και θα είναι αντιπροσωπευτικότερες από
τη σηµερινή. Κυρίως, όµως, γιατί σχεδόν αποκλείονται οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις οι οποίες κατά κανόνα αναλώνονται,
όπως αποδεικνύεται και από την παρούσα Κυβέρνηση, στο να
ξεπληρώνουν τα πολιτικά τους γραµµάτια.
Το πόσες φωτογραφικές διατάξεις έχει περάσει η Κυβέρνηση
για να καταργήσει από τα τυπικά προσόντα των αρεστών και όχι
των αρίστων, να τους διορίσει σε επιτελικές θέσεις, να αυξήσει
στους µισθούς των µετακλητών, να βολέψει γαλάζιους συνταξιούχους. Πόσες και πόσες περιπτώσεις κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικότητας έχουµε όλοι υπ’ όψιν, τις οποίες ευνόησε και
εξακολουθεί να ευνοεί, παλαιότερα αλλά και τώρα, η παρούσα
µονοκοµµατική κυβέρνηση.
Το δίληµµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περί κυβερνησιµότητας ή µη είναι ένα πλασµατικό στα αλήθεια δίληµµα διότι η
αλήθεια είναι άλλη. Δεν µπαίνει θέµα ευθέως κυβερνησιµότητας
διότι έχει αποδειχτεί ότι µπορούν να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας σε βάση έντιµων συµφωνιών και προγραµµατικών
συγκλίσεων. Αν βάζαµε το θέµα µε την πραγµατική του απόδοση,
δηλαδή όχι κυβερνησιµότητα αλλά µονοκοµµατική ή κυβέρνηση
συνεργασίας, είναι βέβαιο ότι η απάντηση που θα περνάµε από
τους Έλληνες πολίτες είναι ότι αυτή θα ήταν µία χρήσιµη κυβέρνηση, η δεύτερη. Θα απαντούσαν ότι θέλουν µια πολυκοµµατική
κυβέρνηση που να έχει σχηµατιστεί στη βάση σταθερών και προγραµµατικών δεσµεύσεων. Μια τέτοια κυβέρνηση καθιστά και τη
χώρα ισχυρότερη, εξασφαλίζοντας εκ προοιµίου ένα αρραγές
εθνικό µέτωπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από κυβερνήσεις µειοψηφίας, που λειτουργούν δογµατικά και ανέλεγκτα. Το διακύβευµα είναι το εξής:
η κυριαρχική άσκηση εξουσίας από τον λαό, µε βάση τις πραγµατικές ισορροπίες που διαµορφώνονται στην κοινωνία και όχι η
άσκηση εξουσίας στο όνοµα µεν του λαού, αλλά στην πραγµατικότητα από παράκεντρα εξουσίας.
Με άλλα λόγια, πρέπει να αφήσουµε πίσω µας τις κυβερνήσεις
των λίγων, που νοµοθετούν υπέρ ακόµα λιγότερων και µάλιστα,
ψευδεπίγραφα στο όνοµα των πολλών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Φθιώτιδα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι
Βουλευτές, το εκλογικό σύστηµα δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ο
µηχανισµός µε βάση τον οποίο καθορίζεται ο τρόπος, αλλά και
οι όροι µετασχηµατισµού της άµεσης λαϊκής βούλησης που εκφράζεται µε την ψήφο, σε εκλεγµένους αντιπροσώπους, προκειµένου να επιτευχθεί η σύνθεση της Βουλής, η ανάδειξη
κυβέρνησης και τελικά η διακυβέρνηση της χώρας.
Στην πατρίδα µας το εκλογικό σύστηµα καθορίζεται πάντοτε
από ανάλογο εκλογικό νόµο, αφού δεν υπάρχει συνταγµατικά κατοχυρωµένη ρύθµιση. Η Κυβέρνησή µας, µε την κατάθεση του
παρόντος εκλογικού νόµου πρώτα από όλα υλοποιεί µια σηµαντική πολιτική της δέσµευση και την υλοποιεί -και αυτό έχει µεγάλη πολιτική αξία και σηµασία- έξι µόλις µήνες µετά την
πρόσφατη νίκη της στις εκλογές, στην αρχή της τετραετούς θητείας της, σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο, δηµιουργώντας ένα καθαρό πεδίο, χωρίς τερτίπια, πράγµα που κατά την προσωπική
µου γνώµη δείχνει µια πολιτική εντιµότητα και µια πολιτική συνέπεια. Αποκτά δε ακόµα µεγαλύτερη σηµασία αν σκεφτούµε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήµερα εµφανίζεται υπέρµαχος της απλής
αναλογικής, κυβέρνησε ψηφισµένος δύο φορές µε τον προηγούµενο εκλογικό νόµο, αυτόν της ενισχυµένης αναλογικής, τον
οποίο θυµήθηκε και αποφάσισε να αλλάξει, όχι όπως θα περίµενε
κανένας από µια αριστερή κυβέρνηση στην αρχή της θητείας
του, µε τα πρώτα του νοµοσχέδια, αλλά στο τέλος της θητείας
του, όταν πλέον δηµοσκοπικά βρισκόταν στα χειρότερα του.
Αν κυρίες και κύριοι, συµφωνήσουµε ότι οι εκλογές δεν γίνονται έτσι απλά, για να καταγράφονται οι πολιτικές δυνάµεις, αλλά
σκοπό έχουν να δηµιουργηθεί κυβέρνηση, η οποία θα αναλάβει
τις τύχες του τόπου, τότε θα πρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ να αναρωτηθούν
τι είδους απλή αναλογική προτείνει, η οποία πρακτικά δεν δίνει
σχηµατισµό κυβέρνησης, οδηγώντας τη χώρα στην παράλυση
της διοίκησης και την ακυβερνησία. Διότι, η ιστορία της Ελλάδος
δείχνει ότι έχουµε αλλάξει δεκατέσσερα εκλογικά συστήµατα,
κάτι που αντιστοιχεί σε έναν εκλογικό νόµο ανά µιάµιση εκλογή,
πρωτοφανές ποσοστό που αποτυπώνει µια ταραγµένη πολιτική
ζωή και µια εργαλειοποίηση του εκλογικού νόµου από την εκάστοτε εξουσία.
Ερωτώ: Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν αλλοιώνει τελικά τον βασικό σκοπό των εκλογών, που είναι ότι οι πολίτες πρώτα από όλα
ψηφίζουν για να σχηµατιστεί µια κυβέρνηση στη χώρα; Ή µήπως
πιστεύουµε ότι ο µέσος Έλληνας ψηφίζει για να δώσει τη δυνατότητα στα κόµµατα και τους σχηµατισµούς να διαπραγµατεύονται, να διαλέγονται σε µια ατέρµονη και ατελέσφορη διαδικασία;
Το διακύβευµα των εκλογών είναι πάντα το ίδιο: Να υπάρξει κυβέρνηση.
Δεν γνωρίζω σε ποια συστήµατα ακριβώς βασίστηκε η πρόταση και ο νόµος, τελικά, του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική.
Νοµίζω όµως, ότι σήµερα θα έπρεπε να έχει διδαχθεί από το ανοσιούργηµα της απλής αναλογικής του Κλεισθένη στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο αν η Κυβέρνησή µας δεν διόρθωνε άµεσα
µε πυροσβεστικές τροποποιήσεις, θα είχε τινάξει την τοπική αυτοδιοίκηση στον αέρα, δηµιουργώντας ένα χάος ακυβερνησίας,
αλλά αν θέλετε και πολιτικής συναλλαγής.
Αλήθεια, αν ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ εφαρµοζόταν το 2015, τι αποτέλεσµα θα έδινε, κυρίες και κύριοι; Με µια απλή εφαρµογή που
µπορεί ο καθένας µας να κάνει, δείχνει ότι µε τις δυνάµεις των
τότε κοµµάτων, θα έδειχνε αδυναµία σχηµατισµού κυβέρνησης.
Ο παρών εκλογικός νόµος, που φέρνει η Κυβέρνησή µας, προ-
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φανώς είναι ένα σύστηµα αναλογικότερο από αυτό που ίσχυε το
2015, αφού προβλέπει την επιδότηση πάνω από το όριο του 25%.
Δεν θα αναφερθώ, γιατί αναφέρθηκαν όλοι οι συνάδελφοι σε
αυτό. Θα πω µόνο ότι κατά τη γνώµη µου είναι ένα ισορροπηµένο
νοµοσχέδιο, µεταξύ της αναλογικότητας και της κυβερνησιµότητας.
Το ότι το νοµοσχέδιο αυτό κινείται σε µια αποδεκτή λογική,
φαίνεται και από το γεγονός ότι η ίδια φιλοσοφία, µε διαφορετική
κλίµακα βέβαια, ακολουθείται και στην πρόταση του Κινήµατος
Αλλαγής, ενώ το αποδέχεται και η Ελληνική Λύση. Άλλωστε, είναι
ένα εκλογικό σύστηµα που στα χρόνια της Μεταπολίτευσης επέτρεψε στην Κεντροαριστερά, στην Κεντροδεξιά και στην «πρώτη
φορά αριστερά» να κυβερνήσουν. Και βέβαια, ας µην ξεχνάµε
κάθε φορά τη δυσκαµψία που είχαν οι πολύ µεγάλες κυβερνήσεις. Έχουµε ζήσει και τις κυβερνήσεις τότε που ήταν Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Δηµοκρατική Αριστερά.
Αξίζει, επίσης, να σηµειώσω ότι χώρες, οι οποίες εφαρµόζουν
αναλογικότερα συστήµατα, πέραν βέβαια της γνωστής παγιωµένης κουλτούρας τους στις συνεργασίες, έχουν ειδικές δικλείδες
που βοηθούν τον σχηµατισµό των κυβερνήσεων. Διότι εκεί για
να µπει ένα κόµµα στη Βουλή, χρειάζεται ποσοστό µεγαλύτερο
του 3%. Το σύνηθες είναι να είναι 5%, ενώ ας πούµε στην Πολωνία για παράδειγµα, είναι 7%. Αξίζει βέβαια να αναφερθώ και εγώ
στη γειτονική µας Ιταλία. Οι Ιταλοί που είχαν ως πάγιο εκλογικό
µοντέλο την απλή αναλογική από το 1956 το 1991, βλέποντας
την ακυβερνησία µε µέσο όρο ζωής κάθε κυβέρνησης στους
δέκα µήνες, καθιέρωσαν τα τελευταία χρόνια ένα σύστηµα από
τα πλέον πλειοψηφικά, στο οποίο το πρώτο κόµµα ή ο συνασπισµός των κοµµάτων που θα κερδίσει τις εκλογές λαµβάνει το
55% των εδρών, ανεξαρτήτως ποσοστού.
Νοµίζω ότι το παρόν νοµοσχέδιο αναδεικνύει δύο πράγµατα:
πρώτα από όλα τον ρεαλισµό και τη θέληση της Νέας Δηµοκρατίας να υπάρχει στην Ελλάδα σταθερή κυβέρνηση, που θα παράγει έργο. Και δεύτερον, αναδεικνύει τη µεγάλη διαφορά
ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας και τη µεγάλη διαφορά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε µε σύστηµα
ενισχυµένης αναλογικής. Κυβέρνησε τεσσεράµισι χρόνια και
όταν είδε ότι φεύγει, έφερε νόµο απλής αναλογικής, ενθυµούµενος, κατά τη γνώµη µου, όψιµα τις αρχές της ισότητας της
ψήφου. Αντί να είναι πρώτο µέληµα του αριστερού Τσίπρας, ουσιαστικά και σηµειολογικά, η ψήφιση της απλής αναλογικής, βολεύεται τέσσερα χρόνια, κυβερνάει µε την ενισχυµένη, ενώ ο
δηµοκράτης Μητσοτάκης έξι µήνες µόλις µετά τις εκλογές, στην
αρχή της θητείας του, τριάµισι χρόνια πριν τις επόµενες εκλογές,
όταν µάλιστα δηµοσκοπικά είναι µε µεγάλη διαφορά το πρώτο
κόµµα, φέρνει χωρίς κόλπα και τακτικισµούς έναν νέο εκλογικό
νόµο, µε τον οποίο περιορίζει τα προνόµια του πρώτου κόµµατος, που αυτή τη στιγµή είναι το δικό του κόµµα.
Μέσα από την αντιπαράθεση και τη συζήτηση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι φάνηκαν πάνω από όλα οι ποιοτικές πολιτικές διαφορές και ειλικρινά χαίροµαι που συµµετέχω σε αυτή την
Κυβέρνηση, µε αυτόν τον Πρωθυπουργό, που πάνω από όλα
βάζει τη χώρα του και το µέλλον της και όχι το κόµµα του και το
µέλλον του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει η κ.
Πούλου Παναγιώτα του ΣΥΡΙΖΑ από την όµορφη Βοιωτία.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία στην άσκηση
της πολιτικής της, έχει αριστεύσει στην επικοινωνιακή µετονοµασία των πάντων. Όµως, ο εκλογικός νόµος που συζητάµε σήµερα
είναι ένα ατυχές δείγµα και η επιχειρηµατολογία της είναι µια
άσκηση εικονικής πραγµατικότητας πάνω σε µια ακολουθία νοηµατικών µεταθέσεων και µεγάλων λογικών κενών.
Τι επιδιώκει η Νέα Δηµοκρατία; Την παραµονή της στην εξουσία µε µονοκοµµατική αυτοδυναµία και προτείνει έναν νέο εκλογικό νόµο, που εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό.
Θα αναφερθώ συνοπτικά στα λογικά κενά που έχει η επιχειρηµατολογία της αιτιολογικής έκθεσης. Στην αιτιολογική έκθεση
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επικρίνεται η δυνατότητα στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να διαµορφώνει τον εκλογικό νόµο κατά τα συµφέροντα
της, αλλά αυτό ακριβώς κάνει. Επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την
πρόσφατη εκλογική της νίκη και να δικαιολογήσει την προσκόλληση της σε συστήµατα που νοθεύουν τη λαϊκή βούληση και δυσχεραίνουν την εµβάθυνση της δηµοκρατίας. Διαβάζουµε
επίσης, ότι από τις µέχρι τώρα πενήντα τρεις εκλογικές αναµετρήσεις, οι σαράντα πέντε έχουν γίνει µε πλειοψηφικό και µόλις
οκτώ µε οποιασδήποτε µορφής αναλογικό, καταδεικνύοντας αφ’
ενός την έλλειψη ανάγκης για υιοθέτηση αναλογικού συστήµατος και αφ’ ετέρου τον ορατό κίνδυνο ακυβερνησίας.
Αλήθεια, ποια είναι η λογική σύνδεση της καταγραφής των
εκλογικών αναµετρήσεων του παρελθόντος µε τις διαπιστώσεις
για έλλειψη ανάγκης αναλογικών συστηµάτων και ορατό κίνδυνο
ακυβερνησίας;
Το νοµοσχέδιο συνδέει το εκλογικό σύστηµα µε την κυβερνησιµότητα. Όµως, κυρίες και κύριοι, η κυβερνησιµότητα δεν τεχνικό
ζήτηµα. Είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό ζήτηµα που αντιπροσωπεύει τις
πραγµατικές κοινωνικές πλειοψηφίες.
Η Νέα Δηµοκρατία όταν µιλάει για κυβερνησιµότητα εννοεί
µόνο τη µονοκοµµατική αυτοδύναµη κυβέρνηση. Επιπλέον, παρακάτω ο αναφερόµενος ως ορατός κίνδυνος µετατρέπεται σε
αναπόφευκτη εξέλιξη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Όσες εκλογικές αναµετρήσεις γίνουν µε απλή αναλογική θα επιφέρουν
επώδυνες για τη χώρα δυσλειτουργίες, που αναπόφευκτα θα
προκύψουν και που έχουν καταγραφεί ήδη στην πολιτική µας
ιστορία από την εφαρµογή αναλογικών εκλογικών συστηµάτων».
Θα µπορούσαµε να θυµηθούµε πολλά παραδείγµατα που οι
επώδυνες για τη χώρα δυσλειτουργίες συνέπεσαν µε πλειοψηφικά εκλογικά συστήµατα και έχουν επίσης καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία µας. Οι επώδυνες δυσλειτουργίες δεν οφείλονται
στα εκλογικά συστήµατα, αλλά στη δυσλειτουργία της εκπροσώπησης, δηλαδή στις ασκούµενες πολιτικές σε σχέση µε τις κοινωνικές ανάγκες.
Αυτή η ταύτιση, που τη θεωρεί σιωπηρά αυτονόητη, κάθε άλλο
παρά ορθή είναι. Αυτό είναι ένα λογικό άλµα, όχι εις ύψος, αλλά
επί κοντώ, επιτρέψτε µου να πω. Γι’ αυτό είναι λάθος και τελείως
έωλος ο συλλογισµός να συνδέουµε το εκλογικό σύστηµα µε τις
πολιτικές περιπέτειες της χώρας. Το δόκιµο είναι να αναζητήσουµε αυτό το εκλογικό σύστηµα που είναι πιο δηµοκρατικό και
προσφέρει την καλύτερη βάση για την υγιή συγκρότηση και τον
εκσυγχρονισµό της πολιτικής ζωής της χώρας. Αυτό µπορεί να
συµβεί µόνο µε διαβούλευση και αναλυτική συζήτηση.
Σε άλλο σηµείο στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι, αν η
παρούσα Κυβέρνηση δεν είχε πέντε ρυθµιστικά, οι δήµοι και οι
περιφέρειες της χώρας θα είχαν υποπέσει σε καθεστώς ακυβερνησίας -το ακούσαµε από πολλούς συναδέλφους και πριν από
τον κ. Κοτρωνιά της Νέας Δηµοκρατίας- και διοικητικής παράλυσης και θα είχαν καταστεί έρµαια τυχοδιωκτισµών και όλως ευκαιριακών συγκλίσεων άσχετων µε το δηµόσιο συµφέρον.
Η αναφορά σας στις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές που έγιναν µε απλή αναλογική, κατά τη γνώµη µας, είναι επίσης ένα ατυχές, αλλά ενδεικτικό παράδειγµα. Εκτός του ότι προδιαγράφει
αυθαίρετα το µέλλον ενός συστήµατος που δεν του δόθηκε καν
η ευκαιρία να λειτουργήσει για να κριθεί, χαρακτηρίζει ευεργετικές τις επεµβάσεις της Κυβέρνησης, επεµβάσεις όµως που
έχουν αλλοιώσει την ψήφο των δηµοτών και έχουν απαξιώσει τη
συµµετοχή τους, υποβαθµίζοντας τον διάλογο, τη συναίνεση και
τη λήψη συλλογικών αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Το µέγεθος της νοµοθετικής αποτυχίας καταδεικνύεται άλλωστε και από τις συνεχείς νοµοθετικές τροποποιήσεις, είκοσι στον
αριθµό, κατά πώς βόλευε τις κοµµατικές δυνάµεις που ακολούθησαν την υποτιθέµενη ευεργετική ρύθµιση για την κυβερνησιµότητα των δήµων.
Η κυβερνητική επιχειρηµατολογία στηρίζεται σε εκ των προτέρων αποφάνσεις και θεµελιώνει νοµοθεσία σε εικονικές εικασίες για το µέλλον. Να, και ακόµη παρόµοιο επιχείρηµα.
Διαβάζουµε στην αιτιολογική έκθεση ότι ένα σύστηµα απλής αναλογικής αναγκαστικά διαστρεβλώνει τη γνώµη του εκλογέα,
καθώς τείνει να µεταθέτει το ζήτηµα των κρίσιµων συναινέσεων
και συµβιβασµών για µετά τις εκλογές και όχι πριν.
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Γιατί αναγκαστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ποιος εµποδίζει να γίνονται πριν οι συναινέσεις; Σίγουρα µια βασική αιτία
είναι ο φετιχισµός της αυτοδυναµίας και της ανεξέλεγκτης εξουσίας που είναι γραµµένα στο DNA της Νέας Δηµοκρατίας. Γι’
αυτό και η αλλεργία ή άραγε ο φόβος απέναντι στον συνασπισµό
συνεργαζόµενων κοµµάτων από τον οποίο αφαιρεί πρακτικά το
µπόνους;
Ακόµα χειρότερα, σε περίπτωση συγκρότηση συνασπισµού
κοµµάτων, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου δίνει το µπόνους στο
αυτοτελές κόµµα που θα έρθει δεύτερο στις εκλογές. Πρόκειται
για µια ρύθµιση εξωφρενική, όσο και αντιδηµοκρατικό που εµποδίζει την προεκλογική σύµπραξη δύο και -ακόµη χειρότεραπερισσότερων κοµµάτων και στην προέκτασή της οδηγεί στις µονοκοµµατικές κυβερνήσεις, στο κοµµατικό κράτος και σε όλα τα
αρνητικά χαρακτηριστικά που ταλανίζουν το πολιτικό µας σύστηµα.
Επίσης, θέλω να σηµειώσω ότι ούτε οι µετεκλογικές συνεργασίες είναι εκ των προτέρων και αξιωµατικά αρνητικές, όπως τις
δαιµονοποιεί η αιτιολογική έκθεση. Δύο πρόσφατα παραδείγµατα αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι µετεκλογικοί συµβιβασµοί
και οι συνεννοήσεις, οι συναινέσεις και η σύνθεση, θα έλεγα εγώ,
λειτούργησαν µια χαρά. Εννοώ την ψήφο των αποδήµων και τη
µόλις χθεσινή εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Η λεπτοµέρεια είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία υποχρεώθηκε να
µπει στη συζήτηση για την ψήφο των αποδήµων γιατί δεν της
έβγαιναν τα κουκιά, ενώ εκεί που της βγαίνουν τα κουκιά µάς έχει
δείξει ένα πρόσωπο αυταρχισµού, θεσµικών παρεκτροπών και
πολιτικών αποτυχιών που δεν µπορούν να θεραπευτούν γιατί
είναι δυστυχώς ταµπουρωµένοι στην αυτοδυναµία ελέω του
εκλογικού νόµου.
Ανοίγω µια παρένθεση εδώ για να αναφερθώ στον πρόσφατο
τραγέλαφο του επιτελικού κράτους, κύριε Υπουργέ. Συστάθηκε
το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χωρίς να µεταφερθεί
σε αυτό η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. Έτσι, το νέο Υπουργείο δεν µπορεί να λειτουργήσει µέχρι
να πραγµατοποιηθεί µία ακόµα διορθωτική κίνηση –η έκδοση
νέου προεδρικού διατάγµατος. Αργήσατε έξι ολόκληρους µήνες
να καταλάβετε τη χρησιµότητα του Υπουργείου. Ακούσαµε δηλώσεις και αυτοκριτική από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό -mea
culpa, είπε- και ενώ δήλωσε ότι το αντιληφθήκατε και διορθώσατε το λάθος, πρέπει δυστυχώς να το ξαναδιορθώσετε.
Και αυτά συµβαίνουν την ώρα που η καθυστέρηση στη διαχείριση του µεταναστευτικού - προσφυγικού έχει αναστατώσει όλη
τη χώρα. Προσωπικά αναρωτιέµαι µάλιστα αν αυτή η καθυστέρηση είναι σκόπιµη για να πυροδοτεί ξενοφοβικές αντιδράσεις
και κοινωνικό διχασµό.
Είναι µία ακόµα αστοχία της Κυβέρνησης στη σειρά των αυθαιρεσιών και παρατυπιών που έχει επιδείξει στο πρώτο εξάµηνο
της αυτοδύναµης ακριβώς θητείας της και οι οποίες κατάργησαν
ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώµατα, περιόρισαν το κοινωνικό
κράτος και αντιµετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήµατα µε υπέρµετρο αυταρχισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απλή αναλογική, εκτός του
ότι είναι ένα δίκαιο σύστηµα αντιπροσώπευσης του εκλογικού
σώµατος, επιπλέον υποχρεώνει τα κόµµατα να συνδιαλλαχτούν,
να ωριµάσουν δηλαδή. Αν δεν µπορούν ακόµα να το κάνουν, πρέπει να µπορέσουν, µε οδηγό τα δύο πρόσφατα κιόλας παραδείγµατα που έχουµε.
Θα ήθελα να επαναλάβω κλείνοντας ότι για την Αριστερά η
απλή αναλογική ήταν πάντοτε θέση αρχής, που δεν συνδέεται
µε µικροκοµµατικούς υπολογισµούς και πολύ περισσότερο σήµερα µε τον κατακερµατισµό της κοµµατικής επιρροής και την
κρίση της πολιτικής εκπροσώπησης. Είναι ένα σύστηµα που συντελεί στην αναβάθµιση και την εµβάθυνση της δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι παρούσα.
Θα δώσω τον λόγο στην κ. Καλλιόπη Βέττα του ΣΥΡΙΖΑ από
την όµορφη Κοζάνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αποδεικνύει µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι
υπάρχουν σαφείς και διακριτές διαχωριστικές γραµµές, σαφείς
και διακριτές ιδεολογίες ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα.
Από τη µια υπάρχουν τα κόµµατα που υποστηρίζουν ότι σε µια
δηµοκρατία όλες και όλοι είναι ισότιµοι, όλες και όλοι µπορούν
και πρέπει να συµµετάσχουν στην εκλογική διαδικασία από την
ίδια αφετηρία και µε την ίδια ισχύ. Αυτοί που πιστεύουν ότι δεν
υπάρχουν πολίτες και επιλογές δύο ταχυτήτων, αυτοί που θεωρούν ότι ακόµη και µία και µοναδική καταγεγραµµένη ψήφος έχει
την ίδια δύναµη µε µια άλλη που αθροίζεται σε εκατοµµύρια
δίπλα της, αυτοί που εν τέλει υπερασπίζονται τη δηµοκρατία, την
προασπίζουν και την τιµούν.
Από την άλλη, υπάρχουν τα κόµµατα που κάνουν παιχνίδια µε
τον εκλογικό νόµο ανάλογα µε τι συµφέρει τους εκλογικούς τους
σχεδιασµούς, αυτοί που υπολογίζουν, σχεδιάζουν, κόβουν και
ράβουν θεωρώντας ότι η δηµοκρατία και η ισότιµη αντιπροσώπευση είναι κενά γράµµατα, εµπόδια για την υλοποίηση του µεγάλου τους στόχου που είναι οι µονοκοµµατικές, αυτοδύναµες,
ανεξέλεγκτες κυβερνήσεις.
Γι’ αυτή την κατηγορία όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, αλλά κάποιοι
είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Η Νέα Δηµοκρατία, σπεύδοντας
να καταργήσει την απλή αναλογική, το δικαιότερο και αντιπροσωπευτικότερο εκλογικό σύστηµα που υπάρχει, επιβεβαιώνει εµπράκτως ότι αποτελεί µέρος της δεύτερης κατηγορίας.
Δεν διδάχθηκε τίποτα από την κρίση, από το γεγονός ότι η
διόγκωση και η εκτόξευση του δηµόσιου χρέους οφειλόταν στις
µονοκοµµατικές και παντοδύναµες κυβερνήσεις της µεταπολίτευσης που δρούσαν ανεξέλεγκτα για να κατοχυρώσουν τον κοµµατικό τους στρατό.
Σε αυτή την επιλογή της υιοθετεί ως βασικό της επιχείρηµα
τον κίνδυνο ακυβερνησίας. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν είναι εύκολο
να συµπράξουν δύο ή παραπάνω κόµµατα για τον σχηµατισµό
κυβέρνησης.
Αν για λόγους ιδεοληψίας δεν θέλει να δει την πραγµατικότητα, µπορούµε να τη θυµίσουµε εµείς. Να σας θυµίσουµε την
πρόσφατη συγκρότηση κυβέρνησης στην Ισπανία, µιας προοδευτικής συγκυβέρνησης που ήδη αύξησε τον κατώτατο µισθό σε
αντίθεση µε εσάς, που σε µια ακόµα διάψευση των προεκλογικών
σας εξαγγελιών δεν προβήκατε σε αύξηση του κατώτατου µισθού στο διπλάσιο του προβλεπόµενου ρυθµού ανάπτυξης, γιατί
όπως ανερυθρίαστα είπε ο αρµόδιος Υπουργός δεν µπορούσε,
γιατί το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το επίσηµο επιχείρηµα
της Κυβέρνησης που δεν ντράπηκε να οµολογήσει ότι παραπλάνησε τον ελληνικό λαό και σε αυτό το θέµα.
Να σας θυµίσουµε επίσης τις διαχρονικές κυβερνήσεις συνεργασίας στη Γερµανία, τη σταθερή επιλογή του χριστιανοδηµοκρατικού κόµµατος, ενός κόµµατος του συντηρητικού
ιδεολογικού χώρου, υπέρ της αναλογικότητας των εκλογικών
νόµων ή τέλος τη χρήση του αναλογικού εκλογικού συστήµατος
για τη διενέργεια εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο, εκλογικό σύστηµα που ισχύει για εκατοµµύρια πολίτες στην Ήπειρό µας. Ευρωπαϊστές αλά καρτ δυστυχώς.
Το ενδεχόµενο ακυβερνησίας είναι µια πρόβλεψη, µια εικασία
που έρχεται από άλλες εποχές και δεν έχει ιδιαίτερο έρεισµα σήµερα όπου µπορούν να γίνονται προγραµµατικές συγκλίσεις και
κυβερνήσεις συνεργασίας µε σαφείς συµφωνίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απέχθεια της Νέας Δηµοκρατίας για τη δηµοκρατία και την ισοτιµία της ψήφου δεν φαίνεται
µόνο µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Από τις πρώτες εβδοµάδες κιόλας της διακυβέρνησης φάνηκε ότι σε όλα τα επίπεδα υπάρχει
δυσανεξία απέναντι στην ίση δύναµη της ψήφου. Από το καλοκαίρι κιόλας προβήκατε στην επί της ουσίας κατάργηση της
απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθµού. Δεν αφήσατε καθόλου χρόνο και έδαφος στα τοπικά συµβούλια για να συναινέσουν και να συνεργαστούν προς
όφελος των εκλογέων τους. Από την αρχή δηλαδή µε το πρόσχηµα της κυβερνησιµότητας αντιµετωπίσατε τους εκλεγµένους
ως κοµµατάρχες που δεν µπορούν να συνεννοηθούν ούτε στη
βάση των πιο απλών, των στοιχειωδών αναγκών µιας τοπικής κοι-
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νωνίας.
Η ίδια λογική παρατηρήθηκε µε τον νόµο του Υφυπουργού
Αθλητισµού, ο οποίος κατήργησε τις δηµοκρατικές τοµές του
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την απλή αναλογική, σε όλη την αθλητική πυραµίδα και την ποσόστωση φύλου για να νοµιµοποιήσει ένα χρόνιο
καθεστώς παθογένειας στον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Για εσάς
η αντιπροσώπευση και η δηµοκρατία είναι στρεβλώσεις και κατάλοιπα µιας άλλης εποχής. Για εµάς είναι κατακτήσεις που πρέπει να διαφυλαχθούν πάση θυσία.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, µόλις χθες ο Πρωθυπουργός µε
αφορµή την εκλογή της κ. Σακελλαροπούλου µίλησε µε ιδιαίτερη
έπαρση για τις συναινέσεις που µπορούν να επιτευχθούν στο πολιτικό σκηνικό. Πράγµατι υπάρχουν περιπτώσεις όπου µπορούν
να επιτευχθούν συναινέσεις, ωστόσο το σηµερινό νοµοσχέδιο
δεν είναι σίγουρα µία από αυτές. Στην υφαρπαγή και την απαξίωση της ψήφου των Ελλήνων πολιτών δεν µπορούµε να συναινέσουµε ούτε σε αυτό το ψευτοδίληµµα «κυβερνησιµότητα ή
δηµοκρατία». Απαντάµε ξεκάθαρα ότι υπάρχει δρόµος που τα
ενώνει και τα δύο.
Σε αυτή τη διαχωριστική γραµµή που εσείς υφαίνετε οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ποιοι τους σέβονται και ποιοι τους απαξιώνουν, ποιοι ενδιαφέρονται για την εµβάθυνση της δηµοκρατίας
και ποιοι για την αναπαραγωγή της εξουσίας τους, γιατί πέρα
από τα παιχνίδια της εξουσίας, υπάρχει κάτι βαθύτερο που δυστυχώς σήµερα εσείς απαξιώνετε και ευτελίζετε: η δηµοκρατία
και ο βαθύς πυρήνας της, η ισοτιµία της ψήφου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε και διανύουµε τα τελευταία µέτρα, τερµατίζουµε.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ. Ιωάννης Γκιόλας από τον ΣΥΡΙΖΑ
και την όµορφη Αργολίδα στη συνέχεια ο κ. Χειµάρας από τη
Φθιώτιδα και θα κλείσουµε µε τον κ. Μπουρνούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επιδιώκει την κατάργηση του πιο δηµοκρατικού εκλογικού συστήµατος, της
απλής αναλογικής, µε την επαναφορά του καλπονοθευτικού
εκλογικού συστήµατος της ενισχυµένης αναλογικής.
Αν η ψήφιση του αναποτελεσµατικού επιτελικού κράτους, η
περικοπή των εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, η επιβολή της κρατικής βίας και η συρρίκνωση των
ελευθεριών των πολιτών συνιστούσαν προπαρασκευαστικές
ενέργειες, τότε µε την επαναφορά της ενισχυµένης αναλογικής
συντελείται το καίριο κτύπηµα στην καρδιά του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος. Δυστυχώς, είµαστε όλοι θεατές στο έργο αυτό.
Η ενισχυµένη αναλογική προσβάλει βάναυσα την αρχή της ισοδυναµίας της ψήφου των πολιτών, φαλκιδεύοντας την ψήφο
τους, παρεµβαίνει ανεπίτρεπτα στην προφανή αναντιστοιχία µεταξύ εκλογικής δύναµης των κοµµάτων και κοινοβουλευτικής
τους εκπροσώπησης και αναδεικνύει σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία τη µειοψηφία του εκλογικού σώµατος, κάνοντας το
µαύρο άσπρο.
Είναι το σύστηµα που εφαρµόστηκε σε όλη τη µεταπολιτευτική
περίοδο -αυτό δεν σας δικαιολογεί βέβαια να είστε εµµονικοί
ακόµα σε αυτό- µε την επιδίωξη να διασφαλίσει την εκπλήρωση
των µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων και της -πάση θυσία- παραµονής στην εξουσία. Αυτά για τα οποία κατηγορείτε εµάς χωρίς
αποδεικτικά στοιχεία, έρχεστε εσείς να τα επιβεβαιώσετε µε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να εξυγιάνει το πολιτικό σύστηµα και
να δώσει ουσία και περιεχόµενο στην αποτύπωση της λαϊκής κυριαρχίας, καθιέρωσε στην προηγούµενη Βουλή την αναλογική
εκπροσώπηση των κοµµάτων µε την ψήφιση της απλής αναλογικής. Δηµιούργησε έτσι τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση
της γνήσιας αντιπροσώπευσης της λαϊκής βούλησης µε παράλληλη ποιοτική ενίσχυση της δηµοκρατίας.
Επιλέξαµε την καθιέρωση του συστήµατος αυτού, όχι µόνο
επειδή υπήρξε πάγιο και διαχρονικό αίτηµα της Αριστεράς ή γιατί
είχαµε κάποιες εµµονές µε αυτό, αλλά διότι µε τη γνήσια αντιπροσώπευση των κοµµάτων στη Βουλή θα ανακτηθεί η εµπιστο-
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σύνη των πολιτών προς τους δηµοκρατικούς θεσµούς και το πολιτικό σύστηµα. Η απλή αναλογική συνιστά τη µοναδική οδό για
την αποκατάσταση της δίκαιης, ισότιµης και δηµοκρατικής αντιπροσώπευσης του λαού στο Κοινοβούλιο. Κατατείνει ακόµα σε
κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες
για διάλογο, πλουραλισµό, συνεννόηση και επίτευξη των αναγκαίων συνθέσεων.
Με τη συνδιαµόρφωση, επίσης, τη διαφάνεια και τον έλεγχο,
την ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών που τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής από περισσότερα κόµµατα, καθώς και µε την
υποστήριξη του λαϊκού παράγοντα που θα είναι ενεργός στην
πράξη ενισχύεται η κυβερνητική σταθερότητα και ταυτόχρονα
εξασφαλίζεται και η επιδιωκόµενη κοινωνική συνοχή.
Εσείς, αντιθέτως επισείετε προσχηµατικά ως µέγα πλεονέκτηµα της απλής αναλογικής την ακυβερνησία, προκειµένου να
καταλήξετε στην επιλογή της σταθερότητας µέσω καλπονοθευτικών συστηµάτων, γιατί µόνο αυτό είναι το µέσο της ενισχυµένης δις αναλογικής -είναι κρίµα να τη λέµε αναλογική- µε την
προσθήκη αριθµού εδρών ως µπόνους, του ενός έκτου δηλαδή
των θέσεων των αριθµών των βουλευτικών εδρών, πενήντα.
Από πού αντλούν την ισχύ και τη νοµιµοποίησή τους οι τεχνητά
διογκωµένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και πώς εξασφαλίζουν σταθερότητα στον λαό µε την εφαρµογή ενός προγραµµατικού σχεδίου που προέρχεται από ένα κόµµα που
αντιπροσωπεύει και εκφράζει µειοψηφικό ποσοστό;
Είναι σταθερή µια µονοκοµµατική και αυτοδύναµη κυβέρνηση
µε παντοδύναµο Πρωθυπουργό που προσπαθεί να κατασκευάσει
κάθε φορά και διαφορετικό σύστηµα για να εξασφαλίσει την αδυναµία στις προσέχεις εκλογές; Τεχνητά και µε ένα σύστηµα θα
το πετύχετε αυτό; Εσείς που αντιστρατεύεστε το σύστηµα της
απλής αναλογικής λησµονείτε ότι αυτού του είδους οι σταθερές
κυβερνήσεις έφεραν την κατάρρευση της οικονοµίας, τη χρεοκοπία της χώρας, τη διάλυση του κράτους, µνηµόνια και ασφυκτικό καθεστώς επιτροπείας για τα οποία µοχθήσαµε, κύριοι
συνάδελφοι, για να επαναφέρουµε τη χώρα στην κατάσταση εν
πάση περιπτώσει µιας οικονοµικής ανακούφισης.
Σε όσους δε ισχυρίζονται ότι δεν διαθέτουµε κουλτούρα -ο ελληνικός λαός- και παράδοση συµµαχικών κυβερνήσεων απαντούµε ότι η απλή αναλογική έχει πράγµατι την απαίτηση από τα
υπεύθυνα δηµοκρατικά πολιτικά κόµµατα να συµπράξουν και να
σχηµατίσουν κυβερνήσεις συνεργασίας και ότι τέτοιες κυβερνήσεις που προέκυψαν από τη σύγκλιση πολιτικών δυνάµεων
έχουµε στην Ελλάδα ήδη από το 2012.
Θα παραθέσω δύο ακόµα επιχειρήµατα υπέρ της αξίας και της
αναγκαιότητας της απλής αναλογικής κατά της δυσαναλογικής
της Κυβέρνησης. Πρώτον, µε την εφαρµογή της απλής αναλογικής η εκφραζόµενη από ένα µεγάλο µέρος ενεργών και προεχόντως νέων και σκεπτόµενων πολιτών προκαλούµενη απάθεια,
άρνηση ως και απέχθεια προς την πολιτική µπορεί να απαµβλυνθεί και η κρίση αντιπροσωπευτικότητας και κακοποίησης των θεσµικών λειτουργιών της δηµοκρατίας να ανατραπεί.Έχουµε,
δηλαδή, τους ενεργούς πολίτες, τους νέους ανθρώπους, που γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική να έρχονται να επιβραβεύουν τέτοιες καταστάσεις συνεργασίας και συγκλίσεων.
Επιπροσθέτως, αρκετοί Βουλευτές και στελέχη της Κυβέρνησης αιτιώνται την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν ψήφισε την
απλή αναλογική -άκουσον, άκουσον!- προ των εκλογών, δηλαδή
στο µεσοδιάστηµα Φεβρουαρίου και Αυγούστου. Διότι, αν θυµάµαι καλά, είχαµε και εκλογές και στις 20 Σεπτέµβρη του 2015.
Το επιχείρηµα αυτό είναι έωλο και αστήρικτο, αφού είναι γνωστό ότι οι εκλογές του Σεπτεµβρίου επήλθαν αµέσως, εντελώς
απρόβλεπτα και απρογραµµάτιστα, στο τέλος µιας κατάστασης
και διαδικασίας οιονεί έκτακτης ανάγκης. Αµέσως, όµως, µετά,
µε τόλµη, αποφασιστικότητα, θεσµική και δηµοκρατική συνείδηση σπεύσαµε να θεσµοθετήσουµε την απλή αναλογική µε τον
ν.4406/2016, που είχα και την τιµή να είµαι εισηγητής εκ µέρους
της τότε κυβερνήσεως.
Θα κλείσω, υπενθυµίζοντας τα όσα κραυγαλέα έλεγε προ της
ψήφισης του παραπάνω νόµου το 2016 ο Αρχηγός της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης και σηµερινός Πρωθυπουργός. Ακούστε:
«Η απλή αναλογική αντιβαίνει στην απλή λογική» ή ίσως κρίνον-
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τας εξ ιδίων, «παίζουν τα τότε κόµµατα της συγκυβέρνησης…» αναφερόµενος σε µας και στους ΑΝΕΛ και στους Οικολόγους
Πράσινους- «…µε τους θεσµούς για να κρατηθούν στην εξουσία». Άκουσον, άκουσον ποιοι το λένε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη.
Διεκήρυσσε, τέλος, το ακραίο και εµπρηστικό, ότι «βόµβα στα
θεµέλια της δηµοκρατίας συνιστά η απλή αναλογική».
Ε, όχι και έτσι! Αντιστρέφοντας την εµπρηστική και παράλογη
συνθηµατική φρασεολογία του Αρχηγού σας, παραµένουµε αµετακίνητοι υπέρ της απλής αναλογικής, ως του µόνου εκλογικού
συστήµατος που αποκαθιστά τη γνήσια αντιπροσώπευση της
λαϊκής βούλησης, οµνύει στη συνταγµατική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και ενδυναµώνει και θωρακίζει το δηµοκρατικό πολίτευµα.
Και επειδή δεν συµπλήρωσα το λεπτό, κύριε Πρόεδρε, από
στήθους θα ήθελα να πω το εξής: Προτιµούµε µια κυβέρνηση
που ενδεχοµένως θα στηριχτεί σε ψήφο ανοχής, παρά στη δυσαναλογική κυβέρνηση, αυτή δηλαδή που θα στηρίζεται σε λαϊκές µειοψηφίες.
Τέλος, επειδή ακούστηκαν αντιπαραδείγµατα ότι δήθεν οι
δήµοι και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις δεν µπορούν να κυβερνηθούν µε αυτό το σύστηµα της απλής αναλογικής -άκουσον, άκουσον!- πάλι, που είχαµε δηλαδή τα φαντάσµατα του 18%, του
20%, του 25% στον ελληνικό λαό ή στις δηµοτικές συγκοινωνίες
να παίρνουν τα θηριώδη ποσοστά του 60% των εδρών και εκεί,
λοιπόν, ο νόµος που έχουµε θεσπίσει δίνει και παρέχει τις ασφαλιστικές δικλίδες για ψήφιση όλων των δύσκολων θεµάτων και
την ψήφιση του προϋπολογισµού, του στρατηγικού σχεδιασµού,
του τεχνικού προγράµµατος, εφόσον µε συνεχείς ψηφοφορίες
κατατείνει σε δύο τελικές, εκ των οποίων η µία θα ψηφιστεί. Τι
άλλο καλύτερο; Ποιο αδιέξοδο µας δίνει η δηµοκρατία πέρα από
την ψηφοφορία;
Σε αυτή, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να στρεφόµαστε,
αυτή είναι η απλή αναλογική. Μοιραία θα την υποστείτε, ούτως
ή άλλως, και όπως έχει ειπωθεί και από τον Πρόεδρό µας και από
τους περισσότερους συναδέλφους, οι επόµενες εκλογές θα αποδώσουν κυβερνήσεις συνεργασίας πλειοψηφικής στον ελληνικό
λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χειµάρας Θέµης από τη Νέα Δηµοκρατία
και την όµορφη Φθιώτιδα.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να πούµε και ένα ευχαριστώ στους εργαζόµενους της
Βουλής για την υπερπροσπάθεια των τελευταίων µηνών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αντικατάσταση της απλής από
το σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής ήταν βασική κεντρική
προεκλογική δέσµευσή µας, δεδοµένου ότι η απλή αναλογική
έχει συνδεθεί ιστορικά και µε την ακυβερνησία και µε ύποπτες
συµµαχίες και παραλυτικές ισορροπίες, προκειµένου να αποτραπεί η κατάρρευση των κυβερνητικών σχηµάτων.
Θα συµφωνήσουµε, νοµίζω, όλοι πως ο νέος εκλογικός νόµος
ψηφίζεται σε ουδέτερο χρόνο. Συνεπώς αποκλείει τον αιφνιδιασµό του νοµοθετικού και του εκλογικού σώµατος. Στόχος µας
είναι να προλάβουµε επώδυνες δυσλειτουργίες για τη χώρα, οι
οποίες αναπόφευκτα µπορεί να προκύψουν, µιας και έχουν καταγραφεί ήδη στην πολιτική µας ιστορία.
Συνεπώς και για να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας, η κατάθεση
του εκλογικού νόµου σε αυτό το διάστηµα και µε αυτό το περιεχόµενο είναι µια πράξη πολιτικής εντιµότητας απέναντι στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και απέναντι στους πολιτικούς µας
αντιπάλους. Με αυτό το σχέδιο εκλογικού νόµου ξεκαθαρίζουµε
τους όρους του εκλογικού ανταγωνισµού τριάµισι χρόνια πριν τη
λήξη της τετραετίας της παρούσας Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αριστερά στην Ελλάδα είναι
αλήθεια ότι θέλει την απλή αναλογική ως ένα ιστορικό αίτηµα,
θεωρώντας ότι όλα τα συστήµατα ενισχυµένης αναλογικής είναι
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εκ φύσεως καλπονοθευτικά. Η πραγµατική Αριστερά ιστορικά
υποστήριξε την απλή αναλογική ως δίκαιο εκλογικό σύστηµα, αν
και επιτρέψτε µου να πιστεύω πως περισσότερο ενδιαφερόταν
να βρει τον βέλτιστο τρόπο για να µη χάνει ψηφοφόρους που πήγαιναν προς το Κέντρο πριν τη δικτατορία και προς το ΠΑΣΟΚ
µεταδικτατορικά, επειδή θεωρούσαν ότι εκεί θα έπιανε τόπο η
ψήφος τους.
Ας µην ξεχνάµε, επίσης, ότι η Αριστερά παραδοσιακά ήταν
κατά της απόλυτης αυτονοµίας των Βουλευτών, θεωρώντας ότι
οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες πρέπει να κινούνται µε βάση την
κοµµατική γραµµή. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε και παραδοσιακά ήταν κατά του σταυρού προτίµησης και υπέρ της λίστας.
Όµως, η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της απλής αναλογικής
είναι διαφορετική, καθώς δεν επικεντρώθηκε απλώς στη δυνατότητα η Αριστερά να βρει προοδευτικούς συµµάχους για να κυβερνήσει, σχηµατίζοντας ένα άθροισµα άνω του 50%. Η
τοποθέτησή του ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει σε δύο σενάρια τα οποία συναρτώνται από την ανάγνωση που κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
στους εκλογικούς συσχετισµούς.
Το πρώτο είναι αυτό που αφορά τη δυνατότητα του δεύτερου
κόµµατος να σχηµατίσει κυβέρνηση, τοποθετώντας το πρώτο
κόµµα στη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Είναι η θεωρία
της δεύτερης εντολής σχηµατισµού κυβέρνησης.
Εκεί επενδύσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σενάριο, στο οποίο η ψήφος του λαού προτάσσεται στο κοµµατικό
συµφέρον, µιας και γνωρίζετε πως η διαµόρφωση κυβέρνησης
χωρίς την πρώτη παράταξη θα είχε σοβαρά προβλήµατα νοµιµοποίησης.
Το δεύτερο σενάριο αφορά µια κυβέρνηση µειοψηφίας, η
οποία διαρκώς θα διαπραγµατεύεται την υπερψήφιση των πολιτικών της µέσα στη Βουλή, εκβιάζοντας κατά το δοκούν Βουλευτές άλλων κοµµάτων ανάλογα µε το αντικείµενο του τιθέµενου
νοµοθετήµατος. Γι’ αυτό στηρίχθηκε στη δική σας λογική, η
οποία λέει πως στην εποχή µας δεν µπορούν να υπάρξουν ισχυρές παρατάξεις, όπως στο παρελθόν, άρα µιλάµε για πρώτα κόµµατα της τάξης των 30% έως 35%, που αναγκαστικά θα κάνουν
κυβερνήσεις συµµαχίας.
Σε αυτό, όµως, το τελευταίο σενάριο απάντησε ο ελληνικός
λαός µε την ψήφο του τον περασµένο Ιούλιο. Ήταν µια απάντηση
η οποία ήταν καθαρή και ανόθευτη, µια απάντηση που έβαλε
τέλος στους πειραµατισµούς οι οποίοι στηρίζονταν και στην προεξόφληση µιας διαρκούς εκλογικής παρουσίας της ακροδεξιάς,
που εκ των πραγµάτων θα µειώνει το άθροισµα των κοµµάτων
του συνταγµατικού τόξου.
Ας µην ξεχνάµε πως σε αυτή την Αίθουσα πως πάντα παραµένει ορατός ο κίνδυνος από τη ρευστοποίηση του πολιτικού συστήµατος. Εκ των πραγµάτων, εκλογικά συστήµατα που
στηρίζονται σε κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά και σε κυβερνήσεις µειοψηφίας, που διαρκώς διαπραγµατεύονται και αναδιαπραγµατεύονται τη στήριξή τους και από άλλους Βουλευτές,
διαµορφώνουν ένα ρευστό κοινοβουλευτικό σκηνικό, ένα σκηνικό που δυστυχώς ευνοεί τις µεταπηδήσεις Βουλευτών και τις
ανακατατάξεις στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, επιτρέπει τον
πολλαπλασιασµό µικρότερων κοµµάτων, που στη συνέχεια αξιοποιούνται ως συµπλήρωµα για τον σχηµατισµό κυβερνήσεων, ενθαρρύνει τη διάλυση κοµµάτων εν µέσω της κοινοβουλευτικής
θητείας και τον σχηµατισµό νέων.
Τα αποτελέσµατα τέτοιων τοποθετήσεων είναι πως όλα αυτά
οδηγούν σε Κοινοβούλιο που άλλο συσχετισµό εκφράζουν στις
εκλογές και άλλον µετά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση της Κυβέρνησης για
το νέο εκλογικό σύστηµα ικανοποιεί την αντιπροσωπευτικότητα
της ψήφου του λαού, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει την κυβερνησιµότητα, γιατί πολίτες είναι αυτοί που πρέπει να αποφασίζουν
τι είδους κυβέρνηση θέλουν, µονοκοµµατική ή συνεργασίας. Οι
πολίτες πρέπει να το αποφασίζουν και όχι το εκλογικό σύστηµα.
Με το παρόν σχέδιο νόµου δεν διασφαλίζεται µόνο η κυβερνησιµότητα, αλλά ενισχύεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος, το οποίο είναι και µεγάλο ζητούµενο για τη χώρα. Η
υπόθεση της διακυβέρνησης της χώρας δεν µπορεί να είναι συγκυριακή. Δεν µπορεί η χώρα µας να σύρεται σε συνεχείς εκλογι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

κές αναµετρήσεις, οι οποίες ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία θα
πλήξουν το κύρος της διεθνώς και θα προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στην εθνική οικονοµία.
Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου επιτυγχάνεται
η εξεύρεση µιας κοινής συνισταµένης ανάµεσα στην αναλογικότητα της εκπροσώπησης που δόθηκε µε τη λαϊκή εντολή, την
εκλογική δύναµη και την κυβερνητική σταθερότητα.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις εξής σκέψεις. Δεν
έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε και άλλα χρόνια συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Τα χαµένα χρόνια φέρνουν χαµένες
γενιές και είµαστε εδώ σήµερα για να εξασφαλίσουµε πως δεν
θα υπάρξουν επόµενες χαµένες γενιές. Είµαστε εδώ και αυτό κάνουµε στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, για να αναλάβουµε την ευθύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα κλείσουµε µε τον Μυτιληνιό Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ.
Μπουρνού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή Κυβέρνηση έρχεται µε αυτό το νοµοσχέδιο να καταργήσει µία εµβληµατική δηµοκρατική µεταρρύθµιση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργεί την απλή αναλογική, δηλαδή το
σύστηµα της ανόθευτης έκφρασης της λαϊκής βούλησης, το
εκλογικό σύστηµα που αποκαθιστά την ισοτιµία κάθε ψήφου, είτε
αυτή δίνεται σε µικρά είτε σε µεγάλα κόµµατα. Και χρειάζεται
φαίνεται να υπενθυµίζουµε ότι η ισότητα της ψήφου όλων µας
είναι ισότητα, πρωτίστως, πολιτική.
Η απλή αναλογική δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτή η
ισότητα, όχι µόνο σε ένα πλουραλιστικό Κοινοβούλιο, αλλά και
σε κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις που εκφράζουν ακριβώς τη βούληση περισσότερων πολιτών, αντανακλούν γνήσιες
κοινωνικές πλειοψηφίες, κυβερνήσεις που προσπαθούν να συνθέσουν και να συµβιβάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτικές, διαφορετικές ευαισθησίες.
Η απλή αναλογική διαπαιδαγωγεί τους πολίτες, αλλά και τα
κόµµατα σε έναν άλλο πολιτικό πολιτισµό, σε µια άλλη κουλτούρα συνεννόησης και συνεργασίας, σε ένα αναζωογονηµένο,
εν τέλει, δηµοκρατικό ήθος. Και ακριβώς εδώ, στο πεδίο του δηµοκρατικού ήθους, εντοπίζεται και το χειρότερο στοιχείο στην
απόπειρά σας να καταργήσετε την απλή αναλογική.
Αναφέροµαι στην περιφρόνηση και την προσβολή της δηµοκρατικής βούλησης των πολιτών που δείχνετε και δείχνει ιδίως ο
Αρχηγός σας, όταν διακηρύσσετε δεξιά και αριστερά την πρόθεσή σας να κάψετε την απλή αναλογική και να πάτε σε διπλές
εκλογές, αντιµετωπίζοντας την κορυφαία δηµοκρατική διαδικασία των εκλογών σαν λεπτοµέρεια που πρέπει να παρακαµφθεί,
σαν µια παρένθεση.
Τι ακριβώς θα κάψετε, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας; Θα
κάψετε τη δηµοκρατική έκφραση των πολιτών, την επιθυµία τους
να δουν ενδεχοµένως κυβέρνηση αυτών ή εκείνων των κοµµάτων; Τι θέλετε να κάψετε; Τι θεωρείτε παρένθεση; Την ακριβή και
γνήσια αποτύπωση των πολιτικών συσχετισµών και των διαθέσεων των πολιτών; Τη δίκαιη κατανοµή εδρών και κοινοβουλευτικής δύναµης των κοµµάτων που ο ελληνικός λαός θέλει να
στείλει στη Βουλή;
Από την άλλη, προκειµένου να καταργήσετε την απλή αναλογική, επικαλείστε σαθρά επιχειρήµατα περί δήθεν ακυβερνησίας.
Δηλαδή, τι ακριβώς θα παθαίναµε αν σχηµατιζόταν κυβέρνηση
συνεργασίας; Τι έπαθαν όλες αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες, στις
οποίες εδώ και δεκαετίες εναλλάσσονται κυβερνήσεις συνεργασίας, προοδευτικών ή συντηρητικών κοµµάτων, κεντροδεξιοί και
κεντροαριστεροί συνασπισµοί;
Έχουν κάποιο πρόβληµα σταθερότητας και ποιότητας θεσµών
οι σκανδιναβικές χώρες και οι άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που παγίως εφαρµόζουν απλή αναλογική; Τελευταίο παράδειγµα η Φιλανδία, µε µία πεντακοµµατική κυβέρνηση, στην
οποία µάλιστα -κάτι που δεν αρέσει στη Νέα Δηµοκρατία- και η
Πρωθυπουργός και οι ηγέτιδες των τεσσάρων υπολοίπων κοµµάτων είναι γυναίκες. Γιατί, να σας θυµίσω, ο κ. Αυγενάκης στο

8587

αθλητικό νοµοσχέδιο µας έλεγε ότι η ποσόστωση φύλου είναι
απολίθωµα του παρελθόντος.
Επειδή συχνά επικαλείστε το επιχείρηµα της κουλτούρας,
µήπως δεν έχουµε απλή αναλογική και κυβερνήσεις συνεργασίας
στην Ισπανία και την Πορτογαλία; Σε τι υστέρησαν αυτές οι νότιες χώρες που επίσης εφαρµόζουν απλή αναλογική; Έχουν λιγότερη δηµοκρατία από µας, έχουν χειρότερη οικονοµία από µας
ή µήπως έχουν υψηλότερη διαφθορά από µας;
Άκουσα µε προσοχή την κ. Βούλτεψη. Επειδή, τελικά, δεν
έχουν κανένα από αυτά τα προβλήµατα περισσότερο από εµάς
η Ισπανία και η Πορτογαλία, το πρόβληµα της κ. Βούλτεψη και η
σφοδρότητα µε την οποία καταφέρθηκε εναντίον του ισπανικού
και του πορτογαλικού πολιτικού πειράµατος, είναι ότι αυτές οι
κυβερνήσεις, χωρίς τα κόµµατα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, κατάφεραν να αντιστρέψουν σταδιακά τις πολιτικές λιτότητας και να αυξήσουν και το βασικό µισθό και να διευρύνουν τις
κοινωνικές πολιτικές. Αυτή η πολιτική ουσία είναι που σας κάνει
να αντιτίθεστε σφοδρά σε αυτά τα παραδείγµατα.
Τουλάχιστον εγκαταλείψτε τα επιχειρήµατα περί σταθερότητας και ανάγκης πλειοψηφιών, που αποκαλύπτουν προκλητική
άγνοια της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας. Η απλή αναλογική
είναι, στην πράξη, γνήσια εναρµόνιση µε µία κυρίαρχη πολιτική
πρακτική στην Ευρώπη, ακόµη και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να θυµίσω. Δίνει αξιοσηµείωτα σταθερές κυβερνήσεις συνεργασίας που στηρίζονται σε προγραµµατικές
συµφωνίες και σε πολιτικούς συµβιβασµούς.
Μήπως, όµως, αυτό ακριβώς είναι που εσείς θέλετε να αποφύγετε, τις προγραµµατικές συµφωνίες, τις συνεννοήσεις, τους
συµβιβασµούς και βασικά και πάνω απ’ όλα, τον έλεγχο επί των
πράξεών σας; Γιατί, ασφαλώς, το παραπλανητικό ενδιαφέρον
σας για δήθεν σταθερές κυβερνήσεις κρύβει άλλες προθέσεις
και άλλες έγνοιες. Κρύβει την ανάγκη σας να ασκείτε εξουσία
χωρίς έλεγχο, ώστε να µεταχειρίζεστε ανενόχλητοι τη χώρα σαν
λάφυρο, όπως κάνατε εδώ και δεκαετίες.
Αυτή η ανάγκη, ειδικά στην περίπτωσή σας, είναι υπαρξιακή.
Γιατί γι’ αυτό είστε στην πολιτική, γι’ αυτό ακριβώς το κόµµα σας
στήνεται γύρω από τζάκια και κοµµατάρχες, γι’ αυτό ανοίγετε τις
πόρτες σας και τάζετε θέσεις στο κράτος στους πιο αδίστακτους
πολιτικάντηδες, αρκεί να κουβαλούν, όπως µάθαµε πρόσφατα,
στρατούς ψηφοφόρων.
Κρύβει, έτσι, η πρωτοβουλία σας για κατάργηση της απλής
αναλογικής και το βαθύτερο φόβο σας για τη δική σας σταθερότητα. Γιατί φοβάστε ότι η απλή αναλογική µπορεί να ενθαρρύνει
τις διασπάσεις και τις φυγόκεντρες τάσεις, ακριβώς σε ένα
κόµµα σαν το δικό σας, ένα κόµµα σαν τη Νέα Δηµοκρατία, που
δεν βλέπω πλέον να συγκροτείται στη βάση αρχών, αλλά σαν µία
χαλαρή οµοσπονδία παραγόντων και κοµµαταρχών, µε συγκρουόµενες αρχές και ιδεολογίες και κάποιες άλλες φορές µε
πλήρη απουσία αρχών και ιδεολογίας, εκτός της βουλιµίας για
εξουσία και της ανενδοίαστης εξυπηρέτησης των ολίγων και
εκλεκτών. Είδαµε, άλλωστε, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, που
τις επικαλείστε αντίστροφα, τον πραγµατικό χαρακτήρα του κόµµατός σας.
Αυτών των παθογενειών συνέχεια και διαιώνιση είναι το εκλογικό σύστηµα που φέρνετε. Θέλετε ένα εκλογικό σύστηµα που
θα διευκολύνει την αυθαίρετη άσκηση εξουσίας, την περιφρόνηση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δίνετε µπόνους είκοσι εδρών
ευρώ ακόµη και από το 25% και ανεξαρτήτως της διαφοράς του
πρώτου κόµµατος από το δεύτερο.
Τι θα συµβεί, άραγε, αν η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόµµα είναι τόσο µικρή και ανιχνεύεται στο Κοινοβούλιο η
δυνατότητα σχηµατισµού κυβέρνησης από το δεύτερο και το
τρίτο ή το τέταρτο κόµµα; Στην Πορτογαλία είχαµε ακριβώς µία
τέτοια προοδευτική κυβέρνηση επί τέσσερα χρόνια. Πόσο δηµοκρατικό είναι να εµποδίζετε να εκφραστούν κυβερνητικά τέτοιες
εναλλακτικές πλειοψηφίες;
Η αλήθεια, όµως, είναι πως δεν είναι αυτοί οι προβληµατισµοί
σας, δεν είναι οι πραγµατικές πλειοψηφίες που σας ενδιαφέρουν, δεν είναι οι συναινέσεις που σας απασχολούν. Σας αρκεί
η συναίνεση των media και των ολιγαρχών, που σας δίνουν τον
αέρα να πιστεύετε ότι θα µπορέσετε να εξαπατήσετε ξανά τον
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ελληνικό λαό, να προσπεράσετε την αγανάκτηση από τις αποτυχίες σας που µαζεύονται η µία µετά την άλλη, µιλώντας ως Βουλευτής Λέσβου και ενθυµούµενος για παράδειγµα το Βατερλό
σας στο προσφυγικό.
Η µιντιακή πλειοψηφία είναι που σας κάνει τόσο αλαζονικούς,
γιατί σας άνοιξε µία φορά το δρόµο για να αρπάξετε την εξουσία
και νοµίζετε ότι θα σας τον ανοίγει κάθε φορά. Απατάσθε οικτρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Αύριο το πρωί στις 9.00’ θα ανοίξει την αυλαία ο κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής και θα ακολουθήσουν ο κ. Ιωάννης Παππάς από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής, ο κ.
Βερναρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χαρίτου Δηµήτριος από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Αβραµάκης Ελευθέριος επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 13 Νοεµβρίου 2019, της Πέµπτης 14 Νοεµβρίου 2019,
της Παρασκευής 15 Νοεµβρίου 2019, της Δευτέρας 18 Νοεµβρίου 2019, της Τρίτης 19 Νοεµβρίου 2019, της Τετάρτης 20 ΝοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

εµβρίου 2019, της Πέµπτης 21 Νοεµβρίου 2019 και της Παρασκευής 22 Νοεµβρίου 2019 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τετάρτης 13 Νοεµβρίου 2019, της Πέµπτης 14 Νοεµβρίου
2019, της Παρασκευής 15 Νοεµβρίου 2019, της Δευτέρας 18 Νοεµβρίου 2019, της Τρίτης 19 Νοεµβρίου 2019, της Τετάρτης 20
Νοεµβρίου 2019, της Πέµπτης 21 Νοεµβρίου 2019 και της Παρασκευής 22 Νοεµβρίου 2019 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 1.03’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης και
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή Βουλευτών».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

