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Αθήνα, σήµερα στις 21 Μάϊου 2021, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.21’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 20/5/2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΚΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
20 Μάϊου 2021 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Μεταρρυθµίσεις αναφορικά µε τις σχέσεις γονέων
και τέκνων και άλλα ζητήµατα οικογενειακού δικαίου».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 24 Μαΐου 2021, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 759/14-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Ιωάννη Μπαλάφα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αδιανόητη καθυστέρηση στις διαδικασίες για
την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρµατος) στον Δήµο Αγίου Δηµητρίου».
2. Η µε αριθµό 757/13-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χαλκιδικής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολου Πάνα προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ένταξη της
ιστορίας της Επανάστασης της Χαλκιδικής σε ξεχωριστό κεφάλαιο στα σχολικά βιβλία».
3. Η µε αριθµό 772/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Μανώλη
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Να ανακληθούν οι εκδικητικές και παράνοµες
απολύσεις των εργαζόµενων στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου και να παρθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων».
4. Η µε αριθµό 755/11-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Βιλιάρδου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αδιαφάνεια στον χειρισµό
του αναβαλλόµενου φόρου, λόγω του «Hive - Down» (χάιβ – ντάουν) της Τράπεζας Πειραιώς και ανάγκη διερεύνησης ενδεχόµενης ζηµιάς για το δηµόσιο».
5. Η µε αριθµό 752/10-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Εγκαταλελειµµένο επί 14 χρόνια στον βυθό της Σαντορίνης, το “Sea
Diamond”».

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής.
1. Η µε αριθµό 760/14-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Παύλου
Πολάκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Δυσλειτουργία της δικαιοσύνης στον Νοµό Χανίων».
2. Η µε αριθµό 758/13-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανεπαρκής ο προγραµµατισµός για την
επανέναρξη λειτουργίας των δραµατικών σχολών».
3. Η µε αριθµό 773/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Μαρίας
Κοµνηνάκα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τις ελλείψεις
προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Άντισσας Νοµού Λέσβου».
4. Η µε αριθµό 756/13-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β1’Βόρειου Τοµέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης κ. Αναστασίας Αικατερίνης Αλεξοπούλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Η έλλειψη συντήρησης και φροντίδας των
δασών Λυκόβρυσης-Πεύκης οδηγεί σε κίνδυνο καταστροφής
τους».
5. Η µε αριθµό 753/10-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς την
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα: «Αποκατάσταση
του Ταφικού Μνηµείου του Μεγάλου Κρητικού Εθνικού Ευεργέτη
Αντωνίου Φ. Παπαδάκη».
6. Η µε αριθµό 769/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αικατερίνης
(Κατερίνας)
Νοτοπούλου
προς
τον
Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Ξεναγοί. Χωρίς εισόδηµα και
χωρίς προοπτική».
7. Η µε αριθµό 761/14-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ροδόπης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Αχµέτ Ιλχάν προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Απουσία εµβολιαστικών κέντρων
στον Δήµο Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας ( Π.Ε) Ροδόπης».
8. Η µε αριθµό 774/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Μανώλη
Συντυχάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Άµεσα µέτρα στήριξης των σωµατείων και των αθλητών
για την επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας».
9. Η µε αριθµό 764/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Νέα αδιαφάνεια για τον ΧΥΤΑ Φυλής. Αγνοείται η επιδηµιολογική µελέτη,
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απόρρητη η µελέτη ρύπανσης υπόγειων υδάτων».
10. Η µε αριθµό 770/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ρεθύµνου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ανδρέα
Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Έλλειµα αξιολόγησης των self-test - αδιαφάνεια για τα επιδηµιολογικά δεδοµένα
και τον έλεγχο των µεταλλάξεων του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα».
11. Η µε αριθµό 766/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε
θέµα:«Αντιµετώπιση του προβλήµατος µε τα κληροτεµάχια, που
δεν αναγνωρίζει το κτηµατολόγιο και παράταση των προθεσµιών
προανάρτησης».
12. Η µε αριθµό 775/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος
κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Προβλήµατα εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων Α.Ε., που βρίσκεται σε ειδική εκκαθάριση».
13. Η µε αριθµό 771/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αποκλεισµός
εργαζόµενων σε δήµους µέσω προγραµµάτων ΟΑΕΔ από το δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο».
14. Η µε αριθµό 776/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ζεϊµπέκ
Χουσεϊν προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Μετατροπή του 17ου Δηµοτικού Σχολείου Ξάνθης σε Πειραµατικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ)».
15. Η µε αριθµό 777/17-5-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή αποζηµιώσεων των
αγροτών της Ηλείας.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παρ. 5 Καν. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4000/484/9-2-2021 ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννη Ραγκούση προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Θα προστατεύσει η Κυβέρνηση το δηµόσιο συµφέρον; Ποια είναι, σύµφωνα µε το σύστηµα ελέγχου τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων της OΛΠ Α.Ε.-COSCO,
όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της -µέχρι σήµερα- υλοποίησης των
11 υποχρεωτικών επενδύσεων, κόστους αναφοράς 293.783.800
και συµµετοχής ΟΛΠ ύψους 162.951.352 ευρώ».
2. Η µε αριθµό 3257/14-1-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Αναγκαία η µέριµνα της Κυβέρνησης ώστε να προστατεύονται
όλοι οι εργαζόµενοι στον τουρισµό και τον επισιτισµό».
3. Η µε αριθµό 5066/526/16-3-2021 ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε θέµα: «Παράνοµη η έγκριση ως στρατηγικών
επενδύσεων οκτώ νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια;»
4. Η µε αριθµό 5598/1-4-2021 ερώτηση του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Ιωάννη Μπαλάφα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καταγγελίες για τους πίνακες αναµοριοδότησης υποψηφίων ιατρών».
5. Η µε αριθµό 2023/17-3-2021 Αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Το αίτηµα της αεροπορικής
εταιρείας IFLY A.E. για επιχορήγηση προκειµένου να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας COVID-19».
6. Η µε αριθµό 5226/22-3-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαράλαµπου
(Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Πότε θα ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Ηρακλείου-Μεσσαράς;»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
στις 12 Μαΐου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνονται τα γνωστά,
δηλαδή µε φυσική παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος
κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε
κοινοβουλευτική οµάδα κι ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε
την αναλογία πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ
κι ένας συνάδελφος από κάθε ένα από τα υπόλοιπα κόµµατα.
Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προτείνεται, επίσης, ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την ίδια ως άνω αναλογία. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές
Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Ως προς τη βασική εισήγηση νοµίζω δεν υπάρχει αντίρρηση.
Ενηµερώνω τους συναδέλφους ότι έχει κατατεθεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν οι υπογραφές όταν έρθει η ώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Καληµέρα κι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο, διότι θέλω να καταθέσω την απόλυτη αντίθεση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συµµαχία µε τον τρόπο που πάει να διεξαχθεί σήµερα η συζήτηση. Το θέµα µπήκε και χθες. Δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε, τη
στιγµή που η συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργιών της ελληνικής κοινωνίας επιστρέφει σε κανονικούς ρυθµούς και το µόνο
το οποίο να λειτουργεί λειψά, ακρωτηριασµένα, να είναι το ελληνικό Κοινοβούλιο και τα ελληνικά πανεπιστήµια -ελπίζω να µην
συσχετίζονται αυτά τα δύο- ο ναός της δηµοκρατίας και ο χώρος
της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.
Μπορεί να υπάρξει λειτουργία του Κοινοβουλίου, χωρίς τους
Βουλευτές; Εδώ συζητάµε αν στα νυχτερινά κέντρα θα επανέλθουν τα µπουζούκια. Οι Βουλευτές δεν έχουν το δικαίωµα να
ασκήσουν αυτό το συνταγµατικό τους δικαίωµα, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη δια ζώσης παρουσία, την ανταλλαγή απόψεων;
Ποια είναι η σκοπιµότητα τελικά; Μήπως η σκοπιµότητα είναι να
αποκρυφτεί µε αυτόν τον τρόπο, βλέποντας την πανδηµία ως µία
ευκαιρία, ο αντικοινωνικός χαρακτήρας µιας σειράς κρίσιµων νοµοθετηµάτων, που ανατρέπουν κατακτήσεις δεκαετιών;
Μήπως τελικά, υπάρχει και µια άλλη σκοπιµότητα, αυτή που
είδαµε ν’ αποτυπώνεται στη χθεσινή ψηφοφορία, να µπορέσετε
να κουκουλώσετε, να διευθετήσετε φωνές διαφορετικές στο
κόµµα σας. Δεν αναφέροµαι σε εσάς, βέβαια, κύριε Πρόεδρε.
Εσείς είστε, βέβαια, µέλος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Αναφέροµαι στην Κυβέρνηση και στους συναδέλφους της κυβερνητικής Πλειοψηφίας.
Κύριε Πρόεδρε, αιτούµαι το κυρίαρχο Σώµα να αποφασίσει
σήµερα τη διεξαγωγή, τουλάχιστον σαν ένα πρώτο βήµα, αυτής
της συζήτησης µε πλήρη σύνθεση, κανονικά, όπως προβλέπεται,
όπως επιβάλλεται. Όσο, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, και
να πιστεύετε, να ελπίζετε ότι θα βρεθεί κάποιο «εµβόλιο» για τη
δηµοκρατία, δεν υπάρχει. Ο ιός της δηµοκρατίας είναι ένα θετικό
πράγµα. Τον θέλουµε. Είναι καλό πράγµα. Είναι το οξυγόνο.
Με αυτή την έννοια, κύριε Πρόεδρε, ζητάω το Σώµα να αποφασίσει να υπάρξει µία πλήρης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό, δηµοκρατική λειτουργία. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε
να βαδίζουµε σε αυτόν τον αντιδηµοκρατικό κατήφορο! Θα µας
βρίσκετε συνέχεια µπροστά σας. Θα υπερασπιστούµε το Κοινοβούλιο, θα υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία, θα υπερασπιστούµε
αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται οι Έλληνες πολίτες, να γίνεται
ένας ζωντανός, ειλικρινής, δηµοκρατικός διάλογος.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ θα σας απαντήσω στο κοµµάτι που αφορά το Κοινοβούλιο. Ως Προεδρεύων,
δεν µπορώ να υπεισέλθω στις κοµµατικές αντιπαραθέσεις, τηρώντας επί λέξει τον Κανονισµό.
Κατ’αρχήν ,ως προς το σηµερινό νοµοσχέδιο, η απόφαση είναι
οµόφωνη στη Διάσκεψη των Προέδρων. Πήραµε απόφαση ότι
εφόσον θα ήταν δύο µέρες το χθεσινό νοµοσχέδιο, σήµερα θα
συζητείτο, µαταιωµένων των ερωτήσεων οι οποίες θα πάνε τη
Δευτέρα. Η απόφαση ήταν οµόφωνη και ως προς τη διαδικασία
και ως προς το τι θα γίνει σήµερα.
Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, σήµερα και παρά την οµόφωνη
απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, στείλατε δυο-τρεις
επιπλέον -µπορεί να είναι ο αριθµός λάθος- οµιλητές µε φυσική
παρουσία τις οποίες το Προεδρείο τις έκανε αποδεκτές. Δεν
µπορώ, όµως, να κάνω από εδώ και πέρα πλέον αποδεκτές. Αυτό
έγινε αποδεκτό.
Τρίτον, όπως ήδη είναι γνωστό, ο τρόπος που λειτουργεί η
Βουλή δεν είναι απόφαση, βάσει µια εισήγησης του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, ως Προέδρου της Βουλής, αλλά είναι µε βάσει
της υγειονοµικής επιτροπής της Βουλής η οποία είναι επί σειρά
ετών τα ίδια πρόσωπα. Δεν έκανε η παρούσα Κυβέρνηση, η παρούσα προεδρία κάποιες αλλαγές.
Τέταρτον, επειδή λέτε ότι φιµώνεται η Βουλή, να υπενθυµίσω
κάτι που φαντάζοµαι το ξέρουµε όλοι µας. Από τον Ιανουάριο
µέχρι τώρα έχουν ψηφιστεί είκοσι τέσσερα νοµοσχέδια. Έχουν
µιλήσει χίλιοι διακόσιοι τριάντα Βουλευτές, είτε µε φυσική παρουσία είτε µε τηλεδιάσκεψη, µεικτά, δηλαδή πενήντα ένας συνάδελφοι ανά σχέδιο νόµου.
Εδώ ήδη υπάρχουν και νέοι συνάδελφοι, υπάρχουν όµως και
κάποιοι που είµαστε πολύ παλιοί. Μην µου πείτε ότι χωρίς πανδηµία ενθυµίστε σε κοινά νοµοσχέδια να παρίστανται παραπάνω
από πενήντα Βουλευτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Θα σας πω για την
ονοµαστική, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα φτάσω εκεί.
Έρχοµαι, λοιπόν, στην ψηφοφορία. Νοµίζω ότι µάλλον ελησµονήθη να αναφερθεί εχθές από τον Αρχηγό σας ότι µε απόφαση οµόφωνη της Διάσκεψης των Προέδρων η ψηφοφορία έχει
αλλάξει. Δεν είναι πλέον µόνο επιστολική. Είναι και µε φυσική παρουσία, όσοι συνάδελφοι το επιθυµούν και επιστολική όσοι συνάδελφοι το επιθυµούν. Τι έχει αλλάξει µόνο στη φυσική
παρουσία; Είπαµε ανά πενήντα συνάδελφοι κάθε µία ώρα. Ας
πούµε έντεκα µε δώδεκα οι πρώτοι πενήντα, δώδεκα µε µία οι
άλλοι. Αλλά επιτρέπεται και η φυσική παρουσία. Άρα, όποιος συνάδελφος επιθυµεί, αντί να στείλει επιστολική ψήφο µε βάση τις
υποδείξεις των ιατρών, µπορεί να έρθει και να ψηφίσει µε φυσική
παρουσία.
Εποµένως, πού είναι η εργαλειοποίηση και η φίµωση; Δεν το
αντιλαµβάνοµαι αυτό το πράγµα. Μιλώ πάντα αποκλειστικά µε
το τι έχει αποφασιστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων. Δεν λέω
προσωπική µου άποψη. Πράγµατι, στη Διάσκεψη έχετε κάνει τις
ενστάσεις σας. Το καταγράφω για να µη θεωρηθεί ότι η εκπρόσωπός σας δεν έχει κάνει τις ενστάσεις της. Και από άλλα κόµµατα. Αλλά σε ό,τι αφορά το σηµερινό, η απόφαση µε βάση την
εισήγηση που σας διάβασα µε την παρέκκλιση που έκανα εγώ
ως Προεδρείο, αφού συνεννοήθηκα µε τον Πρόεδρο να προσθέσουµε ονόµατα συναδέλφων που µας στείλατε µε φυσική παρουσία, ήταν οµόφωνη. Σας παρακαλώ λοιπόν να µου επιτρέψετε να
ξεκινήσουµε. Καταγράφηκε η διαφωνία σας.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, το σχέδιο νόµου για τα προϊόντα της φαρµακευτικής κάνναβης εισάγεται στην Ολοµέλεια
της Βουλής µετά από συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου όπου και υπερψηφίστηκε επί της αρχής µε ευρεία πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου που ως στόχο
έχει να βελτιώσει τη θέση της ελληνικής παραγωγής στην παγκόσµια αγορά φαρµακευτικής κάνναβης, η οποία αναπτύσσεται
ταχύτατα τα τελευταία χρόνια.
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Ο ΟΗΕ και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχουν ταχθεί
υπέρ της χρήσης φαρµακευτικής κάνναβης για την ανακούφιση
ασθενών και χρόνια πασχόντων, ενώ αντίστοιχη θέση έχει λάβει
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωβουλή επεσήµανε πως
πρέπει να υπάρξει διάκριση µεταξύ της κάνναβης, που διοχετεύεται στην αγορά για ευφορικούς λόγους και της φαρµακευτικής κάνναβης που δύναται να συµβάλει στη θεραπεία
παθήσεων και στη βελτίωση της υγείας όσων κάνουν χρήση των
προϊόντων της. Επιπλέον, τόνισε πως θα πρέπει να διασφαλιστεί
από την επιτροπή ότι η ανάπτυξη της έρευνας για την κάνναβη
δεν πρόκειται να ευνοήσει την εξάπλωση εγκληµατικών δικτύων
για τα ναρκωτικά ούτε να ενθαρρύνει τους νέους και τους ευάλωτους στον εθισµό. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει πως η επένδυση στη συγκεκριµένη βιοµηχανία θα έχει
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη.
Η οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης του νέου αυτού κλάδου
αποτυπώνεται στο ΑΕΠ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
που προτάσσεται ως υπόδειγµα για τη χώρα µας. Σύµφωνα µε
την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, η επίδραση της κάνναβης στην αµερικανική οικονοµία υπολογίζεται σε 0,5% στο τέλος
του 2021 και άνω του 0,6% από το 2024 και µετά. Αντίστοιχα,
στην Ελλάδα εκτιµάται ότι η συµβολή της φαρµακευτικής κάνναβης θα ανέρχεται σε πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ µετά
από δέκα χρόνια. Το επενδυτικό ενδιαφέρον άλλωστε έχει γίνει
αισθητό τα προηγούµενα χρόνια, αφού υπήρξαν εκατόν εβδοµήντα αιτήσεις, εκ των οποίων εκατόν δέκα έλαβαν έγκριση, ενενήντα τέσσερις πήραν ΦΕΚ, δηµοσιεύθηκαν δηλαδή στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και άλλα εξήντα σχέδια βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, από όλες αυτές τις επενδύσεις
µόνο µία έχει προχωρήσει. Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί χρειάζεται
ολοκληρωµένο πλαίσιο, χωρίς γραφειοκρατικά εµπόδια, το οποίο
θα ενισχύσει τον εξαγωγικό προσανατολισµό της παραγωγής.
Το νέο αυτό πλαίσιο εισάγεται µε το παρόν σχέδιο νόµου, λαµβάνοντας υπόψη τις καλές διεθνείς πρακτικές, ώστε η ελληνική
βιοµηχανία κάνναβης να οργανωθεί αποτελεσµατικότερα και µε
ασφάλεια, να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να απλοποιηθούν οι εξαγωγές και να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της
αγοράς.
Κατ’ αρχήν, θεµελιώδης αλλαγή σε σχέση µε τον προηγούµενο
ν. 4523/2018 είναι ότι τα τελικά προϊόντα της φαρµακευτικής κάνναβης εντάσσονται στον πίνακα Δ’ των ναρκωτικών ώστε οι ασθενείς να µπορούν να τα προµηθεύονται από τα φαρµακεία µε
ιατρική συνταγή. Ως εκ τούτου, το καθεστώς της προµήθειας του
κρατικού µονοπωλίου που ίσχυε έως σήµερα καταργείται και
προβλέπεται η απευθείας διάθεση των τελικών προϊόντων σε
φαρµακεία, φαρµακαποθήκες, θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές
υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ. Συγχρόνως προβλέπεται η παραγωγή,
αποθήκευση και µεταφορά πολλαπλασιαστικού υλικού, δηλαδή
των σπόρων, ενώ καινοτοµία συνιστά επίσης το γεγονός ότι προβλέπεται εντός των εκτάσεων των εγκαταστάσεων η λειτουργία
σταθµού παραγωγής ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών των µονάδων παραγωγής.
Έρχοµαι στις άδειες. Οι άδειες είναι ενιαίες και δεν µεταβιβάζονται. Αφετέρου ορίζεται η έγκριση των εγκαταστάσεων και της
λειτουργίας των µεταποιητικών µονάδων σε δύο στάδια. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρµόδια υπηρεσία παραλαβής
των αιτήσεων έγκρισης, ενώ για τα πιθανά ζητήµατα τα οποία θα
αφορούν αιτήσεις και δεν ρυθµίζονται από το παρόν σχέδιο
νόµου προβλέπεται η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του
ν.3982/2011 για την απλοποίηση αδειοδότησης µεταποιητικών
δραστηριοτήτων.
Αυστηροποιείται η διαδικασία της έγκρισης και συγχρόνως
προσφέρεται σταθερότητα στους επενδυτές. Η έγκριση χορηγείται εντός τριάντα ηµερών από την υποβολή της αίτησης και
συνοδεύεται από αντίγραφο ποινικού µητρώου, πιστοποιητικό µη
πτώχευσης, βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και πληρωµή παραβόλου. Εντός δύο µηνών από την έγκριση προβλέπεται η διενέργεια αυτοψίας στις εγκαταστάσεις
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από την αρµόδια υπηρεσία ώστε να διαπιστώνονται δια ζώσης
οι πραγµατικές συνθήκες της παραγωγικής και µεταποιητικής
δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά επικαιροποιούνται σε ετήσια
βάση έως τις 31 Δεκεµβρίου κάθε χρονιάς. Η έγκριση εγκατάστασης ορίζεται σε πέντε έτη µε δυνατότητα παράτασης σε
δέκα, ενώ αντίστοιχα η έγκριση λειτουργίας των µονάδων είναι
δεκαετούς ισχύος. Σε περίπτωση τροποποίησης της έκτασης,
του εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων και των µέτρων ασφαλείας
απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης και τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας.
Παράλληλα, περιλαµβάνονται σηµαντικές ρυθµίσεις αναφορικά µε τα κωλύµατα των εµπλεκόµενων προσώπων, την παραβίαση των όρων έγκρισης, παραγωγής και διάθεσης των τελικών
προϊόντων και τη χωροθέτηση των περιοχών καλλιέργειας και
λειτουργίας των µεταποιητικών µονάδων. Τα φυσικά πρόσωπα,
τα νοµικά πρόσωπα και οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί ή παραπεµφθεί για κακούργηµα, κλοπή, απάτη, απιστία εις βάρος του δηµοσίου και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας. Επιπλέον, εφόσον παραβιάζονται οι
όροι και προϋποθέσεις έγκρισης της παραγωγής και διάθεσης
των τελικών προϊόντων, µε απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής
προβλέπονται είτε ολική ή µερική -προσωρινή ή οριστική- διακοπή της µεταποιητικής δραστηριότητας είτε πρόστιµο που κυµαίνεται από 1.000 ευρώ έως 75.000.
Όσον αφορά τη χωροθέτηση, προβλέπεται η χορήγηση άδειας
καλλιέργειας και µεταποίησης σε περιοχές όπου επιτρέπονται
µεταποιητικές και γεωργικές δραστηριότητες, εξαιρουµένης της
γης υψηλής παραγωγικότητας, ενώ οι συντελεστές δόµησης καθορίζονται σύµφωνα µε τον νόµο για τον εκσυγχρονισµό της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι διαδικασίες απλοποιούνται,
χωρίς να γίνεται όµως απολύτως καµµία έκπτωση στις προδιαγραφές ασφαλείας. Κατ’ αρχάς, ορίζεται η εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης ανεξαρτήτως µορφής χωρίς
την ειδική έγκριση του ΕΟΦ, αλλά µε την προβλεπόµενη άδεια
παραγωγής. Η άδεια αυτή θα συνοδεύεται από άδεια της εθνικής
αρχής κάθε κράτους προορισµού, η οποία θα είναι επίσηµα µεταφρασµένη και συνοδευόµενη από τα απαραίτητα έγγραφα περιγραφής, σύστασης, σύνθεσης, σκοπού χρήσης των προϊόντων,
περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και ανταποδοτικό
τέλος υπέρ του ΕΟΦ ποσού δυόµισι χιλιάδων ευρώ συν τετρακόσια ευρώ ανά µορφή και περιεκτικότητα. Έτσι εξαλείφεται η
χρονοβόρος διαδικασία της ειδικής έγκρισης. Ειδικότερα, ρυθµίζεται η εξαγωγή τελικών προϊόντων µε τη µορφή ξηρού ανθού.
O ΕΟΦ χορηγεί άδεια παραγωγής και εξαγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή ξηρού ανθού συσκευασίας έως 30 γραµµάρια, αποκλειστικά για ιατρικούς και
φαρµακευτικούς σκοπούς, ανεξάρτητα εάν στη χώρα εξαγωγής
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως τελικό, ενδιάµεσο προϊόν ή
πρώτη ύλη.
Μέσω των συγκεκριµένων ρυθµίσεων προσδοκάται ότι θα υποστηριχθεί η µεταποιητική δραστηριότητα εντός της χώρας, αφού
οι εξαγωγές ποσότητες θα είναι περιορισµένες και δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούνται από άλλους µεταποιητές στο εξωτερικό. Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της µεταποίησης και
προκειµένου να χορηγηθεί η συγκεκριµένη άδεια, απαιτείται να
έχει υποβληθεί συγχρόνως αίτηση για ειδική έγκριση κυκλοφορίας τελικού προϊόντος στην Ελλάδα σε διαφορετική, όµως,
µορφή από αυτήν του ξηρού ανθού, όπως και να τεκµηριώνεται
από πλευράς του αιτούντος η συµφωνία του ανθού κάνναβης µε
τα γενικά κείµενα της ευρωπαϊκής και διεθνούς φαρµακοποιίας.
Βέβαια, η παραγωγή του ξηρού ανθού προϋποθέτει συνθήκες
ενισχυµένης ασφαλείας, όπως περίκλειστη ουδέτερη ζώνη ελέγχου των µονάδων, ενισχυµένη τοιχοποιία, πόρτες ασφαλείας και
ασφαλώς µηχανισµό ασφαλούς περιέκτη.
Περαιτέρω, το νοµοσχέδιο ρυθµίζει την κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στην εσωτερική αγορά,
ενώ εισάγει σηµαντικές µεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Τα τελικά προϊόντα που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση διοχετεύονται στην αγορά έπειτα από την έγκριση του
προέδρου του ΕΟΦ και την ένταξή τους στον πίνακα Δ’ του άρ-
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θρου 1 του Κώδικα Νόµων για τα Ναρκωτικά, χωρίς τη γνώµη
της Επιτροπής Ναρκωτικών. Οι αποφάσεις έγκρισης, που έχουν
εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και αφορούν εγκαταστάσεις σε γη υψηλής παραγωγικότητας παραµένουν σε ισχύ.
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης µε κοινή απόφαση δύνανται να εξειδικεύουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγκρίσεων εγκατάστασης
και λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων, την υποβολή επιπλέον
δικαιολογητικών, το ύψος του παραβόλου, τις προδιαγραφές φύλαξης των καλλιεργούµενων εκτάσεων, την εξαγωγή και εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και τη διενέργεια
ελέγχων στις µονάδες.
Με εισήγηση του προέδρου του ΕΟΦ οι Υπουργοί Οικονοµικών
και Υγείας δύνανται να αναπροσαρµόζουν το προβλεπόµενο ανταποδοτικό τέλος, όπως και τα δικαιολογητικά που αφορούν τις
εξαγωγές τελικών προϊόντων ξηρού ανθού.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιµά πως θα υπάρξουν
έσοδα σε τακτική βάση τόσο από τα παράβολα κάθε επένδυσης
όσο και από την ετήσια επικαιροποίηση των εγκρίσεων και τα ανταποδοτικά τέλη των εξαγωγών. Η µείζων αναπτυξιακή προοπτική, ωστόσο, δεν είναι ταµειακή αλλά είναι εργασιακή, αφού,
για να προαχθούν οι συγκεκριµένες επενδύσεις και να λειτουργήσουν οι µεταποιητικές µονάδες, θα χρειαστούν, πέραν των
καλλιεργητών, γεωπόνοι, χηµικοί, φαρµακοποιοί και εργαζόµενοι
άλλων ειδικοτήτων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε δυο από τις τροπολογίες.
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 889 και ειδικό 70, άρθρο
4, προβλέπεται η άµεση καταβολή του συνόλου των ενισχύσεων
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σε γυµναστήρια, παιδότοπους, τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, αλλά και αυτοαπασχολούµενους δικηγόρους που έχουν πληγεί από την
πανδηµία. Τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και
ακατάσχετα.
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 895 και ειδικό 71, άρθρο
1, χορηγείται παράταση προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων
κατά του περιεχοµένου των δασικών χαρτών που η ανάρτησή
τους υλοποιείται εντός το 2021. Με αυτή, τη διάταξη παρέχονται
αφενός µεν ικανός χρόνος στη διευθύνσεις δασών, ώστε να διορθώσουν σφάλµατα που έχουν προκύψει, και αφετέρου το δικαίωµα στους θιγόµενους να υποβάλλουν αντιστοίχως τις
ενστάσεις τους. Το δασικό είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα που απασχολεί πάρα πολύ κόσµο, σχεδόν πάνω από τη µισή Ελλάδα.
Οι συγκεκριµένες προσθήκες, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα
άρθρα των τροπολογιών είναι απολύτως απαραίτητες και ευεργετικές για την οικονοµική δραστηριότητα και, βεβαίως, θα τις
υποστηρίξουν οι αρµόδιοι Υπουργοί.
Κλείνοντας, το παρόν σχέδιο νόµου έχει ξεκάθαρα αναπτυξιακή µορφή. Με σαφή και οργανωµένο τρόπο η έννοµη τάξη εµπλουτίζεται µε ένα σύνολο διατάξεων το οποίο θα συµβάλει
πρακτικά στην εγκαθίδρυση ενός νέου κλάδου, η ανάπτυξη του
οποίου θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονοµία. Για
τον λόγο αυτό η πλειοψηφία το υποστηρίζει και το υπερψηφίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο γενικός εισηγητής από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε σήµερα εδώ, για να συζητήσουµε ένα ακόµα κρίσιµο νοµοσχέδιο κάτω από συνθήκες
πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για το Ελληνικό
Κοινοβούλιο, συνθήκες οι οποίες επιβλήθηκαν βεβαίως, από την
πανδηµία, που πλέον βιώνουµε για περισσότερο από ένα χρόνο,
συνθήκες οι οποίες µας οδήγησαν στην αλλαγή της καθηµερινότητάς µας και του τρόπου ζωής µας συνολικά, ολόκληρη την κοινωνία, συνθήκες οι οποίες επέβαλαν µέτρα και στον τρόπο
λειτουργίας του Κοινοβουλίου, µέτρα όµως τα οποία ήταν επιλεκτικά. Γιατί την ίδια στιγµή που περιορίστηκε η φυσική παρουσία
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των Βουλευτών και καθιερώθηκε η ψήφος µε εξουσιοδότηση στις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες, καµµία αναστολή δεν υπήρξε από την
Κυβέρνηση για τη νοµοθέτηση κρίσιµων νοµοσχεδίων που καµµία
σχέση µε την πανδηµία δεν είχαν. Πρόκειται για νοµοσχέδια τα
οποία σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσαν και προκαλούν την αντίδραση της κοινωνίας. Ενδεικτικά κάποια παραδείγµατα: Το νοµοσχέδιο πριν από λίγους µήνες του Υπουργείου Οικονοµικών για
τον πτωχευτικό νόµο. Οσονούπω, την 1η Ιουνίου απελευθερώνονται οι πλειστηριασµοί και πρώτης κατοικίας πλέον. Το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας για την αστυνοµία στα πανεπιστήµια και
για τον αποκλεισµό τριάντα χιλιάδων περίπου νέων από τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το περιβαλλοντοκτόνο νοµοσχέδιο που έχει δηµιουργήσει πλέον αντιδράσεις ακόµα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ενώ µόλις χθες είχαµε και την ψήφιση µε απώλειες για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του νοµοσχεδίου για την υποχρεωτική συνεπιµέλεια που συνάντησε την αντίδραση ακόµα και του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Όλα αυτά τα ανέλυσε εκτενώς ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπε πριν από λίγο και
ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Μίλησαν για την κακοποίηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που συνιστά, βεβαίως, καίριο ζήτηµα δηµοκρατίας, τίποτα λιγότερο από αυτό.
Επιτρέψτε µου εµένα να προσθέσω σε αυτά και κάτι το οποίο
έχει να κάνει και µε το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα για
την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων φαρµακευτικής
κάνναβης. Πραγµατικά, αυτό το οποίο έχει συµβεί -εξ όσων γνωρίζω- δεν έχει προηγούµενο, συνιστά πρωτοτυπία στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε σε
τέσσερις πολύωρες συνεδριάσεις στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου δεν βρέθηκε κανείς, ούτε ένας Βουλευτής
από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να πάρει το λόγο και να το
υποστηρίξει. Εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές από τη µεριά της
Νέας Δηµοκρατίας απουσίαζαν όλοι, οι πάντες. Πάλι καλά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εγώ για τους εκατόν πενήντα οκτώ…
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Βεβαίως, τώρα έρχοµαι σε εσάς, κύριε
Κέλλα. Πάλι καλά, που εσείς αναλάβετε τον άχαρο ρόλο του εισηγητή και µπράβο σας. Βεβαίως, είναι και ο κ. Μπουκώρος, που
ανέλαβε σήµερα το ρόλο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Αλλιώς, πραγµατικά, νοµίζω ότι θα πηγαίναµε για βραβείο Γκίνες, να
έχουµε νοµοσχέδιο από τη µεριά της Κυβέρνησης, χωρίς εισηγητή
από τη µεριά της Πλειοψηφίας. Δεν υπάρχει προηγούµενο σε
αυτό. Τις κρυφές στρατιές των Βουλευτών περιµένουµε µια εβδοµάδα να τις δούµε. Πού είναι αυτές οι κρυφές στρατιές των Βουλευτών που θα έρθουν να υποστηρίξουν το νοµοσχέδιο, κύριε
Μπουκώρο;
Ακόµη όµως και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης αποφεύγουν µε
τακτ να τοποθετηθούν δηµόσια και ζητάνε από ό,τι µαθαίνω και
από δηµοσιογράφους να µην τους θέτουν το θέµα στις συνεντεύξεις τους, για να µην τους φέρνουν σε δύσκολη θέση. Μάλλον παραµένουν πιστοί στη λογική και στις δηλώσεις των προηγούµενων
χρόνων, της περιόδου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ηχηρή, βεβαίως, ήταν -αυτό είναι πολύ σοβαρό, αγαπητοί συνάδελφοι της Πλειοψηφίας- και η απουσία σε όλη αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία του Υπουργείου Υγείας, που είναι ένα
Υπουργείο που εµπλέκεται ευθέως κι έχει άµεση αρµοδιότητα για
το εν λόγω ζήτηµα. Έλαµψε δια της απουσίας του από όλη αυτή
τη συζήτηση.
Φαίνεται, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί -απευθύνοµαι στον κ. Παπαθανάση, αλλά και στον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος δεν βρίσκεται
αυτήν τη στιγµή στην Αίθουσα- πως η ξεκάθαρη παραδοχή από
τη µεριά σας ότι η στάση της Νέας Δηµοκρατίας ως αντιπολίτευση
στο συγκεκριµένο ζήτηµα, όπως και σε πολλά άλλα -θα επανέλθω
στη συνέχεια σε αυτό- ήταν εσφαλµένη. Η παραδοχή σας, λοιπόν,
αυτή είναι φωνή βοώντος εν τη ερήµω. Με την απουσία τους και
τη σιωπή τους οι συνάδελφοί σας Υπουργοί και Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας δείχνουν να µη συµφωνούν µε αυτήν την αλλαγή στάσης.
Αναρωτιόµαστε, λοιπόν, αν το παρόν νοµοσχέδιο έχει την έγκριση των Βουλευτών της Πλειοψηφίας. Και αυτό το θέατρο του
παραλόγου που ζήσαµε όλες τις προηγούµενες µέρες, που σας
περιέγραψα µόλις τώρα, θεωρούµε ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί.
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Δεν µπορούν οι Βουλευτές να κρύβονται και να ψηφίζουν δια αντιπροσώπου, δια του γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας. Πρέπει όλοι, ο καθένας και η καθεµιά ξεχωριστά, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Για τον λόγο αυτό, καταθέτουµε και αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου, γιατί θεωρούµε ότι η δηµοκρατία δεν µπορεί να µπει σε αναστολή. Όσο και να προσπαθεί
η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει την πανδηµία, για να νοµοθετήσει µε
την κοινωνία απούσα, εµείς θα είµαστε εδώ για να διασφαλίζουµε
τη λειτουργία της δηµοκρατίας και την εκπροσώπηση των πολιτών
σε αυτήν.
Μπαίνω τώρα στα του νοµοσχεδίου: Αν σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορούµε να συζητάµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο για την παραγωγή και την αξιοποίηση προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, αν µπορούµε να συζητάµε για το πόσοι ασθενείς
θα έχουν πρόσβαση στο φάρµακό τους, στο πώς θα παταχθούν
οι µηχανισµοί του µαύρου χρήµατος, στο πώς θα προχωρήσουν
οι εγχώριες επενδύσεις και η πρόσβαση σε µια αναδυόµενη παγκόσµια αγορά, όλα αυτά συµβαίνουν επειδή η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εγκαίρως και µε τόλµη άνοιξε συντεταγµένα την κουβέντα
για ένα αντικείµενο, που µέχρι τότε αποτελούσε ταµπού για το πολιτικό σύστηµα και την ελληνική κοινωνία. Δηµιουργήσαµε ένα
σαφές νοµοθετικό πλαίσιο εκεί που για χρόνια δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα.
Βλέπω ότι είναι και ο τότε εισηγητής του νοµοσχεδίου µας
εδώ, ο πρώην Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος
είχε ακούσει τα µύρια όσα τότε, όταν από το 2016 συστάθηκε
οµάδα εργασίας στο Υπουργείο Υγείας για την ιατρική χρήση της
κάνναβης και µετά από εκτεταµένη διαβούλευση και λαµβάνοντας υπόψιν τις απόψεις των υπηρεσιών και των επιστηµονικών
φορέων και σε διάλογο µε τους συλλόγους των ασθενών και την
επιστηµονική κοινότητα, θεσµοθετήθηκε µε τον ν.4523/2018 η
δυνατότητα εγχώριας παραγωγής και τελικής επεξεργασίας
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης.
Ενώ εµείς, κύριοι της Πλειοψηφίας, φέρναµε στο προσκήνιο
τους ασθενείς και τις ανάγκες τους, το δικαίωµά τους για
ασφαλή φαρµακευτική περίθαλψη, τα πολλαπλά οφέλη που έχει
η φαρµακευτική κάνναβη για την οικονοµία, για τις επενδύσεις,
για την ανάπτυξη ειδικής επιστηµονικής τεχνογνωσίας, τη στιγµή
που νοµοθετούσαµε µε στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της χώρας και θέταµε τις βάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας εγχώριας αγοράς µε πολύ σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης, δυστυχώς τότε, η τότε αντιπολίτευση, η τότε
Αξιωµατική Αντιπολίτευση -για να µην είµαι άδικος µε άλλες πολιτικές δυνάµεις- λοιδορούσε και σαµπόταρε κυριολεκτικά µια
καινοτόµα προσπάθεια για τη δηµιουργία, βεβαίως, των αναγκαίων ευρύτερων συναινέσεων. Δυστυχώς, όλα αυτά γίνονταν
στον βωµό µικροκοµµατικών συµφερόντων.
Ασκήσατε τότε µια αντιπολίτευση, η οποία ήταν συκοφαντική
και σκοταδιστική, βαθιά αντιεπιστηµονική και, βεβαίως, εντελώς
παρωχηµένη. Μιλούσατε τότε για πρελούδιο αποποινικοποίησης
της κάνναβης και γνωστές ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορούσατε ότι επιχειρούµε να µετατρέψουµε τη χώρα σε χασισοφυτεία, ότι το νοµοσχέδιό µας έχει τη λογική της κερκόπορτας και
χαρακτηρίζατε περίπου τους ενδιαφερόµενους επενδυτές ως
ναρκέµπορους.
Σε αυτές τις συνθήκες και παρ’ όλες αυτές τις αντίξοες πολιτικά συνθήκες, εµείς προχωρήσαµε. Οριοθετήσαµε το πλαίσιο
µέσα στο οποίο µπορούν να υπάρξουν παραγωγικές επενδύσεις,
να υπάρξει καλλιέργεια, παραγωγή, µεταποίηση και τελική επεξεργασία και διάθεση των προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης.
Γι’ αυτό και σήµερα µπορούµε, επιτέλους, να κάνουµε οργανωµένα, συντεταγµένα, πολιτισµένα, δηµοκρατικά τη συζήτηση για
ασθενείς και για επενδύσεις.
Η εγκυρότητα και ο καινοτοµικός χαρακτήρας της νοµοθετικής
µας παρέµβασης αναγνωρίστηκαν και από τους φορείς κατά τη
διαδικασία της ακρόασης των φορέων στην Επιτροπή µας, στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου -αυτό είναι κάτι, το οποίο
θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό-, όπως αναγνωρίστηκε ότι
η παρέµβαση αυτή του 2018 έδωσε στη χώρα µας ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δηµιούργησε ένα µε-
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γάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Τα καταθέσαµε και στην επιτροπή. Για να είµαι δίκαιος, και από τη µεριά του Υπουργείου τα
στοιχεία επιβεβαιώθηκαν ότι µέχρι τα µέσα του 2019 είχαν κατατεθεί πολλές αιτήσεις -εβδοµήντα µία αιτήσεις- επενδυτικών σχεδίων µε προϋπολογισµό 852 εκατοµµύρια ευρώ και πέντε
χιλιάδες προσδοκώµενες νέες θέσεις εργασίας. Ήδη κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησής µας είχαν αδειοδοτηθεί είκοσι πέντε
επιχειρήσεις, δέκα ακόµα βρίσκονταν στο τελικό στάδιο έκδοσης
απόφασης αδειοδότησης και περίπου τριάντα στο στάδιο της
αξιολόγησης.
Σήµερα, η Νέα Δηµοκρατία ως Κυβέρνηση κάνει µια στροφή
εκατόν ογδόντα µοιρών. Είναι καλοδεχούµενη, βεβαίως. Ο ίδιος
ο Υπουργός Ανάπτυξης χαρακτηρίζει την τότε νοµοθετική µας
πρωτοβουλία, του 2018, ως πράξη πολιτικής γενναιότητας, όπως
έγινε, βεβαίως, και µε το περίφηµο µαξιλάρι ασφαλείας των 37
δισεκατοµµυρίων, όπως έγινε ακόµα περισσότερο και µε τις Πρέσπες. Μιλάµε για µια εντυπωσιακή κυβίστηση από τη µεριά της
Νέας Δηµοκρατίας. Καλωσορίζουµε τη Νέα Δηµοκρατία στον
κόσµο του πραγµατικού.
Αξίζει να δούµε, όµως, και τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Η
απάντηση, δυστυχώς, είναι σχεδόν τίποτα. Μιλάω για το συγκεκριµένο θέµα της κάνναβης. Καθυστέρησε χαρακτηριστικά η έκδοση των απαιτούµενων υπουργικών αποφάσεων και κυρίως µε
ευθύνη, για να είµαστε δίκαιοι, όχι του Υπουργείου Ανάπτυξης,
αλλά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΚΥΑ για τον καθορισµό των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής
θερµοκηπίων, µε αποτέλεσµα αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις να
µην έχουν τη δυνατότητα κατασκευής του εγκεκριµένου τύπου
θερµοκηπίου.
Το αποτέλεσµα αυτού ήταν ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
που είχε δηµιουργηθεί για τη χώρα µας έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, χάθηκε. Βρισκόµαστε πλέον σε δυσχερέστερη θέση
στον διεθνή ανταγωνισµό και ειδικότερα πίσω από χώρες, όπως
η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Δανία, χώρες, δηλαδή –γι’ αυτό επισηµαίνω τις συγκεκριµένες χώρες- οι οποίες βασίστηκαν στο
δικό µας πλαίσιο, στο δικό µας ελληνικό πλαίσιο του 2018, για
να διαµορφώσουν το δικό τους και σήµερα έχουν αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τις καθυστερήσεις
και τις παλινωδίες υπονοµεύσατε έτσι ένα εξαιρετικά προσοδοφόρο και ανοιχτό στο µέλλον επενδυτικό εργαλείο.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το παρόν νοµοσχέδιο βασίζεται και αξιοποιεί το νοµοθετικό πλαίσιο που διαµόρφωσε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράει, όµως, διστακτικά και, µάλιστα, µετά από
αυτήν τη χαρακτηριστική καθυστέρηση των δύο ολόκληρων
ετών, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά έχει ωριµάσει και τη στιγµή που
γνωρίζετε ότι από εµάς δεν θα αντιµετωπίσετε συκοφαντίες,
όπως αντιµετωπίσαµε εµείς στο παρελθόν, αλλά ουσιαστική,
εποικοδοµητική κριτική.
Θα έπρεπε, λοιπόν, σήµερα να µιλάµε για ένα πιο προωθηµένο
σχέδιο νόµου, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ασθενών, στις προσδοκίες των επενδυτών και να συµβαδίζει µε τις
διεθνείς εξελίξεις, ειδικά αφού, όπως λέτε, µελετήσατε και περιπτώσεις -έτσι ειπώθηκε στην επιτροπή- άλλων χωρών.
Συγκεκριµένα, δίνετε µεν τη δυνατότητα χορήγησης άδειας
παραγωγής αποκλειστικά, όµως, για την εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή ξηρού ανθού, αντί
να διευκολύνετε, δηµιουργείτε πλέον προσκόµµατα σε εγχώριες
επενδύσεις, πρώτα και κύρια στερώντας από εγχώριες παραγωγικές µονάδες που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία το δικαίωµα
να επενδύσουν στην παραγωγή τελικού προϊόντος, αφού δεν
µπορούν να προµηθεύονται από ελληνικές παραγωγικές µονάδες την πρώτη ύλη.
Παράλληλα, δηµιουργείτε πολύ αυστηρούς όρους για τις εξαγωγές µε την περίφηµη απαίτηση των τριάντα γραµµαρίων για
την εξαγωγή ξηρού ανθού. Βεβαίως, εδώ περιµένουµε να δούµε
και σήµερα µήπως από τη µεριά του Υπουργού υπάρχει ως προς
αυτό το ζήτηµα κάποια εξέλιξη. Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο, γνωρίζοντας ότι οι ανταγωνιστές µας σε άλλες χώρες κινούνται σε
πολύ µεγαλύτερες ποσότητες.
Επιπροσθέτως, για να αποκτήσουν οι παραγωγοί άδεια παρα-
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γωγής ξηρού ανθού προς εξαγωγή, πρέπει να υποβάλουν αίτηση
για ειδική έγκριση κυκλοφορίας τελικού προϊόντος στην Ελλάδα
σε µορφή διαφορετική αυτής του αποξηραµένου ανθού. Μια τέτοια υποχρέωση συνιστά, κατά τη γνώµη µας, έναν υπέρµετρο
παρεµβατισµό και εµποδίζει την εφαρµογή επενδυτικών σχεδίων.
Σηµειώνω δε ότι η πρόβλεψη για εξαγωγή αποκλειστικά ξηρού
ανθού δεν φαίνεται να συµβαδίζει και µε τις τρέχουσες διεθνείς
εξελίξεις, καθώς στην παρούσα χρονική συγκυρία τα στοιχεία
δείχνουν ότι οι διεθνείς προορισµοί εξαγωγής αρχίζουν να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους και προς φαρµακευτικά προϊόντα, όπως το λάδι, επιβραδύνοντας τις εξαγωγές για την
αποξηραµένη κάνναβη.
Τέλος, καταργείτε -δεν έχουµε λάβει ακόµη µια πειστική απάντηση από τη µεριά του Υπουργείου- τη δυνατότητα εγκατάστασης µονάδας φαρµακευτικής κάνναβης σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Εν ολίγοις και για να µην µακρηγορώ ό,τι δίνετε µε το ένα χέρι,
το παίρνετε µε το άλλο, αντιµετωπίζοντας κατ’ ουσίαν τη φαρµακευτική κάνναβη µε τρόπο αµφίθυµο και φοβικό και την ίδια
στιγµή, δυστυχώς -ενώ θα έπρεπε- δεν έχουν ανακοινωθεί και
συγκεκριµένα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν
σε αυτόν τον κλάδο, όπως στον αναπτυξιακό νόµο ή σε άλλα
χρηµατοδοτικά προγράµµατα ενίσχυσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα-δυο λεπτά.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ακούσαµε µε µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις των εµπλεκόµενων φορέων κατά την
ακρόαση τους, των συλλόγων ασθενών, των εκπροσώπων των
επιχειρήσεων φαρµακευτικής κάνναβης, των επιστηµονικών φορέων που ασχολούνται µε το ζήτηµα.
Σε αντίθεση µε τη δική σας τακτική, που ως αντιπολίτευση µετατρέψατε ένα ευαίσθητο ζήτηµα σε πεδίο κερδοσκοπικής αντιπαράθεσης µε παρωχηµένες όρους προηγούµενων δεκαετιών
και θέτοντας ως προτεραιότητα την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών µας πλεονεκτηµάτων για παραγωγή εγχώριας αξίας,
εµείς καταθέσαµε και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τροπολογίες, οι οποίες θεωρούµε ότι θα το πήγαιναν µπροστά, ότι θα δηµιουργούσαν ένα πιο προωθητικό θεσµικό πλαίσιο.
Καταθέσαµε τροπολογία επί του άρθρου 14 για την παραγωγή
τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης τόσο µε τη µορφή
του ξηρού ανθού, όσο και εκχυλίσµατος, το οποίο βρίσκεται σε
µεγάλη ζήτηση στη διεθνή αγορά, µε την άρση του περιορισµού
για τα τριάντα γραµµάρια στη συσκευασία ξηρού ανθού, µε τη
δυνατότητα να επιτραπεί η διάθεση στην εγχώρια βιοµηχανία
ανθού και εκχυλισµάτων, ώστε να δηµιουργηθούν συνέργειες και
µε την ελληνική βιοµηχανία φαρµάκου.
Προτείναµε, επίσης, την κατάργηση της παραγράφου 2, που
επιβάλλει στον παραγωγό την υποχρεωτική κατάθεση αίτησης
για προϊόν άλλης µορφής από αυτή του αποξηραµένου ανθού.
Τέλος, µε την τροπολογία επί του άρθρου 11 ζητήσαµε να επιτρέπεται η εγκατάσταση καλλιεργειών και µονάδων µεταποίησης
φαρµακευτικής κάνναβης στη γη υψηλής παραγωγικότητας στο
ίδιο ποσοστό που έτσι κι αλλιώς προβλέπεται σήµερα από το
νόµο για τα φωτοβολταϊκά.
Αποδεικνύουµε µε τις παρεµβάσεις µας, µε αυτές τις τροπολογίες, έµπρακτα τη σηµασία που δίνουµε στη συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα προς όφελος πρωτίστως των ασθενών
-θα πω περισσότερα πράγµατα για τους ασθενείς και στη δευτερολογία µου, αν έχω τη δυνατότητα-προς όφελος της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας και της εναρµόνισής της µε τις
σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. Αν αυτές οι τροπολογίες γίνονταν
αποδεκτές, πραγµατικά θα µπορούσαµε να µιλάµε για ένα πολύ
πιο ουσιαστικό και προωθηµένο θεσµικό πλαίσιο.
Η δική µας παρουσία στη Βουλή θα έχει πάντα ως γνώµονα να
είµαστε χρήσιµοι, για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτό µας ενδιαφέρει. Αν και εσείς είχατε αντιληφθεί αυτόν τον
ρόλο της αντιπολίτευσης τα προηγούµενα χρόνια, σήµερα θα
συζητάγαµε από µια εντελώς διαφορετική, από µια πολύ καλύτερη βάση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέχρι να καθαριστεί
το Βήµα και επειδή τον βλέπω µπροστά µου, στο πρόσωπο λοιπόν του αγαπητού σε όλους µας Κώστα Σκανδαλίδη να ευχηθούµε χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους και
συναδέλφισσες που εορτάζουν και σε όλους τους εορτάζοντες
και εορτάζουσες της Βουλής, υπαλλήλους, Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης.
(Χειροκροτήµατα)
Κύριε Σκανδαλίδη και κύριε Μάρκου -που σας είδα µόλις- χρόνια πολλά!
Αν τυχόν κάποιο άλλο κόµµα έχει σκοπό να κάνει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, παράκληση των Υπηρεσιών της Βουλής
να την καταθέσει τώρα -είναι Παρασκευή- για να βγουν τα σώµατα εγκαίρως, να µη χάνουµε χρόνο την τελευταία στιγµή.
Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
«Δεν µπορούσα να πιστέψω ότι πέντε σταγόνες κανναβιδιόλης
την ηµέρα θα έκαναν τόσο τεράστια διαφορά. Αυτό το λάδι δεν
είναι ουσία, είναι βοήθεια» είπε η Ελένη που πάσχει εδώ και έντεκα χρόνια από χρόνιο νευροπαθητικό πόνο.
«Πάσχω από νόσο του Crohn είκοσι ένα χρόνια τώρα. Έχω
κάνει δεκατρία χειρουργεία εντεροκήλης και τριάντα τέσσερις
νοσηλείες, µε τελικό ειλεό. Πόνος σωµατικός και ψυχικός. Από
τότε που µπήκε στη ζωή µου το CBD 10%, µετρώ σήµερα εκατόν
πενήντα ηµέρες χωρίς πόνους χωρίς να δίνεις αλλά το σηµαντικότερο από όλα εκατόν πενήντα ηµέρες χωρίς πόνους, χωρίς αϋπνίες, αλλά το σηµαντικότερο από όλα εκατόν πενήντα ηµέρες
χωρίς Traumeel και πεθιδίνη» λέει η Μαίρη σαράντα ετών.
«Δυστυχώς, ο κόσµος δυσκολεύεται να αντιληφθεί την ιατρική
εφαρµογή το φυτού. Νοµίζει ότι το κάνεις για ψυχαγωγικούς λόγους. Κοίτα όµως τι λένε ένα σωρό έρευνες» λέει καρκινοπαθής,
που κάνει χρήση λαδιού κάνναβης και αφήνει στο τραπέζι ένα
πάκο χαρτιά από διάφορα µεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
Αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εκατοντάδες άλλες
µαρτυρίες ασθενών που υποφέρουν από χρόνιο επίµονο πόνο,
ιδίως πόνο που σχετίζεται µε καρκίνο, εκφυλιστικές παθήσεις,
νευροπάθεια, σπαστικότητα, πολλαπλή σκλήρυνση, νευρολογικό
τρόµο, επιληπτικές κρίσεις και άλλες, πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες επώδυνες καταστάσεις που βρίσκουν ανακούφιση από τα
φαρµακευτικά σκευάσµατα της κάνναβης θα µπορούσαν από
µόνες τους να γεµίσουν τη σηµερινή συνεδρίαση και να πείσουν
όλους όσοι σκόπιµα διαστρεβλώνουν το περιεχόµενο της συζήτησης για τη δηµιουργία εντυπώσεων και µόνο.
Δεν ήταν, όµως, αρκετές για να πείσουν τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας τρία χρόνια πριν, ώστε να ψηφίσουν το θεσµικό πλαίσιο, που θα επέτρεπε την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στη χώρα µας και τη διάθεσή τους,
για ιατρικούς σκοπούς. Το καταψήφισαν, δηλητηριάζοντας τη
δηµόσια συζήτηση -αυτό µένει- µε απίστευτες εκφράσεις, που
είµαι σίγουρος ότι και οι ίδιοι θα ήθελαν σήµερα τουλάχιστον να
ξεχάσουν.
Πρόκειται για ένα πλαίσιο που, για να είµαστε ειλικρινείς, ήρθε
βιαστικά, χωρίς πλήρη επεξεργασία, ήταν ελλιπές και όπως αποδείχθηκε, αναποτελεσµατικό, αφού πάρα τον ικανοποιητικό
αριθµό των εκατόν εβδοµήντα αιτήσεων και των εκατόν είκοσι
εγκρίσεων, µόλις µία επένδυση έχει ξεκινήσει µέχρι σήµερα.
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής, είχαµε υπερψηφίσει τότε το πλαίσιο
αυτό τονίζοντας τις εµφανείς αδυναµίες του και την αναποτελεσµατικότητα, για τις οποίες δυστυχώς επιβεβαιωθήκαµε.
Όµως και το σηµερινό νοµοσχέδιο, παρά τις επιµέρους βελτιώσεις που επιφέρει, δεν συνιστά ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο,
αφού δεν αφήνει περιθώρια και πολύ περισσότερο δεν δίνει κίνητρα για τη δηµιουργία τοπικών µηχανισµών επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης σε βιοµηχανική κλίµακα, ενώ µένει
εκτός θεσµοθέτησης η βιοµηχανική κάνναβη, που θα µπορούσε
να αποτελέσει µια σηµαντική νέα καλλιέργεια για τους αγρότες
µας.
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Το παρόν σχέδιο νόµου δεν αναφέρεται στις µεθόδους παραγωγής, τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, όταν ήδη άλλες
ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη πιο µπροστά και στις επενδύσεις και στην έρευνα, αλλά και στη διευκόλυνση χορήγησης φαρµακευτικών σκευασµάτων.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, που δεν ευνοεί τις συνέργειες
µε την εγχώρια φαρµακευτική βιοµηχανία και τα ερευνητικά ιδρύµατα, αλλά εξαντλείται στο να διευκολύνει απλά την εγκατάσταση επιχειρήσεων, µε µοναδικό στόχο την εξαγωγή προϊόντων.
Θετικό, αλλά όχι αρκετό, κύριε Υπουργέ.
Ενώ γίνονται βήµατα για την απελευθέρωση της διάθεσης και
προµήθειας προϊόντων στο ευρύ κοινό µε την είσοδο σε φαρµακεία και ιδιωτικές κλινικές, φοβούµαστε ότι η πρόσβαση των
ασθενών σε ικανοποιητικό εύρος σκευασµάτων στην εγχώρια
αγορά θα παραµείνει πολύ περιορισµένη. Αυτό, κατά την άποψή
µας, συνιστά την κυριότερη αδυναµία αν όχι του σηµερινού νοµοσχεδίου, του συνολικού θεσµικού πλαισίου που αφορά τη φαρµακευτική κάνναβη, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που να
αφορά στους ανθρώπους µε τους οποίους ξεκίνησα την οµιλία
µου, τους ασθενείς, οι οποίοι και πάλι θα έχουν περιορισµένη
έως ανύπαρκτη πρόσβαση σε προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης και οι οποίοι θα συνεχίζουν να προµηθεύονται τα προϊόντα
ανακουφιστικής θεραπείας παράνοµα, όπως µε ευθύτητα τόνισαν στην ακρόαση φορέων.
Έτσι, ένας ασθενής ταλαιπωρηµένος από χρόνιες επώδυνες
καταστάσεις θα χρειάζεται και πάλι να ταξιδέψει στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο ελεύθερης διάθεσης, ή θα χρειάζεται και πάλι να πληρώσει µια περιουσία για να προµηθευτεί τα σκευάσµατα αυτά, ή ακόµα και θα
διώκεται ποινικά γιατί βρίσκει ανακούφιση στη φαρµακευτική
κάνναβη. Αυτό, παρά το γεγονός ότι ενώ το υφιστάµενο πλαίσιο
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ενιαίο, υπάρχει ψήφισµα από το 2019 που προτρέπει σε κοινή χάραξη πολιτικής µεταξύ κρατών-µελών, µε στόχο την επαρκή διαθεσιµότητα των
φαρµάκων.
Τα σκευάσµατα ουσιών της φαρµακευτικής κάνναβης συνταγογραφούνται νόµιµα σε πολλές χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι, όµως στην Ελλάδα, αφού δεν έχει εγκριθεί ακόµα καµµία
νοµίµως αιτιολογηµένη αίτηση ασθενούς για χορήγηση προϊόντος φαρµακευτικής κάνναβης.
Άρα, θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε αυτή την Αίθουσα ότι
χρειάζεται αποσαφήνιση του πλαισίου συγκεκριµένων παθήσεων
και ειδικοτήτων, κάρτα ασθενούς και πρόσβαση σε νόµιµα
σκευάσµατα στην εγχώρια αγορά, γεγονός που είµαι σίγουρος
ότι θα έδινε κίνητρο και στις παραγωγικές µονάδες, αλλά και
στην ελληνική φαρµακευτική βιοµηχανία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν συζητούµε για τη φαρµακευτική κάνναβη, µιλάµε για ένα φυτό µε υψηλή προστιθέµενη
αξία, που δηµιουργεί παγκοσµίως πάρα πολλά κέρδη για τις οικονοµίες. Κυρίως, όµως, µιλάµε για ένα φυσικό προϊόν που µπορεί να αξιοποιηθεί για την ανακούφιση ανθρώπινου πόνου σε
πλήθος πολύ διαδεδοµένων στην εποχή µας ασθενειών. Αυτή
είναι η διάσταση που βάλαµε, βάζουµε και θα βάζουµε και στη
συζήτηση αλλά και στον διάλογο που ευχόµαστε και ελπίζουµε
ότι θα ανοίξει από εδώ και πέρα, διάσταση που έχει τεθεί ευτυχώς και από άλλες πτέρυγες της Βουλής, από το σύνολο των φορέων και από τους ασθενείς.
Πάµε στο νοµοσχέδιο και σε επιµέρους παρατηρήσεις. Το είπα
και στην επιτροπή: Πώς ξεκλειδώνουν οι επενδύσεις, όταν παραµένουν δύο τα στάδια αδειοδότησης για έγκριση και λειτουργία,
αντί και να απλοποιούνται; Αυτό γίνεται αυτόµατα, ίσως, µε τις
ασφυκτικές προθεσµίες που στην πράξη καταργούν τον ουσιαστικό έλεγχο, που όλοι συµφωνούµε ότι είναι πολύ κρίσιµος, τουλάχιστον σε προληπτικό επίπεδο; Δεν θα έπρεπε να επιτραπεί η
εξαγωγή φαρµακευτικών πρώτων υλών και δραστικών συστατικών σε διαφορετικές µορφές, ώστε να µην υπάρχει ο περιορισµός µόνο στα προϊόντα µε τη µορφή του ξηρού ανθού;
Εξυπηρετεί αυτό τους επενδυτές, ευνοεί τους εξαγωγείς, καθώς
και ο περιορισµός στη συσκευασία των τριάντα γραµµαρίων;
Για εµάς βασική παράµετρο αποτελεί και το περιβαλλοντικό,
αλλά και το ενεργειακό αποτύπωµα αυτών των καλλιεργειών.
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Είναι σωστή η πρόβλεψη, κύριε Υπουργέ, για απαγόρευση τέτοιων εγκαταστάσεων σε γη υψηλής παραγωγικότητας -εµείς το
χαιρετίσαµε αυτό- αφού οι καλλιέργειες αυτές της κάνναβης βασίζονται στην υδροπονία και δεν απαιτούν εκτάσεις εύφορης γης.
Επιτρέπετε, όµως, µε τις µεταβατικές διατάξεις την επέκταση
υφιστάµενων µονάδων -που δεν είναι λίγες σε αριθµό- σε γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και των εκκρεµών αιτήσεων. Άρα,
στην πράξη αναιρείτε αυτή την κατεύθυνση του νοµοσχεδίου. Θα
πρέπει, ίσως, να υπάρχει ένας περιορισµός και στην επέκταση
σε γη υψηλής παραγωγικότητας στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, να µπορούν να επεκταθούν αλλά µε κάποια όρια. Αλλιώς,
καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει µια όµορη επέκταση, ίσως,
σε ανεξέλεγκτο έδαφος γης υψηλής παραγωγικότητας.
Επίσης, δεν θα έπρεπε να µετατραπεί από προαιρετική σε υποχρεωτική, τουλάχιστον πάλι για ένα ποσοστό, η εγκατάσταση
σταθµού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, από τη στιγµή που αυτές οι καλλιέργειες είναι ενεργοβόρες και το µείγµα ηλεκτροπαραγωγής ποικίλλει από περιφέρεια
σε περιφέρεια;
Έλλειµµα, όχι του παρόντος νοµοσχεδίου, αλλά του συνολικού
θεσµικού πλαισίου είναι η απουσία ενός Εθνικού Οργανισµού
Κάνναβης, που νοµίζω ότι σύσσωµα τα κόµµατα -τουλάχιστον
όσοι κατανοούµε την αναγκαιότητα χρήσης της φαρµακευτικής
κάνναβης- συµφωνούν και αποτελεί αίτηµα και όλων των φορέων
και προφανώς και εµείς το προσυπογράφουµε. Διότι σήµερα
καθ’ ύλην αρµόδιος για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις παραµένει ο ΕΟΦ, ενώ όλες οι διαδικασίες, από την αδειοδότηση, τον
έλεγχο της καλλιέργειας -σε συνεργασία πάντα µε τους γεωτεχνικούς που απουσιάζουν εντελώς και από τις διατάξεις του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου και από όλες τις διαδικασίες- µέχρι
την παρακολούθηση εισαγωγών και εξαγωγών, την κυκλοφορία
σκευασµάτων στην ελληνική αγορά, την ενίσχυση της έρευνας,
την ευαισθητοποίηση του ιατρικού κόσµου αλλά και των πολιτών,
όλο αυτό το πλαίσιο δράσεων θα έπρεπε να περνά από αυτό τον
εθνικό οργανισµό.
Συγκρατώ και θεωρώ θετικό το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ. Παπαθανάσης δεσµεύτηκε για την άµεση σύσταση
αυτού του οργανισµού, αλλά και την ολοκλήρωση του θεσµικού
πλαισίου, πάντα, βέβαια, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας.
Σε όλα τα νοµοσχέδια Υπουργείου Ανάπτυξης, δυστυχώς, συνεχίζεται η παράδοση των τροπολογιών που δεν έχουν σχέση µε
το νοµοσχέδιο, οι οποίες µάλιστα έρχονται και µε τη µορφή τροπολογιών-µωσαϊκού, που σε µία τροπολογία εισάγονται άρθρα
από διαφορετικά Υπουργεία, στα οποία δεν µας επιτρέπουν µε
την τελική µας ψήφο να πούµε αν τελικά συµφωνούµε και σε τι
µονολεκτικά.
Πάµε τώρα -πολύ σύντοµα- στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
889 και ειδικό 70. Στο άρθρο 2 θα πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές
δικλίδες ικανές να προστατέψουν την τύχη των δεδοµένων,
καθώς δίνεται η δυνατότητα στο ΓΕΜΗ να χορηγεί δεδοµένα σε
άλλα µητρώα που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά, χρηµατοδοτικά, αλλά και άλλα ιδρύµατα που διαχειρίζονται αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς.
Στα άρθρα 3 και 4 ορθώς θεσπίζετε αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο αποζηµιώσεων, που θα δοθούν σε πληττόµενες επιχειρήσεις µε προγράµµατα ΕΣΠΑ.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι προκύπτει από την πραγµατικότητα, ότι χιλιάδες επιχειρήσεις αυτή τη στιγµή έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές και χρέη προς την εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία και το τραπεζικό σύστηµα. Σε λιγότερο από δέκα µέρες
ξεκινά ο πτωχευτικός νόµος, ξεκινούν οι κατασχέσεις και στη συνέχεια ακολουθούν οι πλειστηριασµοί. Ήδη έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής.
Το είπα και στην επιτροπή, το λέω και σήµερα: Δεν µπορεί, τη
στιγµή που θεσπίζετε ενίσχυση για τις επιχειρήσεις εστίασης,
ανακοινώσατε ενίσχυση για τις επιχειρήσεις του τουρισµού, λέτε
ότι σκέφτεστε να προχωρήσετε σε προγράµµατα ρευστότητας
για τις επιχειρήσεις του λιανεµπορίου µε έµφαση στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης, να αφήνετε όλες αυτές τις επιχειρήσεις,
που εσείς αναγνωρίζετε ότι είναι πληττόµενες και χρειάζονται
µάλιστα και ρευστότητα και οικονοµική ενίσχυση, ανυπεράσπι-
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στες σε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς. Εδώ πρέπει να υπάρχει µία ενιαία στρατηγική. Αν η Κυβέρνηση συνολικά θεωρεί ότι
οι κλάδοι του εµπορίου, της επιχειρηµατικότητας είναι πληττόµενοι και χρειάζονται στήριξη οικονοµική ή µέσα από τις διατάξεις που περνάµε σήµερα, θα πρέπει, νοµίζω, να προστατευθούν
και από τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που σε λιγότερο από
δέκα µέρες θα εκπλήξουν δυσάρεστα χιλιάδες επαγγελµατίες,
επιχειρηµατίες, εµπόρους, αλλά και συµπολίτες µας.
Επίσης, υπογράφηκε η µε αριθµό 468/2021 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, βεβαίως, για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω COVID-19, στις οποίες εντάσσονται καταστήµατα και επιχειρήσεις στα εµπορικά κέντρα, στα εκπτωτικά
χωριά, ή καταστήµατα του τύπου «κατάστηµα εντός καταστήµατος». Όµως, για τα αµιγώς τουριστικά εµπορικά καταστήµατα σε
περιοχές, όπως φέρ’ ειπείν είναι το κέντρο της Αθήνας και η
Πλάκα, δεν υπάρχει καµµία σχεδόν πρόνοια, αφού µόνο το 10%
καλύπτεται, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις η πτώση τζίρου ξεπερνά το 90%.
Πάµε τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 895 και ειδικό
71 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία µάλιστα έρχεται σε συνέχεια της δηµόσιας τοποθέτησης του ίδιου
του Πρωθυπουργού, µετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από την
ανάρτηση δασικών χαρτών σε πάρα πολλές περιοχές και ιδιαίτερα στην Κρήτη.
Τι κάνετε εσείς µε αυτή την τροπολογία; Με το άρθρο 1 δίνετε
παράταση προθεσµίας για έξι µήνες για τις περιοχές όπου γίνεται ανάρτηση εντός του 2021. Πολύ ωραία, θετικό, σωστό, θα
κερδίσετε χρόνο. Λύνετε τα µεγάλα προβλήµατα που έχουν προκαλέσει σε όλη τη χώρα οι διαδικασίες ανάρτησης δασικών χαρτών; Η απάντηση είναι: όχι. Τι λέτε, λοιπόν, εσείς στην
τροπολογία; Λέτε ότι σε δύο µήνες θα πρέπει να έχουν εξεταστεί
τα πρόδηλα σφάλµατα και να έχουν µπει στους δασικούς χάρτες.
Μα, είναι δυνατόν, όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αντιρρήσεις σε όλη τη χώρα; Μόνο στον Νοµό Ηλείας υπάρχουν αυτή
τη στιγµή δέκα χιλιάδες αντιρρήσεις και η διαδικασία έχει παγώσει εδώ και ενάµιση χρόνο. Γι’ αυτό, πώς µε µαγικό τρόπο, λοιπόν, θα γίνουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, καλά και εσύ, Μιχάλη, µην το δένεις κόµπο το δίµηνο! Πάµε, προχώρα!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μα, γι’ αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι
αυτή η τροπολογία είναι κενή περιεχοµένου.
Επίσης, υπάρχουν πολλά άλλα ζητήµατα, γιατί αυτή τη στιγµή
το θέµα των δασικών χαρτών είναι βόµβα για τις περιουσίες χιλιάδων συµπολιτών µας. Θα δώσετε τη δυνατότητα σε όσους δεν
πρόλαβαν να υποβάλουν αντιρρήσεις να τις υποβάλουν, για να
µην χάσουν τις περιουσίες τους; Για ποιον λόγο καθυστερεί η
ανάρτηση των αποφάσεων από τις επιτροπές αντιρρήσεων, οι
οποίες έχουν ήδη ληφθεί, δεν έχουν αναρτηθεί και οι ιδιοκτήτες
δεν µπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους;
Τι θα κάνετε µε τη διαδικασία εξαγοράς εκχερσωµένων εκτάσεων, που πάγωσε µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορείτε να διαβεβαιώσετε σήµερα, από αυτό εδώ το Βήµα,
αγρότες και κτηνοτρόφους των οποίων οι περιουσίες είναι σε
αυτές τις λεγόµενες «γκρίζες ζώνες» ότι δεν θα κινδυνεύσουν να
επιστρέψουν τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει για περιοχές, που
είναι δηλωµένες αγροτικές, αλλά αµφισβητείται ο χαρακτήρας
τους από την ανάρτηση των δασικών χαρτών;
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι ζητήµατα τα οποία µένουν εκκρεµή και
θα πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να κάνει µια σοβαρή πολιτική
στο θέµα των δασικών χαρτών και να επιταχύνει διαδικασίες και
να στελεχώσει τις δασικές υπηρεσίες.
Στην ίδια τροπολογία, στο άρθρο 6 -αυτό κι αν είναι πραγµατικά ειρωνικό- προβλέπεται η δυνατότητα απόδοσης σε κυκλοφορία τµηµάτων σε δύο επιµέρους αυτοκινητόδροµους, στον
«Ε-65» και στην «Ολυµπία Οδό» µε το τµήµα Πάτρα-Πύργος, που
µένει σε εκκρεµότητα.
Εµείς για το τµήµα Πάτρα-Πύργος δεν έχουµε πάρει καµµία
απάντηση από το Υπουργείο που να λέει για τα χρονοδιαγράµ-
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µατα και τις διαδικασίες. Ήρθε η κ. Βεστάγκερ πριν από µία
εβδοµάδα και διαβάσαµε ότι το τµήµα Πάτρα-Πύργος ήταν στα
θέµατα της συζήτησης. Όµως, δεν υπήρξε καµµία τοποθέτηση
από τον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα.
Όσον αφορά στο κοµµάτι που αφορά το άρθρο 2, κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω, που αφορά την παροχή ενίσχυσης στο ελληνικό δηµόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS», θα
έπρεπε κανονικά να έχει έρθει ως άρθρο νόµου.
Εµείς θεωρούµε ότι θα πρέπει να µπουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας των εργαζοµένων, γιατί µε βάση το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας, που όντως πρέπει να στηριχθεί,
προβλέπονται ογδόντα απολύσεις. Θεωρούµε απαράδεκτο και
ανεπίτρεπτο εταιρεία που ενισχύεται έστω και µε καθεστώς κρατικής εγγύησης να της επιτρέπεται να απολύει εργαζόµενους.
Όµως, επειδή η συγκεκριµένη εταιρεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αναλάβει εξορύξεις σε διάφορες περιοχές της
χώρας και επειδή εδώ και ενάµιση χρόνο εκκρεµεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εξόρυξη, για παράδειγµα, στο Κατάκολο, πραγµατικά αναρωτιέµαι αν υπάρχει η βούληση από την
Κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να προχωρήσει όλο
αυτό το πλαίσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανή τα οικονοµικά
οφέλη από τη λειτουργία επενδύσεων φαρµακευτικής κάνναβης
σε µια αγορά που στην Ευρώπη ξεπερνά τα 50 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Είναι ακόµα πιο προφανή τα οφέλη για χιλιάδες συµπολίτες µας, οι οποίοι, ως ασθενείς, αναζητούν φαρµακευτική κάνναβη για θεραπευτικούς ή ανακουφιστικούς λόγους.
Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι προφανές ότι το Κίνηµα
Αλλαγής υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο επί της αρχής, παρά το γεγονός ότι δεν θέτει τόσο στέρεες προϋποθέσεις, όσο θα έπρεπε,
για την ανάπτυξη µιας ισχυρής βιοµηχανικής και εξαγωγικής
βάσης.
Επαναλαµβάνουµε την ανάγκη να ολοκληρωθεί άµεσα το θεσµικό πλαίσιο µε έµφαση στα δικαιώµατα των ασθενών, γιατί για
εµάς στο ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραµένει
πάντα επίκαιρη η ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου για την «ανάπτυξη που πονάει τον άνθρωπο».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κατρίνη.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
σας ενηµερώσω ότι µόλις τελειώσει ο κ. Αρσένης, δηλαδή οι αγορητές, θα πάρει τον λόγο για λίγα λεπτά ο κύριος Υπουργός για
να παρουσιάσει τις τροπολογίες. Το λέω για να το έχουν υπόψη
τους και οι οµιλητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Μετά, έχει ζητήσει και θα πάρει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Κουτσούµπας και θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο, που έχει
είκοσι τρεις Βουλευτές συνολικά, δέκα από τη Νέα Δηµοκρατία,
δέκα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τρεις από τα υπόλοιπα κόµµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, αν θέλει να προηγηθεί ο κ.
Κουτσούµπας, εγώ δεν έχω καµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, θα το δούµε
εκείνη την ώρα. Αν έχει έρθει στην Αίθουσα, θα προηγηθεί.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει το νοµοσχέδιο
και ζητούµε την απόσυρσή του, όπως εξάλλου τοποθετηθήκαµε
και στην πρώτη συνεδρίαση στην αρµόδια επιτροπή. Αυτό διότι
δεν είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να εξυπηρετήσει και να
λύσει λαϊκά προβλήµατα και ανάγκες, αλλά να εξυπηρετήσει και
να διευκολύνει τις επενδύσεις και την κερδοφορία επιχειρηµατιών και οµίλων, αλλά και επιχειρήσεων που συνδέονται µε αυτούς.
Εντάσσεται στις συνολικότερες προσπάθειες των αστικών
κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διευκόλυνση της αγοράς
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της κάνναβης, αποδεικνύοντας την κοινή στρατηγική Νέας Δηµοκρατίας - ΣΥΡΙΖΑ και Κινήµατος Αλλαγής, δηλαδή την κοινή
στρατηγική στήριξης της καπιταλιστικής οικονοµίας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων σε τοµείς, όπως αυτός
της κάνναβης, που επιλέγουν να επενδύσουν τα λιµνάζοντα κεφάλαια, προκειµένου να κερδοφορήσουν. Εξάλλου, οικονοµικά
επιτελεία εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιµούν πως
αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόµενο, ακµάζων και κερδοφόρο
κλάδο στην παγκόσµια βιοµηχανία, που µόνο για την Ευρώπη
υπολογίζεται ότι έως το 2028 τα κέρδη θα φτάσουν περίπου τα
115 δισεκατοµµύρια ευρώ, είτε αυτό αφορά τη φαρµακευτική
κάνναβη είτε την ευφορική και τη βιοµηχανική.
Εµείς διαφωνούµε ακριβώς µε αυτή την πολιτική που εφαρµόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έως σήµερα, στρώνοντας
το χαλί η µία στην άλλη. Είναι µία πολιτική που µεταφράζεται σε
κερδοφόρες επενδύσεις για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, που
όµως απαιτεί χαµηλούς µισθούς, ελαστικές εργασιακές σχέσεις,
κατάργηση του οκτάωρου µε τον «νόµο-έκτρωµα» που φέρνετε,
χρήσεις γης που να βολεύουν τις επενδύσεις, ελάχιστη φορολογία στο µεγάλο κεφάλαιο, ισχυρή κρατική στήριξη των επενδύσεων, κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και περιορισµό
της δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων και φυσικά τα
απαραίτητα µέτρα καταστολής του λαϊκού κινήµατος και άλλα.
Ακόµα και το επιχείρηµα της εξωστρέφειας στην οικονοµία
είναι κάλπικο και αποπροσανατολιστικό για το ότι δήθεν θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, θα έρθουν κέρδη, θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και άλλα πολλά που ακούσαµε και
περιγράφονται και στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου,
όταν µε τη λογική της εξωστρέφειας στην οικονοµία που πορευτήκατε όλες οι κυβερνήσεις χρεωκοπήσατε τον λαό, υπονοµεύσατε και υπονοµεύετε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Τι είδους, όµως, θέσεις εργασίας δηµιουργεί το όραµα της
εξωστρέφειας; Την απάντηση µπορούν να τη δώσουν οι εργαζόµενοι, για παράδειγµα, στον τουρισµό µε τις κακοπληρωµένες
και ελαστικές θέσεις εργασίας, που στηρίζουν την τεράστια κερδοφορία των οµίλων, όπως ξενοδοχεία, εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες, tour operators και ούτω καθεξής.
Έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και διαµορφώνει το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο για την παραγωγή,
επεξεργασία και εµπορία κάνναβης στη χώρα µας, ανοίγοντας
επικίνδυνους δρόµους για την καλλιέργεια της ναρκοκουλτούρας και την προοπτική αποποινικοποίησης της παραγωγής και
χρήσης. Έτσι, για παράδειγµα, στα καινούργια στοιχεία του νοµοσχεδίου είναι ότι απελευθερώνεται το όριο περιεκτικότητας σε
τετραϋδροκανναβινόλη των προϊόντων που προορίζονται για
εξαγωγή. Ο ΕΟΦ θα µπορεί να εγκρίνει προϊόντα κάνναβης, που
θα προορίζονται για εξαγωγή, ανεξαρτήτως των θεραπευτικών
ενδείξεών τους, βαφτίζοντας ως φάρµακο ό,τι εξάγεται για χάρη
των κερδών των επενδυτών.
Βέβαια, πουθενά δεν γίνεται λόγος για παρακολούθηση αντενδείξεων, για φαρµακο-επαγρύπνηση, για τις αναγκαίες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, όπως ορίζει η κυκλοφορία φαρµακευτικών προϊόντων. Επίσης, όλα γίνονται χωρίς τη γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών που ήδη ισχύει µε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα, η αδειοδότηση των προϊόντων εξαγωγής θα γίνεται µε
τις ελάχιστες δυνατές προϋποθέσεις στα πρότυπα της διαδικασίας που ισχύει για τα γενόσηµα φάρµακα, ενώ το κόστος της
άδειας παραγωγής και εγκατάστασης θα ανέρχεται στο αστρονοµικό ποσό των 2.500 ευρώ και κάτι.
Όµως, εκεί που «δίνετε τα ρέστα σας» για να εξυπηρετήσετε
τους επιχειρηµατίες είναι, για παράδειγµα, η πρόβλεψη στο
άρθρο 5, όπου η χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης γίνεται το
αργότερο εντός τριάντα ηµερών, ακόµη και χωρίς αυτοψία των
αρµόδιων υπηρεσιών. «Βρέξει, χιονίσει», δηλαδή, αφού πρόκειται
για καπιταλιστική επένδυση, η έγκριση δίνεται µε διαδικασίες fast
track. Όµως, όταν πρόκειται για µέτρα ανακούφισης και βελτίωσης των αναγκών του λαού, όπως για παράδειγµα στην υγεία,
που ο λαός µας ζει µε τον χειρότερο τρόπο όλη αυτή την τραγική
περίοδο της πανδηµίας του τελευταίου έτους, τότε βρίσκετε κωλύµατα, επικαλούµενοι φυσικά το νοµοθετικό πλαίσιο που όλοι
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εσείς έχετε διαµορφώσει διαχρονικά µέσω των νοµοθετικών σας
παρεµβάσεων.
Αντίστοιχα, µε το άρθρο 6 η έγκριση λειτουργίας χορηγείται,
επίσης, χωρίς αυτοψία, η οποία έπεται της χορήγησής της και
εντός διµήνου από αυτή. Φυσικά, δεν µας εκπλήσσουν οι προβλέψεις αυτές των δύο φάσεων, δηλαδή η έγκριση εγκατάστασης και η έγκριση λειτουργίας, αφού διέπονται από τη
γενικότερη λογική διευκολύνσεων των επιχειρηµατιών τις οποίες
έχουν νοµοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις, ακολουθώντας πιστά
τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, της Παγκόσµιας Τράπεζας και των
άλλων ιµπεριαλιστικών οργανισµών.
Μάλιστα, οι διευκολύνσεις που κάνετε φτάνουν έως το σηµείο
να δίνετε τη δυνατότητα σε µια εταιρεία να εξάγει ένα προϊόν
κάνναβης για επεξεργασία στο εξωτερικό, ακόµα και αν αυτό το
προϊόν δεν έχει εγκριθεί για κυκλοφορία στην Ελλάδα από τον
ΕΟΦ, µε την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική απόφαση της αρµόδιας αρχής του κράτους, στο οποίο πρόκειται να γίνει η εισαγωγή από την Ελλάδα.
Πίσω, όµως, από τη λέξη «διευκόλυνση» υπάρχει ακόµα µια
πλευρά: Ο ρητός ορισµός ότι τελικό προϊόν φαρµακευτικής κάνναβης, που ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ επένδυε µε ένα πέπλο ασάφειας,
µπορεί να είναι και ο ξηρός ανθός. Δηλαδή, πλέον και µε τη
βούλα του νόµου, το κοινό χασίσι βαφτίζεται «φάρµακο». Εδώ γίνεται ένα βήµα προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Το επόµενο βήµα λοιπόν, είναι ενδεχοµένως, να επιτραπεί και
στην Ελλάδα η κυκλοφορία του χασίς ως φαρµάκου, µε διάφορες δικαιολογίες, είτε αυτό αφορά, για παράδειγµα, την απώλεια
της προστιθέµενης αξίας από το παραγόµενο προϊόν είτε ότι γίνεται επανεισαγωγή και πάει λέγοντας.
Έτσι, η Κυβέρνηση τι προσπαθεί και τι πετυχαίνει; Να πιάσει
µε έναν σµπάρο δυο τρυγόνια! Δηλαδή, στο όνοµα της διευκόλυνσης των επενδυτών αίρει εµπόδια και ελαστικοποιεί το συνολικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση του χασίς. Συγχρόνως,
καθίσταται πέρα για πέρα εµφανές πως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα αξιοποιηθεί περαιτέρω στην κατεύθυνση συνολικής
αποποινικοποίησης της κάνναβης για προσωπική χρήση, επενδύοντάς τη µε έναν ιατρικοφανή µανδύα.
Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω -δεν το λέµε τυχαία- είναι
καλό να µην ξεχνάµε, πρώτον, τη διεθνή εµπειρία πάνω σε αυτό
το ζήτηµα, όπως και τις µελέτες που υπάρχουν, γιατί σε µια
σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και σε διάφορες πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, η ιατρική
χρήση της κάνναβης αποτέλεσε όχηµα στην πλήρη απελευθέρωση, µε το επιχείρηµα ότι η ατοµική καλλιέργεια µπορεί να συµβάλει στην προµήθεια φθηνής και ποιοτικής κάνναβης από όσους
την έχουν ανάγκη. Και δεύτερον, στην ακρόαση φορέων -καλό
είναι να το θυµηθούµε- µαζί µε τα εύσηµα που εισπράξατε Νέα
Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ από τους επιχειρηµατίες, τους επενδυτές, οι ίδιοι απαίτησαν στην ουσία και ευθέως, αν θέλετε, την
αποποινικοποίηση.
Έτσι, για παράδειγµα, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Φαρµακευτικής Κάνναβης, που εκπροσωπεί είκοσι δύο ελληνικές και ξένες εταιρείες, παρατήρησε ότι δεν θα µπορούν οι
εταιρείες να πείσουν τους ξένους που έχουν ασθενή να πάρουν
τα δικά µας προϊόντα, όταν δεν έχουν διατεθεί εδώ και όταν πολιτείες των ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ουρουγουάη και πρόσφατα, η Ελβετία, έχουν νοµιµοποιήσει και την ψυχαγωγική κάνναβη. Ή το
υπόµνηµα που κατέθεσε η Εταιρεία Συµβούλων Κάνναβης, που
εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή από τον σύµβουλό της, που αναφέρει ότι η αποποινικοποίηση της κατοχής κάνναβης για προσωπική χρήση, όπως έχει γίνει πλέον σε πολλές χώρες του εξωτερικού, θα έλυνε πολλά προβλήµατα στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη φαρµακευτική και τη βιοµηχανική χρήση στην Ελλάδα.
Συνεπώς, µόνο τυχαία δεν είναι η προσπάθεια τόσο της Νέας
Δηµοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που επενδύετε προπαγανδιστικά τις µπίζνες που δροµολογείτε για τους επιχειρηµατικούς
οµίλους µε αντιεπιστηµονικές απόψεις γύρω από το παρεξηγηµένο φυτό και τις φαρµακευτικές ιδιότητες της κάνναβης, απόψεις που είναι σε πλήρη διάσταση µε τις αρχές του ορθολογικού
σχεδιασµού των φαρµάκων και της φαρµακοεπαγρύπνησης,
αφού ανάγετε ένα φυτό σε φάρµακο, προχωρώντας στην άρση
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των απαγορεύσεων, στην παραγωγή και χρήση του.
Μάλιστα, αποδεικνύεται για άλλη µια φορά το µέγεθος της
υποκρισίας σας και ότι δεν ντρέπεστε να επικαλείστε τον ανθρώπινο πόνο, όταν θέλετε να περάσετε τα σχέδιά σας.
Αλήθεια -το είπαµε και στην επιτροπή- αφού κόπτεστε όλοι
σας ή τουλάχιστον αυτοί που θα ψηφίσουν το νοµοσχέδιο, όπως
λέτε, για τους ασθενείς, τα προβλήµατα υγείας τους, τι κάνατε
έως τώρα, από το 2013 και µετά; Πέρασαν οκτώ χρόνια. Μάλιστα, από ό,τι ακούσαµε από τον Αναπληρωτή Υπουργό στην επιτροπή, ενδεχοµένως, να χρειαστούν άλλα πέντε χρόνια ώσπου
να υπάρξει σκεύασµα. Σύνολο δεκατρία χρόνια. Άρα, µετά από
µια πενταετία.
Γιατί, λοιπόν, τόσα χρόνια που υπερθεµατίζετε για τα φαρµακευτικά οφέλη της κάνναβης δεν προχωρήσατε στην υλοποίηση
αυτού του στόχου; Δηλαδή, της παραγωγής φαρµάκων από τα
συστατικά της κάνναβης, προκειµένου να αξιοποιηθούν, να χρησιµοποιηθούν από τους ασθενείς, αλλά έστω ακόµα και µέσω εισαγωγής σκευασµάτων προκειµένου οι ασθενείς να αξιοποιούν
και αυτά τα φάρµακα µε βάση τις υποδείξεις-κατευθύνσεις των
επιστηµόνων.
Κοροϊδεύετε τον κόσµο. Δεν το κάνατε, διότι δεν σας το επιτρέπει το σύστηµα που υπηρετείτε και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα την περίοδο της πανδηµίας, µε το αθωράκιστο δηµόσιο
σύστηµα υγείας ως αποτέλεσµα της αντιλαϊκής σας πολιτικής
και των µέτρων που προωθήσατε όλες οι κυβερνήσεις έως σήµερα, προκειµένου να υπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη,
στην οποία βασιλεύει το κριτήριο του κέρδους, ενώ η λαϊκή
ανάγκη και το δικαίωµα στην προστασία της υγείας και της ζωής
αντιµετωπίζεται σαν ανεπίτρεπτο κόστος από το κράτος και το
κεφάλαιο που υπηρετεί αυτό.
Αυτό, λοιπόν, είναι το εκµεταλλευτικό σύστηµα που υπηρετείτε. Όταν πρόκειται για επενδύσεις, για µεγιστοποίηση δηλαδή
του κέρδους των επιχειρηµατικών οµίλων, επιχειρηµατιών, οι διαδικασίες κινούνται µε ταχύτητα φωτός. Όταν πρόκειται, όµως,
για την ικανοποίηση κοινωνικών λαϊκών αναγκών, πάµε µε ρυθµούς χελώνας.
Μάλιστα, η στρατηγική σας σύµπλευση Νέας Δηµοκρατίας και
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων αστικών κοµµάτων και η πρεµούρα
και ο διαγκωνισµός σας για να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα
των οµίλων, σας αναγκάζει, όχι µόνο να συµφωνείτε και να συγκλίνετε, αλλά ακόµα και µε αυτούς που κάποτε ανταλλάσσατε
χυδαίες εκφράσεις τώρα να τους αποθεώνετε µε τιµητικά µάλιστα σχόλια. Τα ακούσαµε αυτά και στην επιτροπή.
Να, λοιπόν, πώς οι λεγόµενες διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα
στη συντήρηση και την πρόοδο του ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζονται και οι
µάσκες της κάλπικης αντιπαράθεσης πέφτουν, γιατί αποδεικνύεται πως πρόοδος τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη Νέα Δηµοκρατία είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός για το κέρδος, που
συνθλίβει τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα, µατώνει
λαούς. Το είδαµε πρόσφατα στην Παλαιστίνη, αλλά και εδώ, στη
γειτονιά µας, στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και όχι µόνο.
Αυτό, λοιπόν, είναι το όραµά σας και ο ρεαλισµός σας. Από τη
µια, δισεκατοµµύρια για τους οµίλους και από την άλλη, φτώχεια,
πόνος, εκµετάλλευση και εξαθλίωση για τους λαούς. Προκειµένου να συγκαλύψετε τη στρατηγική σας σύµπλευση, τι κάνετε;
Ασχολείστε µε το αν οι επενδύσεις θα γίνουν σε γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι, λες και θα αλλάξει ο βασικός και µοναδικός
στόχος της επένδυσης και του επενδυτή, που είναι η κερδοφορία
του, είτε η γη χρησιµοποιηθεί για καλλιέργεια χασίς είτε για φωτοβολταϊκά.
Όµως -το θέσαµε και στην επιτροπή αυτό- δεν ακούσαµε σε
αυτές τις κλειστές επιχειρήσεις όπου θα προορίζεται να γίνουν,
να στηθούν οι επενδύσεις και στα θερµοκήπια που θα υπάρχουν,
που θα στηθούν, οι εργάτες σε τι συνθήκες θα εργάζονται; Γιατί
γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά κάτω από ποιες άθλιες συνθήκες εργάζονται στα θερµοκήπια οι εργάτες µε τις ευλογίες των εκάστοτε κυβερνήσεων.
Το λέµε, λοιπόν, ξανά, για ακόµα µια φορά πως η ουσία του
νοµοσχεδίου είναι ότι εντάσσει τη φούντα, τον µπάφο στα τελικά
προϊόντα της φαρµακευτικής κάνναβης. Αυτό που το νοµοσχέδιο
του ΣΥΡΙΖΑ άφηνε θολό έρχεται η Νέα Δηµοκρατία και το ξεκα-
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θαρίζει µε το νοµοσχέδιο, που από κοινού ψηφίζετε µε το Κίνηµα
Αλλαγής.
Επόµενο βήµα, όπως είπε και ο Υπουργός στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, να επιτραπεί η διάθεση ξηρού ανθού και
για εγχώρια διάθεση. Αυτή θα είναι η εξέλιξη των πραγµάτων και
εκεί πηγαίνετε το όλο θέµα. Ο µπάφος θα εξαπλωθεί και ίσως
δούµε µελλοντικά και καµµιά κατοχύρωση ΠΟΠ στο εγχώριο
χασίς.
Έτσι, το µόνο σίγουρο είναι πως µπροστά στις κερδοφόρες
προοπτικές και τις µπίζνες µια χούφτας εκµεταλλευτών µε την
κάνναβη βάζετε σε ακόµα µεγαλύτερους κινδύνους την ψυχική
και σωµατική υγεία, ακόµα και τη ζωή των νέων κυρίως ανθρώπων στη χώρα µας. Γιατί ακριβώς στο σύστηµα που υπηρετείτε,
στον καπιταλισµό, η χρήση της κάνναβης, παράλληλα µε την
αξιοποίησή της από µια χούφτα εκµεταλλευτές για εξασφάλιση
κέρδους πατώντας στον ανθρώπινο πόνο που τον εµπορεύονται,
και οι ψυχοδραστικές παρενέργειες της θεραπείας αυτής θα
συµβάλουν στη δηµιουργία µιας ναρκωµένης κοινωνίας στο
όνοµα της αντιµετώπισης διαφόρων ασθενειών.
Σήµερα υπάρχουν -αυτό υποστηρίζουµε και γι’ αυτό παλεύουµε, στο Κοµµουνιστικό Κόµµα- οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για έναν διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης, που θα έχει ως
κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των καπιταλιστών, όπου οι πραγµατικοί παραγωγοί του πλούτου θα
απολαµβάνουν στο έπακρο τα επιτεύγµατα της επιστήµης, της
τεχνολογίας, θα µπορούν να καλύπτουν τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες τους στο σύνολο, όπως και στο φάρµακο.
Προϋπόθεση; Η κατάργηση της επιχειρηµατικής δράσης µε κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων και στο φάρµακο και οργάνωση
της οικονοµίας και παραγωγής στη βάση του επιστηµονικού κεντρικού σχεδιασµού, όπου µε τη λειτουργία κρατικού φορέα φαρµάκου σχεδιάζεται και οργανώνεται η έρευνα, η παραγωγή, η
εισαγωγή και η διάθεση ποιοτικών και αποτελεσµατικών φαρµάκων, εµβολίων, δωρεάν σε όλους όσους τα χρειάζονται στα πλαίσια ενός σύγχρονου αποκλειστικά κρατικού και δωρεάν
συστήµατος υγείας.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο και ζητούµε την απόσυρσή του. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, θα
έχουµε τη δυνατότητα στη δευτερολογία να τοποθετηθούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο Βήµα καλείται
µαζί µε τις ευχές µας ο εορτάζων συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος
Μπούµπας ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ για τις ευχές,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µιλάµε
για το παυσίπονο της µαστούρας, διότι παυσίπονο είναι, καταπραϋντικό είναι. Δεν είναι φάρµακο. Θα µπορούσε µε άλλες προδιαγραφές ενδεχοµένως να γίνει φάρµακο. Τα λεφτά είναι πολλά
και είναι σε λίγους και µε επιδότηση.
Λέγεται ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς µε χρονικό ορίζοντα µέχρι το 2027 επενδύει στην αγροδιατροφή. Εάν
κάναµε ένα σχέδιο δράσης για αγροτικά προϊόντα, για θεραπευτικά βότανα, που λέµε εµείς στην Ελληνική Λύση -το χαρακτήρισε
ο κ. Γεωργιάδης ως ανοησία και θα το δούµε παρακάτω αυτό µε
τα αρωµατικά βότανα- µε το ίδιο σθένος, την ίδια οργάνωση στο
µάρκετινγκ για το ελαιόλαδο, για τα βότανα, για τα κράνα, µύρτιλα, βασιλικό, µελισσόχορτο, που είναι θεραπευτικά, πραγµατικά θα είχαµε κάνει θαύµατα στο brand name -για να
χρησιµοποιήσουµε αυτόν τον όρο- και στην όλη µεταποίηση και
συσκευασία. Διότι το ΕΣΠΑ επενδύει στη µεταποίηση και την
αγροδιατροφή.
Εδώ, όµως, θα φύγουν αρκετά των επιδοτήσεων στην ινδική
κάνναβη και δεν ξέρω τι θα µείνουν από τα αποθεµατικά. Διότι
εδώ λέει µάλιστα, µε ηµεροµηνία 22 Απριλίου 2021 -θα τα καταθέσουµε στα Πρακτικά- «φαρµακευτική κάνναβη επιδοτήσεις
µέχρι και 55% σε επενδύσεις» αφού εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο. Ο Αναπτυξιακός Νόµος πλην των άλλων τι λέει; Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, επιδότηση κόστους για θέσεις εργασίας και µέγιστο
ποσό της επιδότησης µέχρι 10 εκατοµµύρια ευρώ.
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Τώρα, σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας έχουν
χορηγηθεί ενενήντα τέσσερις εγκρίσεις εγκατάστασης µονάδων.
Στην ουσία πρόκειται για µία µονάδα στα Εξαµίλια Κορινθίας. Η
«TIKUN EUROPE» είναι ισραηλινών συµφερόντων και είναι θυγατρική. Η έδρα της είναι στο Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες κάνουν τη δουλειά τους, αλλά η συγκεκριµένη εταιρεία δορυφόρος του Ισραήλ
είναι.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν αυτά τα καίρια σηµεία του νοµοσχεδίου και είναι µεγάλες οι µπίζνες που θα γίνουν. Διότι εδώ
υπάρχουν µονάδες που έχουν λάβει άδειες και βρίσκονται σε
φάση κατασκευής και η ηµεροµηνία, κύριοι, είναι 12-5-2021,
αλλά παρακάτω µε τις είκοσι πέντε εταιρείες που πήραν άδεια
παρασκευής φαρµακευτικής κάνναβης από επίσηµα site, που θα
τα καταθέσουµε στα Πρακτικά, είναι µε ηµεροµηνία 2-7-2019.
Πότε έγιναν εκλογές; Είναι λίγες ηµέρες πριν την κάλπη.
Άρα, κύριοι της Κυβέρνησης, της Νέας Δηµοκρατίας, είχατε
υποχρεώσεις σε συµβάσεις που υπογραφήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ για να
συνεχίσετε αυτό όλο το µάρκετινγκ περί της ινδικής κάνναβης.
Είναι οι πρώτες είκοσι πέντε εταιρείες που πήραν άδεια παρασκευής φαρµακευτικής κάνναβης. Πού είναι ο ειδικός αγορητής
κ. Κέλλας;
«TIKUN EUROPE», το είπα, είναι Ισραηλινών συµφερόντων.
«BIOMECANN», προσέξτε, εδρεύει στη Λάρισα. Εκτιµώµενη
επένδυση 9,5 εκατοµµύρια ευρώ µε πενήντα έναν εργαζόµενους.
«BIOPROCANN» στην Κόρινθο και πάει λέγοντας. Γιατί το λέω;
Η «BIOMECANN», κύριε Κέλλα, χρωστάει στη Λάρισα ή δεν χρωστάει; Τη βλέπω ότι είναι µέσα στη λίστα µε τις είκοσι πέντε εταιρείες. Εγώ ξέρω ότι έριξε κάτι κανόνια εκεί, γιατί χρωστάει η
εταιρεία πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ.
Ποιες εταιρείες έχουν πάρει άδεια για προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης; Άλλες σαράντα τρεις είναι εδώ στον φάκελο.
Μετά θα πάµε στα υπόλοιπα.
Το θέµα είναι ότι υπάρχει ένα θολό τοπίο απέναντι σε µια βαλκανική, που ξαφνικά της ήρθε ο οίστρος να επενδύσει στην ινδική
κάνναβη. Στην Αλβανία έχουµε φυτείες, συµµορίες, παραγωγή.
Εκεί θα είναι η ευφορική. Εµείς θα έχουµε τη φαρµακευτική. Οι
Βούλγαροι θα έχουν τη διατροφική, γιατί η Βουλγαρία είναι η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έβαλε στα τρόφιµα. Ο κ. Ζάεφ, που τον υποδεχθήκαµε πριν από λίγες ηµέρες,
είπε ότι η ευφορική κάνναβη στη χώρα του θα νοµιµοποιηθεί στα
Σκόπια κατά τύπου Άµστερνταµ. Εκεί θα πηγαίνει η νεολαία µας
µε το όνοµα που παραδώσατε, θα έχει µακεδονική διασκέδαση,
θα πίνει και θα τραγουδά. Ωραία Χερσόνησος του Αίµου είµαστε.
Είµαστε τα Βαλκάνια της µαστούρας.
Πάµε παρακάτω. Τετραϋδροκανναβινόλη επί του 2%. Υπάρχουν ασάφειες όµως. Εδώ βέβαια, κατ’ αρχάς, υπάρχει το παράρτηµα 4 του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών που δεν θα έχουµε
το θέµα της ποινικοποίησης. Δηλαδή, αρχίζουµε µε ελαφρά πηδηµατάκια να γίνεται πιο ελεύθερη η αγορά. Αλλά υπάρχει και
µία άλλη πολυεθνική στην Ολλανδία, είναι η «BEDROCAN», και
πολύ φοβούµαι µην κάνουµε την Ελλάδα ελλαδιστάν. Η «BEDROCAN» έχει κατηγορηθεί για καρτέλ σε τιµές ινδικής κάνναβης
από την Ολλανδία. Δηλαδή, ενδεχοµένως, όπως δείχνουν τα γεγονότα -γιατί υπάρχουν τα καρτέλ και τα συγκεκριµένα τραστνα µην µπορούµε να διαµορφώσουµε και τιµές στο εξαγώγιµο
προϊόν που θα έχουµε στην Ελλάδα µας, την περιβόητη ινδική
κάνναβη ή µαριχουάνα ή χασίς, γιατί είναι παράγωγα. Κάποτε τα
ρεµπέτικα τραγούδια, που ήταν διωκόµενα, αλήθεια έλεγαν για
το καταπραϋντικό του πόνου και της µαστούρας.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, για αυτές τις καθετοποιηµένες µονάδες υπάρχουν πολλές ασάφειες. Ποιοι επενδυτές θα επενδύσουν; Θα υπάρχει συνεργασία µε περίεργες ΜΚΟ εις ό,τι αφορά
το άρθρο 1; Δεν µπορούµε να είµαστε αντίθετοι, παρακαλώ, στην
Ελληνική Λύση, διότι αυτή η δυνατότητα καλλιέργειας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης σε µεταποιητικές µονάδες µε σκοπό την απευθείας διάθεση ενδεχοµένως
ανοίγει την πόρτα σε κάποιες περίεργες εταιρείες που θα λειτουργήσουν δορυφορικά στη διαµόρφωση τιµών και σε όλο αυτό
το περιβόητο εξαγώγιµο προϊόν.
Σχετικά µε κάποια άλλα οικονοµικά στοιχεία, που είναι στα επιστηµονικά χωράφια του κ. Βιλιάρδου αυτά τα οικονοµικά, λέγεται
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ότι η Ευρώπη προσδοκά µέχρι το 2028 έσοδα 115 δισεκατοµµυρίων. Τα 55,2 δισεκατοµµύρια θα είναι από τη φαρµακευτική. Τα
60,3 δισεκατοµµύρια θα είναι από την ευφορική. Δηλαδή η ευφορική σε αυτή τη διακίνηση που µας προβληµατίζει γιατί µπορεί
να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση, έχει περισσότερα κέρδη, που
το παίρνεις και ταξιδεύεις, αλλά έχει µεγάλες επιπτώσεις.
Δεν λέω, σκλήρυνση κατά πλάκας, καρκίνος στα τελευταία
στάδια, αλλά είναι ένα παυσίπονο της µαστούρας. Το θέµα είναι
τους ανθρώπους αυτούς τους αποκλείουµε από κάποιες άλλες
θεραπευτικές µεθόδους που πρέπει να πάµε; Γιατί στην ουσία
πρέπει να δηµιουργηθεί φάρµακο. Εδώ όµως τι κάνετε; Βαφτίζετε ως φάρµακο ένα παυσίπονο της µαστούρας υπό ποία έννοια; Διότι είναι η εύκολη λύση. Έχει κι άλλα παρακλάδια να
εξαπλωθεί και να ανοίξει η βεντάλια σε ό,τι αφορά την εµπορευµατοποίησή του. Το φάρµακο δεν είναι το ίδιο. Είναι για συγκεκριµένο σκοπό.
Θυµάµαι κάποια παλιά ρεπορτάζ στη Λάρισα. Έχει γίνει µια
καλή δουλειά για την ινδική κάνναβη. Αν θέλατε µόνο για τους
ασθενείς, θα µπορούσατε συγκεκριµένα στρέµµατα να καλλιεργούνται για συγκεκριµένο σκοπό. Εδώ ανοίγει η βεντάλια στα
Βαλκάνια. Κι εσείς µε βάση τις ηµεροµηνίες που βλέπω φαίνεται
ότι έχετε υποχρέωση απέναντι σε όλα αυτά µε την προηγούµενη
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις.
Τώρα, κρεοντική είναι πάλι η όλη εντολή που θα δίνει ο Υπουργός και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατασκευή
των θερµοκηπίων; Είναι το άρθρο 4. Μας βρίσκει αντίθετους. Με
κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι µε διαφανείς και αντικειµενικές διαδικασίες θα δίνεται
άδεια κατασκευής θερµοκηπίων.
Δεν πρέπει να υπάρχει µία συγκεκριµένη οµάδα από εξειδικευµένους, από επαΐοντες που να δίδουν την άδεια; Ύστερα, µιλάτε
µέσα για έγκριση του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. Και λοιπόν; Ξέρετε πόσα σκευάσµατα σήµερα κυκλοφορούν στην
αγορά –κάτι καρνιτίνες, κρεατίνες- που απλά λένε «Γνωστοποίηση του ΕΟΦ»; Ξέρετε, είναι το µάρκετινγκ της όλης ιστορίας.
Άλλο «γνωστοποίηση» κι άλλο «έρευνα και έγκριση» ενός Εθνικού
Οργανισµού Φαρµάκων. Η γνωστοποίηση σηµαίνει ότι δεν διακινείται παράνοµα. Όµως, έχει ελεγχθεί σε βάθος, ώστε να δούµε
τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην υγεία; Γι’ αυτό λέµε ότι
υπάρχουν κάποια τερτίπια -να το πω έτσι- σε ό,τι αφορά την έγκριση ή την αδειοδότηση του ΕΟΦ αναφορικά µε την κατασκευή
του θερµοκηπίου.
Από κει και πέρα, έχω φέρει κάποιες µελέτες ανθρώπων εδώ
που µιλούν για τα θεραπευτικά βότανα, για τον πλούτο και τον
θησαυρό της Ελλάδος. Μπορούν να έρθουν σε αντιπαράθεση γι’
αυτή τη σπουδή που δείχνετε, προκειµένου να εµπορευµατοποιήσετε την ινδική κάνναβη και να είναι ένα εξαγώγιµο προϊόν
brand name από την Ελλάδα και δεν ξέρω σε ποιες χώρες της
αλλοδαπής θα πάει.
Από κει και πέρα, πάµε λίγο στο άρθρο 9, όπου υπάρχουν κάποια κωλύµατα, για τα οποία είµαστε σε επιφύλαξη αναφορικά
µε το ότι ο νοµοθέτης πρέπει να εισάγει σαφείς διατάξεις και όχι
να υπάρχουν κενά ή ασάφειες του νόµου, για τα οποία θα αποφαίνονται τα δικαστήρια. Είναι µία νοµοθετική ασάφεια σε ό,τι
αφορά τα όργανα του άρθρου 109 του ν.4622/2019. Κι έχουµε
αυτές τις αµφιβολίες, γι’ αυτό και είµαστε αντίθετοι σε όλη αυτήν
την εµπορευµατοποίηση που πάει να γίνει.
Για το άρθρο 13 είπαµε για τον Πρόεδρο του ΕΟΦ, που µπορεί
να χορηγήσει άδεια παραγωγής για προϊόντα που προορίζονται
αποκλειστικά για εξαγωγή, χωρίς την ειδική έγκριση κυκλοφορίας.
Το άρθρο 14 αναφέρεται σε άδεια παραγωγής µόνο για εξαγωγή σε µορφή ξηρού ανθού.
Οµοίως, η φράση στο τελευταίο εδάφιο «ανεξαρτήτως των θεραπευτικών ενδείξεών τους».
Ακούστε, εδώ θα διακινηθούν χρήµατα από λιµνάζοντα κεφάλαια εµποροβιοµηχανικού χαρακτήρα. Λένε ότι θα έχουµε τόσα
στρέµµατα σε διάφορα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας.
Εδαφολογικά έχουν γίνει µελέτες; Μη θαρρείτε πως ό,τι νοµίζουµε ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον δεν δηµιουργεί προβλήµατα. Για παράδειγµα, τα φωτοβολταϊκά µε τη θέρµανση που
δηµιουργούν στο έδαφος -µιλάµε για την πληθώρα, γιατί για ό,τι
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γίνεται στην Ελλάδα µετά είµαστε της υπερβολής- δηµιουργούν
εδαφολογικά προβλήµατα.
Τη συγκεκριµένη καλλιέργεια που εσείς τη θεωρείτε πανάκεια
σε ό,τι αφορά τον εξαγωγικό της χαρακτήρα, θα δηµιουργήσει
εδαφολογικά προβλήµατα σε χωράφια; Να µας πουν, διότι κάποια µελετητικά γραφεία βάζουν κάποιους ενδοιασµούς για την
όλη διαδικασία.
Στο άρθρο 16 µιλάτε για εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού πρώτων υλών. Με το παρόν δίνεται η δυνατότητα
να εξαχθεί και πολλαπλασιαστικό υλικό. Αποφάσισε να αξιοποιήσει, λοιπόν, και το πολλαπλασιαστικό υλικό. Γι’ αυτό λέω ότι η
βεντάλια ανοίγει.
Έχουµε επιφυλάξεις και για το άρθρο 17, βέβαια, δηλαδή για
την έγκριση, όπως είπαµε, από τον ΕΟΦ.
Στο άρθρο 19, όπου ρυθµίζεται τι θα γίνει µε τις αποφάσεις
έγκρισης που έχουν εκδοθεί, θα µπορούσαµε να πούµε ότι κατά
ένα µέρος δηµιουργεί ένα δυσµενές µέτρο, καθώς προβλέπεται
ότι µία κανονιστική πράξη που έχει εκδώσει στο άρθρο µπορεί
να µην ισχύει, αν έχει καταργηθεί ή έχει τροποποιηθεί. Συνεχίζετε, βέβαια και µε τα υπόλοιπα άρθρα, όπως µε το άρθρο 20
στις τελικές διατάξεις.
Αναφορικά µε την παραγωγή και εξαγωγή της κάνναβης -οφείλουµε να αναφέρουµε ότι είναι γνωστή για τις θεραπευτικές ιδιότητες- η χρήση της επικεντρώνεται µεταξύ άλλων για την
αντιµετώπιση σπάνιων µορφών επιληψίας ή χρησιµοποιείται σε
άτοµα µε σκλήρυνση κατά πλάκας. Όµως, αν και έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες, έχουν διατυπωθεί και αντίθετες γνώµες.
Δηλαδή, υπάρχουν και διαφορετικοί µύθοι στην όλη κατάσταση.
Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Για παράδειγµα, η αµερικάνικη Ακαδηµία της Παιδιατρικής το 2015 διατύπωσε τη γνώµη της και λέει
«Είµαι αντίθετη στη νοµιµοποίηση της ιατρικής κάνναβης». Οι Ιταλιάνοι λένε «La gioia sitrova l’ atra riva», δηλαδή υπάρχει και η
άλλη πλευρά, η οποία αντιτίθεται ως προς τις θεραπευτικές ιδιότητες. Μάλλον δεν είναι θεραπευτικές, µαστουρικές είναι, καταπραϋντικές είναι, παυσίπονο είναι. Μην τρελαθούµε! Παυσίπονο
είναι στο τελικό στάδιο. Δεν λέω, οι άνθρωποι πρέπει να απαλύνουν τον πόνο τους, αλλά δεν είναι φάρµακο.
Σε αντιπαράθεση τώρα µ’ αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός
ότι εµείς στην Ελληνική Λύση θεωρούµε ότι ο πλούτος της Ελλάδος είναι τα αρωµατικά φυτά και αυτό µας έλεγε ότι είναι
ανοησία, έχω φέρει εδώ κάποιες µελέτες από αγροτικά site που
λένε ότι τα θεραπευτικά βότανα στην Ελλάδα, κύριοι, τα θέλει η
Κίνα, η Αµερική, η Γερµανία, γιατί είναι από τα καλύτερα. Δεκατρία είδη αρωµατικών φυτών ήδη µπορούν να ανατάξουν τον
τοµέα -θα το καταθέσω στα Πρακτικά- και στον αντίποδα των
εταιρειών που θέλουν να πάρουν την επεξεργασία της ινδικής
κάνναβης, παραθέτω εταιρείες ελληνικές που έχουν θετικό πρόσηµο στον ισολογισµό τους, οι οποίες έχουν ασχοληθεί, παρακαλώ, µε τα θεραπευτικά ελληνικά βότανα, όπως το λουλούδι του
Δαρβίνου, το οποίο έχει απόδοση 5.000 ευρώ το στρέµµα! Ο κ.
Καχριµάνης το έχει πάρει από το Μέτσοβο που είναι και οι ρίζες
µου, το έχει πάει στην κοιλάδα των Ιωαννίνων και ξεκίνησαν οι
πρώτες έρευνες για να δει τα αποτελέσµατα από τον «ΕΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Αποστόλου έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε κάτι στη
Θέρµη της Θεσσαλονίκης µε το γενετικό υλικό, αλλά η µόνη τράπεζα σπόρων που υπάρχει στην Ελλάδα σήµερα –µπορεί, κύριε
Αποστόλου, αυτό να το δηµιουργήσατε- είναι στη Σάµο «Το Αρχιπέλαγος». Έχουν χαθεί σπόροι στην Ελλάδα γιατί δεν προνοήσαµε να δηµιουργήσουµε τράπεζα σπόρων.
Οπότε, κύριε Γεωργιάδη, δεν πρέπει να είµαστε δορυφόροι
των άλλων. Ξέρετε, µε τον σύµβουλο κ. Καρανίκα, µην κάνουµε
τη χώρα Τανγκανίκα. Δεν έχω τίποτα µε τη λίµνη της Αφρικής.
Με τη χώρα Τανγκανίκα έχω, η οποία ήταν αποικία µέχρι και το
1964 πριν πάει στην Τανζανία. Το λέω ως σχήµα οξύµωρο, διότι
δεν πρέπει να µπούµε στο λόµπι κάποιων µεγάλων εταιρειών,
όπως η ολλανδική, που θα διαµορφώνει καρτέλ σε ό,τι αφορά
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την ινδική κάνναβη-µαστούρα- µαριχουάνα, γιατί οι ρεµπέτες
κάτι έλεγαν και κάτι ήξεραν από τη δεκαετία του ’30, όταν ήταν
κυνηγηµένα όλα αυτά. Μην µπούµε σε ένα µάρκετινγκ που δεν
θα µας οδηγήσει πουθενά και χάσουµε τον πλούτο και τον θησαυρό µε τα αρωµατικά βότανα, όπως το λουλούδι του Δαρβίνου
ή τον κρόκο στην Κοζάνη που έχει γίνει µία πολύ συστηµατική
δουλειά µε τις εταιρείες που θα παραθέσω.
Οπότε, µην υποτιµάτε τα θεραπευτικά βότανα και λέτε ότι
αυτό στην Ελληνική Λύση, όπως µου είπατε στην επιτροπή, αγγίζει τα όρια της ανοησίας, διότι θα κλείσω µε ένα ρεµπέτικο το
1936 του Μάρκου Βαµβακάρη: «Με πόνους και µε βάσανα η ζωή
µε έχει προικίσει. Όλα µαζί και χάνονται µόνο µε το χασίσι»
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Αυτή τη στιγµή, στο βάθος της Αιθούσης είναι ο εορτάζων
Πρόεδρος της Βουλής.
Κύριε Τασούλα, εκ µέρους όλων χρόνια πολλά.
(Χειροκροτήµατα)
Ο κ. Κρίτων Αρσένης, ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 έχει τον
λόγο.
Κλείνουµε µε τον κ. Αρσένη τις αγορεύσεις των εισηγητών και
αγορητών. Όπως είπαµε, µετά ακολουθούν ο κύριος Υπουργός
και ο κ. Κουτσούµπας και µετά οι συνάδελφοι.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βουλεύτριες και Βουλευτές, Υπουργοί, συνοψίζοντας, αυτό το
νοµοσχέδιο αφορά εταιρείες από ΗΠΑ, Ισραήλ και Καναδά που
αγοράζουν γη στην Ελλάδα για να καλλιεργήσουν µία καλλιέργεια που απαιτεί πάρα πολύ νερό –πιο πολύ και από το αµαρτωλό
βαµβάκι- τεράστια ποσότητα ενέργειας, αφού χρησιµοποιούνται
λάµπες για να επιτευχθεί αυτή η τετραπλή παραγωγή κάθε
χρόνο, τέσσερις σοδειές και όλα αυτά σε θερµοκήπια µε τις γνωστές συνθήκες απασχόλησης και εκµετάλλευσης, για να εξαχθεί
µία πρώτη ύλη για φαρµακευτικά προϊόντα που θα παράγονται
αλλού και που απαγορεύεται µέχρι στιγµής να χρησιµοποιηθούν
από τους Έλληνες ασθενείς που τα έχουν ανάγκη.
Αν αυτό δεν είναι αποικιοκρατικό, τότε τι είναι; Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να επεκταθεί και να επιτραπεί να καλλιεργείται και
σε γη υψηλής παραγωγικότητας, εκτοπίζοντας βρώσιµες καλλιέργειες στον αιώνα της κλιµατικής αλλαγής και στη χώρα που
δεν έχει διατροφική αυτάρκεια.
Αυτή τη στιγµή που το κλίµα καταρρέει, που το περιβάλλον
µας, η ζωή µας όπως τη γνωρίζουµε καταρρέει, επιτρέπετε, Νέα
Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, την καλλιέργεια της φαρµακευτικής κάνναβης, χωρίς καµµία υποχρέωση για εξοικονόµηση νερού, για
επανάχρηση νερού, για όλα τα αυτονόητα σε µια τόσο ενεργοβόρα παραγωγική διαδικασία, καλλιέργεια, χωρίς καµµία υποχρέωση για ηλεκτροδότηση από ΑΠΕ, χωρίς καµία εγγύηση για
τους εργαζόµενους στα θερµοκήπια και τις συνθήκες εργασίας,
την αποφυγή εκµετάλλευσης.
Εµείς ζητάµε την ενίσχυση των προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης για καλλιέργεια εκτός γης υψηλής παραγωγικότητας, για
παραγωγή τελικών προϊόντων, που θα είναι προσβάσιµα στους
Έλληνες ασθενείς, µε ρήτρα εξοικονόµησης νερού και επανάχρησης, µε ρήτρα ηλεκτροδότησης από ΑΠΕ, από φωτοβολταϊκά
στις ταράτσες των νοικοκυριών. Θα µπορούν να πουλάνε και να
αµείβονται, κάτι που δεν συµβαίνει αυτή τη στιγµή, για την υπερβάλλουσα ποσότητα ενέργειας που παράγουν και να µπορούν
να χρησιµοποιούνται σε αυτές τις καλλιέργειες ή οποιονδήποτε
βιώσιµο αποκεντρωµένο τρόπο παραγωγής ΑΠΕ υπάρχει.
Ζητάµε αυστηρούς όρους και ελέγχους για τις συνθήκες εργασίες στα θερµοκήπια. Ζητάµε µια κάρτα ασθενή, που να γνωρίζουµε οργανωµένα ως πολιτεία ποιοι συνάνθρωποί µας
χρειάζονται τη χρήση κάνναβης, για να µπορούν ξανά να είναι
λειτουργικοί, µε βάση τον γιατρό τους και τη γνωµάτευση του
γιατρού τους, για να έχουν νόµιµη πρόσβαση αυτοί οι άνθρωποι
στα σκευάσµατα που σήµερα δεν έχουν, παρ’ όλο που τους είναι
απαραίτητα για να αντιµετωπίσουν την επιληψία, να γίνουν ξανά
λειτουργικοί µετά από χρόνια νοσήµατα, µε χρόνιο πόνο. Κι αυτό
τους το στερείτε και µε αυτό το νοµοσχέδιο!
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Ζητάµε έναν οργανισµό κάνναβης που να βάζει τα επιστηµονικά κριτήρια και να αποϊδεολογικοποιεί τη συζήτηση για την κάνναβη.
Εσείς µετατρέπετε ακόµη και τη φαρµακευτική κάνναβη από
προοδευτικό αίτηµα σε αρπαγή γης. Η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι
είδε φως ξαφνικά και τώρα είναι υπέρ, λέει ναι στην καλλιέργεια
κάνναβης. Αναρωτιόµαστε ποιος επενδυτής µετέπεισε την Κυβέρνηση.
Το ΜέΡΑ25 καταψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο.
Ακούµε, συζητήσεις ότι µπορεί να αποσυρθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πραγµατικά, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ευσταθούν, γιατί τη στιγµή που
ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να πάει το νοµοσχέδιο ένα βήµα παραπέρα και
να υπάρχει και καλλιέργεια της πρώτης ύλης της φαρµακευτικής
κάνναβης και στη γη υψηλής παραγωγικότητας, δεν καταλαβαίνω πού είναι η θεµελιώδης διαφωνία εδώ πέρα.
Φέρατε, όµως, και µια τροπολογία σε µια πετρελαϊκή εταιρεία
την «ENERGEAN», για 100 περίπου εκατοµµύρια ενίσχυσης. Για
να κάνει τι; Να θυµίσω ότι ευτυχώς η «ENERGEAN» στην πράξη
αποσύρθηκε και φαίνεται ότι να αποσύρεται απ’ όλες τις εξορύξεις, όπως και τα ΕΛΠΕ, όπως και η EXXON, όπως και η «TOTAL»,
όπως και προηγήθηκε η «REPSOL». Φεύγουν οι εταιρείες από τις
εξορύξεις, καθώς βλέπουν ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής ήταν αναφανδόν υπέρ
των εξορύξεων, αυτών των εξορύξεων ενάντια στον αγώνα τον
παγκόσµιο για την κλιµατική αλλαγή, ενάντια στο φυσικό περιβάλλον που εσείς προχωράτε και τελικά φτάσαµε στο σηµείο οι
εταιρείες να φεύγουν.
Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση αυτή αφορά και το κοίτασµα του
Πρίνου, όπου τους δίνετε αυτά τα 100 εκατοµµύρια για να κρατήσουν τις θέσεις απασχόλησης ή να κάνουν κάτι συναφές; Τους
δίνετε 100 εκατοµµύρια για να απολύσουν πενήντα εργαζόµενους και να δώσουν άλλους πενήντα σε εργολαβική εταιρεία για
να δουλεύουν απ’ αυτούς. Δίνετε 2 εκατοµµύρια την απόλυση.
Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγµατα.
Ως ΜέΡΑ25, όµως, φέρνουµε και µια τροπολογία γι’ αυτό που
γίνεται αυτή τη στιγµή στα Γεράνεια Όρη, αυτή την αδιανόητη
κατάσταση όπου στη δυτική Αθήνα έβρεχε στάχτη για µια µέρα,
όπου σε όλη την Αθήνα ο κόσµος νόµιζε ότι καιγόταν η κουζίνα
του, γι’ αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ανεξαρτήτως αν έγινε από
εµπρησµό ή αν έγινε από αµέλεια -αυτό φαντάζοµαι θα το δείξει
η έρευνα της Πυροσβεστικής- ένα είναι σίγουρο: Πρέπει να µπει
ένα τέλος στο κίνητρο του εµπρησµού στην Ελλάδα.
Ζούµε στον αιώνα της κλιµατικής αλλαγής κι όµως, ακόµη οι
περισσότερες δασικές πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη ενέργεια. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Δεν έχουµε το περιθώριο, αν θέλουµε να έχουµε σε λίγα χρόνια δάση σε αυτήν τη χώρα. Γι’ αυτό
καλούµε να περάσει η ελληνική Βουλή αυτό που είχε υπερψηφίσει και το 2011 στην έκθεσή µου για την δασική προστασία, για
την Πράσινη Βίβλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την τριακονταετή
απαγόρευση δόµησης, εξόρυξης και οποιασδήποτε άλλης επένδυσης στα καµένα.
Αυτό ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το κάνουµε νόµο
κι εδώ πέρα, για να σταµατήσουµε τη συζήτηση ποιον εξυπηρετεί
µια φωτιά, για να σταµατήσουµε το κίνητρο, µαζί µε τους δασικούς χάρτες που σταµατάνε το ιδιωτικό κίνητρο και στη µικρότερη κλίµακα για την οικοδόµηση. Να τελειώνουµε µε τις
ανθρωπογενείς πυρκαγιές. Να προστατεύσουµε τα δάση µας.
Αυτή τη στιγµή και από το 1997 και µετά, δεν υπάρχει δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Δεν µπαίνει άνθρωπος για να σβήσει
δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδαµ στην πράξη. Έχουµε δασοπυρόσβεση µε εναέρια µέσα. Αφήνουµε τη φωτιά να εξελιχθεί µόνη
της. Φουντώνει και καίει τους οικισµούς. Γι’ αυτό δεν είχαµε ποτέ
να χάνουµε οικισµούς και τώρα πλέον χάνουµε οικισµούς και κατοίκους µαζί. Γιατί έχει διαλυθεί εντελώς η δασοπυρόσβεση. Ας
κόψουµε τα κίνητρα κι ας δούµε πραγµατικά πώς ξαναστήνουµε
το σύστηµα δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα. Παλιότερα έµπαιναν
οι δασικές υπηρεσίες και άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες ενώ υπήρχε
η πυρκαγιά, έκαναν καθαρισµούς, υπήρχε εποπτεία. Αυτά όλα
έχουν χαθεί από το 1997 και µετά, κυβέρνηση-κυβέρνηση.
Πρέπει να τα επαναφέρουµε, όµως, αυτή τη στιγµή προέχει
να σταµατήσουµε τα κίνητρα. Γι’ αυτό, σαν ΜέΡΑ25, καταθέσαµε
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και θα ξανακαταθέσουµε όσες φορές χρειαστεί, την τροπολογία
που ζητάει τριακονταετή απαγόρευση δόµησης, εξόρυξης, επενδύσεων σε γη που κάηκε από εµπρησµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από το ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς, κύριε Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχτε πέντε λεπτά, µε µια ανοχή αν χρειαστεί,
για να παρουσιάσετε τις τροπολογίες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Απλώς να πω ότι η µεγάλη πυρκαγιά, που δυστυχώς ξέσπασε αυτές τις µέρες, δεν προήλθε από κανένα κίνητρο. Έχουν γίνει και επίσηµες ανακοινώσεις. Προήλθε από
κάποιον κύριο που έκρινε καλή στιγµή προχθές το βράδυ, µε
οκτώ µποφόρ, να κάψει κάποια κλαδιά από ελαιόδεντρα που είχε
κλαδέψει. Αν θυµάµαι καλά, και η εθνική καταστροφή στο Μάτι
πάλι είχε ξεκινήσει από ένα αντίστοιχο περιστατικό κάποιου
άλλου κυρίου που έκαιγε πάλι κάποια κλαδιά στον Διόνυσο. Δεν
έγινε, δηλαδή, καµµία από αυτές τις καταστροφές, που αναφερθήκατε, για λόγους οποιουδήποτε συµφέροντος. Έγιναν από ανθρώπινη, ας πω, αµέλεια.
Κύριε Πρόεδρε, κατ’αρχάς, ως προς την τροπολογία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρθηκε και ο προηγούµενος συνάδελφος, θα έρθει να την υποστηρίξει σε λίγο ο
αρµόδιος Υπουργός κ. Σκρέκας, για να µπορείτε να του θέσετε
όποιο ερώτηµα θέλετε. Δεν είναι καθόλου της δικής µου αρµοδιότητας.
Όσον αφορά τις δύο υπουργικές τροπολογίες, είναι του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε γενικό αριθµό 889
και ειδικό 70 και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε γενικό
αριθµό 888 και ειδικό 69.
Η πρώτη προέρχεται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
και είναι η υλοποίηση µεταµνηµονιακών µας υποχρεώσεων ως
προς τη ρύθµιση όλων των κυρωτικών ζητηµάτων.
Ποιο είναι το ζήτηµα; Ότι υπήρχαν πολλά πρόστιµα διάσπαρτα
για διάφορες ποινές και στο µνηµόνιο είχε επισηµανθεί ότι δεν
υπάρχει αναλογικότητα και δικαιολόγηση της κάθε ποινής µε
βάση τη βαρύτητα της κάθε παράβασης.
Εργάστηκαν, λοιπόν, οι νοµοτεχνικές επιτροπές και στη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας, αλλά και στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, γιατί η δεύτερη είναι τα αντίστοιχα κυρωτικά για την
ασφάλεια των τροφίµων. Το ένα είναι τα κυρωτικά για τα θέµατα
της βιοµηχανίας. Το άλλο είναι τα κυρωτικά για την ασφάλεια
των τροφίµων. Το αποτέλεσµα των εργασιών αυτών, οι δύο τροπολογίες, είναι στο πλαίσιο της µεταµνηµονιακής παρακολούθησης της χώρας. Δεν νοµίζω ότι έχω να πω κάτι σε αυτό.
Τώρα, ως προς την τροπολογία -ξαναλέω τον αριθµό, για να ξέρετε πού να το ψάξετε, κύριοι συνάδελφοι- µε γενικό αριθµό 889
και ειδικό 70, ενδιαφέρον έχει να πούµε για το άρθρο 2, το οποίο
αποτελεί µια δυνατότητα του ΓΕΜΗ να έχει διαλειτουργικότητα
µε τα άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα στη µεταφορά πληροφοριών
που δεν εµπίπτουν στα προσωπικά δεδοµένα, ώστε να γίνεται ταχύτερα η διαδικασία. Είναι στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του κράτους και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Το άρθρο 3 και το άρθρο 4 αφορά στο αφορολόγητο και ανεκχώρητο και ακατάσχετο, το πρώτο για την ενίσχυση που δίνουµε
για την προµήθεια θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου στα
καταστήµατα εστιάσεως και το δεύτερο για την επιδότηση των
δραστηριοτήτων, πάλι για ενίσχυση µέσω COVID από το ΕΣΠΑ,
πάλι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Αυτές είναι οι δύο τροπολογίες οι δικές µου.
Να πω ότι θα κάνω δεκτές δύο βουλευτικές τροπολογίες.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη για τη διακοπή. Στο άρθρο 4 της τροπολογίας αναφέρεστε στις δράσεις…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: …τα γυµναστήρια και τους παιδότοπους…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι τα γυµναστήρια και οι παιδότοποι, που
πρότεινα να ξεκινήσει η πλατφόρµα γιατί τις τελευταίες τις προκήρυξαν τώρα. Εστίαση, γυµναστήρια και παιδότοποι. Και δικηγόροι.
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ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Το περιµένουµε τέλος του µήνα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, θα ανοίξει η πλατφόρµα 28 µε 30 Μαΐου
για τα γυµναστήρια και τους παιδότοπους και στο δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου για τους δικηγόρους.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Για τον τουρισµό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα το ανακοινώσουµε τις επόµενες µέρες,
µόλις έρθει η πρώτη έγκριση από την επιτροπή. Μόλις έρθει από
την επιτροπή η πρώτη έγκριση, και αυτό θα είναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Η εστίαση δεν είναι µέσα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι και η εστίαση µέσα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Το ένα είναι για τα θερµαντικά της εστίασης και το άλλο είναι οι ενισχύσεις για τους παιδότοπους και γυµναστήρια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σωστά.
Αυτό είναι για το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και το
ΕΣΠΑ. Θα το δούµε. Αν χρειάζεται για την εστίαση ειδικό, θα το
φέρουµε, δεν υπάρχει ζήτηµα.
Τώρα, κάνουµε δεκτές τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 900
και ειδικό 74 του συναδέλφου Ιάσωνα Φωτήλα για τις ενεργειακές κοινότητες. Είναι µια παράταση στην προθεσµία για να µπορούν να υποβάλουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Κάνουµε δεκτή τροπολογία την τροπολογία του συναδέλφου
κ. Σίµου Κεδίκογλου µε γενικό αριθµό 896 και ειδικό 72, όσον
αφορά πάλι για µία προθεσµία ως προς την προσκόµιση κάποιων
φορολογικών και ασφαλιστικών ενηµεροτήτων ορισµένων επιχειρήσεων στον Νοµό Ευβοίας που έχουν πληγεί από τις προηγούµενες καταστροφές εκεί.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ξαναλέω τους αριθµούς και να µην γίνει
παρεξήγηση. Με γενικό αριθµό 896 ειδικό 72 του κ. Σίµου Κεδίκογλου και µε γενικό αριθµό 900 και ειδικό 74 του κ. Φωτήλα.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ο κ. Παπαθανάσης να αναφερθεί
και στη δική του τροπολογία, για να κλείσουµε µε τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μια διευκρίνιση, κύριε
Υπουργέ. Του κ. Χαρίτση δεν γίνεται δεκτή; Επειδή γίνονται οι
άλλες δεκτές, εννοείται ότι του κ. Χαρίτση δεν γίνεται.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παπαθανάσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κι εγώ να ευχηθώ µε τη σειρά µου χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 898 και ειδικό 73, στο
πρώτο άρθρο δίνουµε µία παράταση δύο ετών στην προθεσµία
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399. Η παράταση αυτή δίδεται λόγω
COVID.
Με το άρθρο 2 στην πρώτη παράγραφο για τη διατήρηση των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας, όταν η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας είναι κατά την
έναρξη της πιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, για να
είµαστε ακριβείς, τότε µπορεί να εκδοθεί η ολοκλήρωση χωρίς
την πλήρωση συγκεκριµένου όρου. Είναι αυτονόητο ότι από εκεί
και πέρα ισχύουν κανονικά όλοι οι υπόλοιποι όροι.
Στο άρθρο 2 πάλι στη δεύτερη παράγραφο για τον υπολογισµό κατά την κατάθεση των µονάδων εργασίας δεν θα λαµβάνεται το έτος 2020 κατά την υποβολή, γιατί αυτό µετράει και στη
βαθµολογία. Θα λαµβάνονται οι ΕΜΕ του 2019. Πάλι αυτό είναι
αυτονόητο, διότι τότε οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν να υποβάλουν τα σχέδια ήταν σε πλήρη λειτουργία, εποµένως τους δίνουµε αυτήν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τις ΕΜΕ του 2019.
Στο άρθρο 3 δίνουµε παράταση ενός έτους, όπως έλαβαν όλες
οι επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση που είχαν περάσει από γνωµοδοτική επιτροπή και δεν είχε βγει η απόφαση για την παράταση, λόγω ανωτέρας βίας. Με την εφαρµογή του «Επενδύω
στην Ελλάδα» που έγινε ΦΕΚ στις 30 Οκτωβρίου µεταφέρουµε
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αυτήν την ηµεροµηνία στην ηµεροµηνία της έναρξης διαβούλευσης του συγκεκριµένου νόµου, ώστε οι εταιρείες οι οποίες είχαν
λάβει την έγκριση ήδη από την γνωµοδοτική επιτροπή λόγω ανωτέρας βίας να µπορούν και αυτές να πάρουν το ένα έτος παράταση.
Με το άρθρο 4 απευθυνόµαστε στις στρατηγικές επενδύσεις,
που ούτως ή άλλως, αδειοδοτούνται από τη Γενική Γραµµατεία
Στρατηγικών Επενδύσεων. Την άδεια εισόδου-εξόδου στα εργοτάξια και γενικά στα έργα τη δίνουµε πλέον από το Υπουργείο
Ανάπτυξης.
Με το άρθρο 5 στη δεύτερη παράγραφο δίνουµε υπέρ του µισθωτή το δικαίωµα, σε περίπτωση που ένας εκµισθωτής, που
µπορεί να είναι το δηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου,
ΟΤΑ ή φορέας του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα πλην της ΕΤΑΔ,
βγάλει ένα ακίνητο προς πώληση, να µπορεί ο µισθωτής να δώσει
τα χρήµατα που δίνει ο υπερθεµατιστής. Δηλαδή, του δίνουµε
το δικαίωµα, σε περίπτωση που έχει επενδύσει και βρίσκεται
µέσα ως µισθωτής, να µπορεί να πάρει το ακίνητο µε το ανώτατο
τίµηµα που έχει λάβει σε διαγωνιστική διαδικασία ο εκµισθωτής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καληµέρα σας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να λάβω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χαλάσατε την καλή παράδοση να µας ενηµερώνετε στην επιτροπή για τις τροπολογίες
που θα φέρετε. Εφόσον και οι δύο είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης, νοµίζω πως θα µπορούσαµε να τις έχουµε συζητήσει και
στην Επιτροπή, να µας έχετε ενηµερώσει. Ο κ. Γεωργιάδης
πάντα -µέχρι σήµερα τουλάχιστον- µας ενηµέρωνε ότι θα έρθουν
τροπολογίες και το περιεχόµενο.
Η τροπολογία του κ. Κεδίκογλου είναι η τρίτη φορά που έρχεται στη Βουλή. Είναι µια φωτογραφικού τύπου τροπολογία, τρίτη
παράταση. Νοµίζω ότι καλό θα είναι να µην συνεχίσουµε …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Να µη γίνει τέταρτη!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Να µη συνεχίσουµε να δίνουµε παρατάσεις σε συγκεκριµένες τροπολογίες, που έρχονται για συγκεκριµένο σκοπό. Νοµίζω ότι αδικεί και την ποιότητα της δουλειάς που
γίνεται στις Επιτροπές και στην Ολοµέλεια, αλλά θέλω να πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι αδικεί και τη δική σας τη διάθεση να
κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση. Επίσης, και του κ. Φωτήλα είναι
καθαρά φωτογραφική τροπολογία. Έρχονται εκπρόθεσµα, συζητάµε ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, κύριε Κατρίνη,
νοµίζω ότι κάνατε τις επισηµάνσεις σας γι’ αυτά που ειπώθηκαν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Νοµίζω ότι το κλίµα είναι πολύ καλό για
το νοµοσχέδιο για να κάνουµε αυτήν τη συζήτηση. Λίγο υπονοµεύεται µε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε ένα σοβαρό
ζήτηµα, όπως είναι αυτό των πυρκαγιών, γιατί για µια ακόµη χρονιά και πριν καλά-καλά ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µεγάλες πυρκαγιές που απειλούν και
καταστρέφουν φυσικό πλούτο, δασικές εκτάσεις, περιουσίες και
µάλιστα έναν από τους τελευταίους πνεύµονες πρασίνου στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Κορινθίας. Για µια ακόµη
χρονιά, όµως, ακούµε και τις ίδιες γνωστές δικαιολογίες για τους
ανέµους, για τα ακραία καιρικά φαινόµενα, που έχουν γίνει καραµέλα όλων των κυβερνήσεων.
Όχι, κύριοι της Κυβέρνησης, γι’ αυτήν τη διαχρονική καταστροφή δεν φταίει το κακό το ριζικό µας ούτε ο Θεός που µας
µισεί. Φταίνε οι διαχρονικές ανεπάρκειες στους τοµείς της δασοπροστασίας και πυρόσβεσης, οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι
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ελλείψεις σε σύγχρονα µέσα, σε συνδυασµό βέβαια µε την εµπορευµατοποίηση των δασών και της γης.
Κάθε χρόνο το ΚΚΕ µε παρεµβάσεις, µε ερωτήσεις, µε χίλιους
δυο τρόπους επισηµαίνει αυτά τα προβλήµατα, απ’ ό,τι φαίνεται
εις ώτα µη ακουόντων, γιατί για τις κυβερνήσεις σας όλα αυτά
είναι κόστος, οπότε και τα δάση παραδίδονται στα χέρια των
επενδυτών και των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων. Πώς
το είχε πει ο Πρωθυπουργός πέρυσι από τον Ερηµίτη της Κέρκυρας; Αφού, λέει, κάποια στιγµή θα καεί, ας το παραδώσουµε
στους ιδιώτες.
Μιλώντας σήµερα για τη συγκεκριµένη περιοχή των Γερανίων,
είναι γνωστά εδώ και χρόνια τα διάφορα επενδυτικά σχέδια, τα
διάφορα συµφέροντα που καραδοκούν και που σίγουρα θα αξιοποιήσουν τέτοιες καταστροφές. Πού ξέρετε; Μπορεί µέσα σε
αυτά τα επενδυτικά σχέδια να συµπεριληφθούν και ορισµένα από
αυτά που προβλέπει το παρόν νοµοσχέδιο για την κάνναβη.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε το
παρόν σχέδιο νόµου για τη φαρµακευτική κάνναβη παίρνει για
άλλη µια φορά τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σηκώσει την
ίδια σηµαία, αυτήν της προσέλκυσης επενδύσεων, όπως είχε
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, µέσα από τη διαδικασία απελευθέρωσης της παραγωγής κάνναβης και των προϊόντων της για ιατρικούς σκοπούς. Απ’ ό,τι φαίνεται, «είναι πάρα πολλά τα λεφτά». Το
κυριότερο και συνάµα το χειρότερο, όµως, είναι ότι ανοίγει
ακόµα περισσότερο τον ασκό του Αιόλου στο να προχωρά βήµαβήµα στην επικίνδυνη αθώωση των ναρκωτικών στη συνείδηση
κυρίως των νέων παιδιών.
Δεν µπορούµε, βέβαια, εδώ να µη σχολιάσουµε τα λόγια µεγάλης αγάπης και συγγνώµης που αντάλλαξαν στελέχη της Κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος ξαφνικά είδε
το φως το αληθινό, µε διάφορα γνωστά και µη εξαιρετέα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ. Το παράδειγµά τους ακολούθησαν και διάφοροι
δήθεν προοδευτικοί αλλά και συντηρητικοί κονδυλοφόροι. Το
έδαφος αυτής της συµφωνίας Νέας Δηµοκρατίας –Σ ΥΡΙΖΑ είναι
η βάση, για να ανοίξει ακόµα περισσότερο η συζήτηση συνολικά
για τη νοµιµοποίηση του χασίς, γιατί εκεί βρίσκεται ένα νέο πεδίο
κερδοφορίας για τις µεγάλες επιχειρήσεις, µαζί βέβαια µε τους
κοµπιναδόρους και κάθε λογής εµπόρους, που κάθε άλλο θα πάψουν να υπάρχουν.
Λέµε καθαρά ότι αυτό το νοµοσχέδιο και όλη η συζήτηση γύρω
από αυτό θα αξιοποιηθεί, για να ανοίξει ο δρόµος για τη νοµιµοποίηση της κάνναβης συνολικότερα. Αυτό ακριβώς έγινε στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Αυτό έγινε στον Καναδά. Αυτό
έγινε σε µια σειρά κράτη, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως κόµµα, έχουµε σταθερή και κρυστάλλινη θέση για αυτά τα
ζητήµατα, θέση την οποία έχουµε εκφράσει πολλές φορές και
εδώ στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, αλλά κυρίως την έχουµε καταθέσει µέσα στην ελληνική κοινωνία. Την παλεύουµε µε όλες
µας τις δυνάµεις µέσα στο εργατικό, στο µαζικό λαϊκό κίνηµα, σε
συνεργασία µε τους εργαζόµενους στα προγράµµατα, µε ειδικούς επιστήµονες γονείς, µε τους γονείς των παιδιών των θεραπευτικών κοινοτήτων, οι οποίοι µαζί µε τα παιδιά τους περνάνε
ένα πολύ µεγάλο λούκι και έχουν αποκτήσει, βέβαια, πλούσια
πείρα και γνώση από αυτήν την κατάσταση.
Η θέση µας παίρνει υπόψη την εµπειρία που υπάρχει από τη
χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών, όπως τα οπιοειδή, στην ιατρική κλινική πράξη αλλά και τα επιστηµονικά δεδοµένα που είναι
διαθέσιµα γύρω από την κάνναβη και τις ουσίες, τόσο φυσικές
όσο και συνθετικές, που προέρχονται από αυτήν. Για παράδειγµα, η φυτική κάνναβη, λόγω του µεγάλου αριθµού δραστικών
ουσιών που περιέχει -για την συντριπτική πλειοψηφία των οποίων
δεν γνωρίζουµε τις δράσεις, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες που
έχει η κάθε µία από αυτές, αλλά και οι συνδυασµοί αυτών- δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή καθαυτή ως φαρµακευτική, θεραπευτική ουσία. Αντίθετα, συγκεκριµένες δραστικές ουσίες,
που αποµονώνονται από την κάνναβη ή και µπορούν να συντεθούν ακόµη και τεχνητά, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για
φαρµακευτικούς παρηγορητικούς σκοπούς σε πολύ συγκεκριµένες, όµως, περιπτώσεις ασθενειών, όπου τα ήδη υπάρχοντα φάρµακα δεν επαρκούν.
Βασική προϋπόθεση, όµως, είναι ότι πρέπει να αντιµετωπίζεις
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αυτές τις δραστικές ουσίες ως φάρµακα µε ό,τι συνεπάγεται
αυτό για τη µελέτη, για την έρευνα, ώστε να µπορούν να παρέχονται στους ασθενείς µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και
αποτελεσµατικότητα. Φυσικά, αυτό σηµαίνει πολύ αυστηρό
έλεγχο από το ίδιο το κράτος της παραγωγής, της επεξεργασίας,
της διάθεσης, της χορήγησης τέτοιων φαρµάκων µε αυστηρά
επιστηµονικά κριτήρια, για να µπορέσεις τελικά να διασφαλίσεις
πρώτα απ’ όλα την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών.
Επίσης, η νοµοθεσία ανέκαθεν επέτρεπε τόσο την παραγωγή
όσο και τη διάθεση κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς προβλέποντας γι’ αυτήν τη διαδικασία, όµως, µόνο κρατικό µονοπώλιο. Μάλιστα, αυτή η νοµοθεσία επικαιροποιήθηκε µε το νόµο του 2013,
στον οποίο αναφέρονται συγκεκριµένοι όροι για την παραγωγή
και διάθεση των ναρκωτικών ουσιών.
Τι κάνετε εσείς τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας; Εξαιρείτε την παραγωγή της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς από τη διαδικασία του κρατικού µονοπωλίου, ολοκληρώνοντας έτσι το δρόµο που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα,
ενισχύετε τους όρους ανάπτυξης της εν λόγω παραγωγικής δραστηριότητας από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε σκοπό όχι τόσο
την προµήθεια του κρατικού µονοπωλίου αλλά κυρίως την εξαγωγή.
Η επονοµαζόµενη φαρµακευτική κάνναβη περιέχει την ψυχοτρόπο ουσία σε ποσοστό περισσότερο από 0,2%. Δηλαδή, δεν διαφέρει σε τίποτα από το κοινό χασίς. Εσείς τι κάνετε, για να
πετύχετε το βασικό σκοπό που είναι κυρίως η εξαγωγή; Απελευθερώνετε αυτό το όριο του 0,2% στα προϊόντα που προορίζονται
για εξαγωγή. Θα ισχύουν, λέτε, µόνο οι όροι χρήσης της χώρας
εξαγωγής. Αυτό σηµαίνει πως θα παράγεται κάνναβη µε πάνω από
1% εκατό σε δραστική ουσία, αν το τελικό προϊόν πηγαίνει, για παράδειγµα, στην Ελβετία, δηλαδή, µε πενταπλάσια ποσότητα σε
δραστική ουσία απ’ ό,τι µπορεί να χαρακτηριστεί ως ναρκωτικό.
Για να πούµε, όµως, τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Σήµερα
η κάνναβη αποτελεί ένα µεγάλο brand name, που αποφέρει τεράστια κέρδη σε οµίλους που αποφασίζουν να επενδύσουν. Μάλιστα, σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης αποτελεί διέξοδο
πραγµατικά για τεράστια κεφάλαια που λιµνάζουν λόγω της κρίσης και δεν επενδύονται, γιατί δεν αποφέρουν µεγάλα κέρδη.
Η Ελλάδα έχει επιλεγεί από µονοπώλια ως βασική χώρα παραγωγής κάνναβης, γιατί έχει ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες,
έχει φθηνό εργατικό δυναµικό, αλλά και µια γεωγραφική θέση, η
οποία βοηθά τόσο στη διαµετακόµιση όσο και στον ανταγωνισµό
µε την παράνοµη καλλιέργεια, που στην Ευρώπη συγκεντρώνεται
κυρίως στα Βαλκάνια.
Είναι τουλάχιστον ανήθικο κι εσείς ως Κυβέρνηση, όπως πριν
ο ΣΥΡΙΖΑ, να εκµεταλλεύεστε την αγωνία συγκεκριµένων ασθενών και των οικογενειών τους, για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισµένες ουσίες που περιέχονται στο φυτό της
κάνναβης µπορούν να τους προσφέρουν πραγµατικά ανακούφιση. Αυτό το κάνετε χωρίς διόλου ντροπή, µόνο και µόνο για να
επιταχύνετε τη διαδικασία απελευθέρωσης της κάνναβης, τη
στιγµή που, όπως και εσείς πολύ καλά ξέρετε, θα µπορούσε να
προχωρήσει η παραγωγή της µε κρατικό µονοπώλιο ή µε εισαγωγή σε τελευταία ανάλυση των σχετικών σκευασµάτων.
Παρ’ότι από την αρχή είπαµε ότι στόχος είναι η προσέλκυση
επενδύσεων, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δηµιουργεί βάσιµες
υποψίες ότι ουσιαστικά έρχεται να εξυπηρετήσει και άλλες σκοπιµότητες.
Λέµε ξανά ότι το µάτι των επενδυτών είναι στραµµένο συνολικά στη νοµιµοποίηση της κάνναβης, του χασίς, γιατί εκεί βρίσκεται το πολύ χρήµα, η πολλή ρεµούλα. Γνωρίζουµε, επίσης,
πως στο αµέσως επόµενο διάστηµα αναµένεται σταδιακά να ολοκληρωθεί η νοµιµοποίηση της φαρµακευτικής κάνναβης σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βλέµµα των οµίλων είναι ήδη
στραµµένο στο επόµενο βήµα, δηλαδή στη µετά πανηγυρισµών
νοµιµοποίηση της χρήσης του χασίς.
Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη µια παγκόσµια εκστρατεία κρατών
και διάφορων µονοπωλιακών οµίλων για την αθώωση των επιβλαβών χαρακτηριστικών της κάνναβης. Αυτή η εκστρατεία έχει ήδη
οδηγήσει στην απότοµη αύξηση του αριθµού χρηστών της. Στις
Ηνωµένες Πολιτείες η λιανική πώληση κάνναβης τόσο της φαρ-
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µακευτικής όσο και της ψυχαγωγικής της χρήσης το 2019 ξεπέρασε τα 12 δισεκατοµµύρια δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 35%. Μέσα στη δεκαετία 2008-2018 η νοµιµοποίηση της
κάνναβης σε όλο και περισσότερες πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής είχε σαν αποτέλεσµα να αυξηθούν 17% οι καθηµερινοί χρήστες κάνναβης και φυσικά στη συνέχεια, την ίδια
περίοδο, να τριπλασιαστούν όσοι ζητούν απεξάρτηση από την
κάνναβη.
Τη ίδια στιγµή µελέτες για την Ευρώπη, που έχει τραβήξει την
προσοχή των επενδυτών, προβλέπουν για την ευρωπαϊκή αγορά
κάνναβης έως το 2028 να φτάσει στα 60,3 δισεκατοµµύρια ευρώ
η χρήση της ως ναρκωτικό, στα 55,2 δισεκατοµµύρια ευρώ η
φαρµακευτική της χρήση και στα 180 εκατοµµύρια ευρώ η βιοµηχανική της αξιοποίηση. Όλα αυτά, βέβαια, θα γίνουν µε προϋπόθεση να προχωρήσει η νοµιµοποίηση της χρήσης κάνναβης
σε περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς ότι η απελευθέρωση της καλλιέργειας κάνναβης µε όποιο πρόσχηµα δεν υπηρετεί κάποια κοινωνική πραγµατική ανάγκη, παρά µόνο τις ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων να επενδύσουν τα συσσωρευµένα τους κεφάλαια.
Καταστρέφονται, όµως, έτσι σηµαντικές παραγωγικές δυνατότητες για τη χώρα µας. Ενώ η Ελλάδα θα µπορούσε να παράγει µεγάλη ποικιλία απαραίτητων αγροτικών προϊόντων, σήµερα
δεν έχει επάρκεια σε βασικά προϊόντα. Για να µην πω πάλι τι καλλιέργειες σε βασικά προϊόντα ξεριζώθηκαν και λόγω των δεσµεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγµα το
βαµβάκι και τόσα άλλα. Και τώρα φτάσαµε να καλλιεργούµε
χασίς. Είναι µεγάλη πρόοδος πραγµατικά τον εικοστό πρώτο
αιώνα.
Έλεος, σας λέµε, αγύρτες της πολιτικής.
Πολύ µεγάλα τµήµατα του ελληνικού λαού και της ελληνικής
νεολαίας µπορούν, όµως, σήµερα να καταλάβουν ότι µε τέτοιου
είδους νοµοσχέδια που υπερπροβάλλουν την κάνναβη ως φάρµακο, που ανάγουν δευτερεύουσες ιδιότητές της σε κύριες ή
επιδιώκουν να διαµορφώσουν θετικό πρόσηµο γύρω από τη
χρήση της ως ναρκωτικό, έχει και θα έχει ανυπολόγιστες κοινωνικές συνέπειες.
Υπάρχει πλέον πείρα. Στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα
κράτη που είναι νόµιµη ή συνταγογραφείται ως φαρµακευτικό
προϊόν, σχεδόν οι µισοί από τους δεκαεξάχρονους µαθητές κάνουν χρήση, στις Ηνωµένες Πολιτείες ένας στους τρεις µαθητές
λυκείου κάνει χρήση κάνναβης µε εκτροπή ιατρικής συνταγής,
ενώ στη χώρα µας οι µισοί δεκαεξάχρονοι θεωρούν ακίνδυνη τη
δοκιµή της, σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά.
Έχετε τεράστιες ευθύνες, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των λοιπών δυνάµεων. Έχετε ευθύνες
όλες οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις γιατί µε όλη αυτήν τη συζήτηση για τα δήθεν οφέλη της κάνναβης αθωώνετε τη χρήση της
στις συνειδήσεις των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Έχετε, λοιπόν, τεράστιες ευθύνες για τις ανοδικές τάσεις της χρήσης κάνναβης και συνολικά των ναρκωτικών ουσιών στη χώρα µας.
Ξέρετε τι δείχνει η εικόνα της χώρας µας; Πως έχει τριπλασιαστεί η χρήση κάνναβης στους µαθητές σε σχέση µε προηγούµενες δεκαετίες, πως έχουν ταυτόχρονα αυξηθεί πολύ οι
χρήστες κάνναβης που ζητούν βοήθεια από τα θεραπευτικά προγράµµατα στην Ελλάδα. Αυτά λένε τα στοιχεία από το ΚΕΘΕΑ,
από το «18 ΑΝΩ», το πρόγραµµα «ΑΡΓΩ», το πρόγραµµα «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», τα προγράµµατα προαγωγής και αυτοβοήθειας. Τα
στοιχεία από όλα ανεξαίρετα τα στεγνά θεραπευτικά προγράµµατα λένε πως έχει µειωθεί η ηλικία πειραµατισµού και εισόδου
στη χρήση ναρκωτικών µε πρώτη ουσία την κάνναβη από την ηλικία των τάξεων του γυµνασίου.
Αλήθεια, πώς απαντά και η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σε αυτήν την εικόνα; Υποδαυλίζοντας το έργο του
ΚΕΘΕΑ, αλλοιώνοντας το θεραπευτικό του µοντέλο ως συνέχεια
της κατάργησης του αυτοδιοίκητου το 2019 µε τον διορισµό της
διοίκησής του από την Κυβέρνηση, διαµορφώνοντας µια αντιναρκωτική πολιτική µε µοναδικό γνώµονα τη δήθεν µείωση της βλάβης, τα υποκατάστατα, τους χώρους εποπτευόµενης χρήσης, τη
διάλυση της πρόληψης, την υποχρηµατοδότηση, γενικεύοντας
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µε ελαστικές σχέσεις εργασίας τα νέα προγράµµατα µε ηµεροµηνία λήξης µέσα από τη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ.
Παρακολουθούµε, βέβαια, µε προσοχή το όψιµο ενδιαφέρον
του ΣΥΡΙΖΑ για το χτύπηµα στο ΚΕΘΕΑ και τη φιλοσοφία του ως
στεγνό θεραπευτικό πρόγραµµα. Είναι το λιγότερο υποκρισία,
όταν η όλη πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο
ζήτηµα των ναρκωτικών ουσιαστικά έστρωνε τον δρόµο για να
γιγαντωθεί η κοινωνική ανοχή στα ναρκωτικά και η εξάρτηση από
αυτά.
Ουσιαστικά, ναρκοθετήσατε ακόµα περισσότερο την πρόληψη, αλλά και τη θεραπεία, αφού µε την κοινωνική ανοχή για τα
ναρκωτικά εξοβελίζετε στον νεανικό και στον γενικό πληθυσµό
το κίνητρο για θεραπεία.
Αλήθεια δεν είναι ότι συµφωνείτε όλοι σας σήµερα µε τον αντιεπιστηµονικό διαχωρισµό των ναρκωτικών σε σκληρά και µαλακά; Μήπως, τάχα, υπάρχουν σκληρές και µαλακές αιτίες, οι
οποίες στρέφουν έναν άνθρωπο στη χρήση και στην εξάρτηση
από τα ναρκωτικά;
Σήµερα, όµως, αυτό που απαιτείται είναι πολύ συγκεκριµένα
γενναία χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για να
ενισχυθούν όλα τα στεγνά θεραπευτικά προγράµµατα, να ενισχυθεί το ΚΕΘΕΑ µε µόνιµο, επαρκές προσωπικό, µε νέες δοµές,
τόσες όσες έχει ανάγκη η χώρα, να διαµορφωθεί, επιτέλους, ενιαίο θεσµικό πλαίσιο για τα εβδοµήντα πέντε κέντρα πρόληψης
στη χώρα µας, να καλυφθούν όλες οι περιοχές της χώρας, όπως
η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ή το Λασίθι στην Κρήτη που δεν
έχουν καν κέντρο πρόληψης, να µην προχωρήσει το αίσχος των
χώρων εποπτευόµενης χρήσης.
Όλα αυτά είναι για το ΚΚΕ ζητήµατα πρώτης γραµµής, γιατί
σχετίζονται µε τη ζωή, σχετίζονται µε το µέλλον, τη συνείδηση
της νέας γενιάς.
Πρόσφατα είχα συνάντηση µε τα διοικητικά συµβούλια των
συλλόγων γονέων των θεραπευτικών προγραµµάτων. Ακούµε µε
πραγµατική αγωνία, τη φωνή των γονιών που συµµετέχουν στους
συλλόγους οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, άλλων θεραπευτικών προγραµµάτων για το τι σηµαίνει κάνναβη και τι θα φέρει η νοµιµοποίησή της ή τι έχει επιφέρει ήδη η αθώωσή της.
Κατά τη γνώµη µας, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζοντας το δρόµο του ΣΥΡΙΖΑ -φαίνεται αυτό και από το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου- έχει θέσει ως στόχο εκτός από τη
νοµιµοποίηση της δυνατότητας χρήσης σκευασµάτων από ασθενείς για ιατρικούς λόγους σε µια πορεία χρόνου να προχωρήσει
στη συνολική αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης για προσωπική χρήση, η οποία βέβαια θα νοµιµοποιήσει και την καλλιέργειά
της. Όλα αυτά βέβαια θα τα ντύσετε µε έναν ιατρικοφανή µανδύα.
Εµείς ως ΚΚΕ, όπως κάναµε και µε το νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ
έτσι και τώρα, θα καταψηφίσουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο, γιατί το
βασικό του κριτήριο είναι το κέρδος και ο ανταγωνισµός µονοπωλίων, που στην περίπτωση των φαρµάκων εµπορεύονται πολλαπλά και κερδοσκοπούν παράνοµα πάνω στον ανθρώπινο πόνο.
Σήµερα, υπάρχουν οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό δρόµο, που θα έχει ως κριτήριο πραγµατικά κοινωνικές
ανάγκες και η κοινωνικοποιηµένη παραγωγή θα µπορεί να οργανώνεται στη βάση ενός πραγµατικά επιστηµονικού κεντρικού
σχεδιασµού της οικονοµίας, µε τη λειτουργία του κρατικού
φορέα φαρµάκου. Θα σχεδιάζεται και θα οργανώνεται η έρευνα,
η παραγωγή, η εισαγωγή, η διάθεση ποιοτικών και αποτελεσµατικών φαρµάκων δωρεάν σε όλους όσους τα χρειάζονται, στο
πλαίσιο φυσικά ενός σύγχρονου αποκλειστικά κρατικού συστήµατος υγείας και πρόνοιας και όλα αυτά µακριά από τα κοράκια
του µαύρου χρήµατος, του αδηφάγου καπιταλιστικού κέρδους
που βάζει σε κίνδυνο και το µυαλό και την ψυχή και τις ίδιες τις
ζωές των παιδιών µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απλά να ενηµερώσω -νοµίζω ότι ενδιαφέρει κυρίως τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους- στις 13.00’ έχει ζητήσει να µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25, κ.
Βαρουφάκης.
Πάµε στον κατάλογο µε τους οµιλητές.
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Τον λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και τον όµορφο Έβρο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου εισάγει
ένα οργανωµένο και ολοκληρωµένο σύνολο ρυθµίσεων για την
ανάπτυξη της βιοµηχανίας φαρµακευτικής κάνναβης στη χώρα,
από την οποία προσδοκούµε ότι θα υπάρξουν, κύριε Υπουργέ,
οφέλη για την οικονοµία µας µέσω των επενδύσεων, δηλαδή
µέσα από τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και της διοχέτευσης των συγκεκριµένων προϊόντων στην αγορά. Προσφέρονται νέες επιλογές στους κλάδους της γεωργίας και της
µεταποίησης, αλλά το κυριότερο σε όσους επιλέγουν τα τελικά
προϊόντα αυτής για θεραπεία ή αποθεραπεία.
Η Ελλάδα έχει µία µοναδική εµπειρία, λόγω του ευνοϊκού κλίµατος και της γεωγραφικής της θέσης, να πρωταγωνιστήσει στις
εξελίξεις στον κλάδο αυτό παγκοσµίως. Η επίδραση της βιοµηχανίας κάνναβης στην ελληνική οικονοµία υπολογίζεται από περίπου 60 δισεκατοµµύρια ευρώ το πρώτο έτος σε ένα 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ δώδεκα χρόνια µετά.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο επιδιώκεται η ενίσχυση της
παραγωγικής δραστηριότητας και η ανάπτυξη των εξαγωγών
των προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης υπό αυστηρούς όρους
ασφαλείας -µε κεφαλαία γράµµατα- µε απώτερο σκοπό, η ελληνική παραγωγή να καταστεί µε γοργούς ρυθµούς ανταγωνιστική
στην παγκόσµια αγορά κάνναβης, η οποία διαρκώς εξελίσσεται.
Απλοποιείται η διαδικασία εξαγωγής των προϊόντων αυτής διασφαλίζοντας την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Προβλέπονται ειδικότεροι όροι και αυστηρές προϋποθέσεις για
την έγκριση της δραστηριότητας καλλιέργειας και παραγωγής
τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, ανοίγοντας νέες
προοπτικές για την ελληνική περιφέρεια.
Δεν πρέπει φυσικά, να ξεχνάµε ότι άρχισε και η καλλιέργεια
κλωστικής κάνναβης, που είναι αγροτικό προϊόν καθαρό, µε µικρότερη περιεκτικότητα σε εξαρτησιογόνες ουσίες και µάλιστα,
είναι απαραίτητη.
Μόνο στην περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
έχουν ήδη εγκριθεί µέχρι σήµερα δύο επενδύσεις. Παράλληλα,
έχουµε και έντονο ενδιαφέρον που θα δηµιουργήσει κατά µέσο
όρο πενήντα µε εξήντα υψηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας η
κάθε µία λόγω της εξειδίκευσης που απαιτείται. Είναι µία υδροπονική ή αεροπονική δραστηριότητα, που σηµαίνει ότι δεν απαιτείται το έδαφος. Η δε καλλιέργεια σε θερµοκήπια κλειστού
τύπου σηµαίνει ότι αυτή µπορεί να γίνει σε γη χαµηλής παραγωγικότητας. Συνεπώς, δεν δεσµεύει καλλιεργήσιµες εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, οι οποίες παρέµεναν διαθέσιµες.
Γιατί οι αγρότες µας, κύριε Υπουργέ, διαµαρτύρονται διότι
σπουδαίες καλλιεργήσιµες περιοχές διατίθενται για την πράσινη
ενέργεια και αυτό είναι ένα θέµα. Χάνονται πεδιάδες, αρδεύσιµες
περιοχές και θα πρέπει κάποια στιγµή να το εξετάσουµε υπεύθυνα, διότι -δόξα τω Θεώ- έχουµε άλλες περιοχές ηµιορεινές στη
χώρα µας, οι οποίες θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, τόσο ο ΟΗΕ όσο και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας τάσσονται δυναµικά υπέρ της ανάπτυξης της παγκόσµιας αγοράς φαρµακευτικής κάνναβης. Η χώρα
µας λοιπόν, από σήµερα συντονίζεται σε µία συνολική παγκόσµια
και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φαρµακευτική κάνναβη, η
οποία δεν ενέχει κανένα ηθικό µελανό σηµείο.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίροµαι ιδιαίτερα που σήµερα είµαι οµιλητής στο νοµοσχέδιο αυτό για ένα
φυτικό προϊόν που όλοι µας γνωρίζουµε τις συνέπειες και µάλιστα, διαχρονικά κι εγώ ακόµα περισσότερο -καταθέτω απλόχερα
και φωναχτά και επίσηµα την προηγούµενη εµπειρία και γνώση
µου από τα προηγούµενα δηµόσια αξιώµατά µου- το οποίο φυτικό προϊόν πλέον εξελίσσεται µε κανόνες, ένα κοινωνικό, οικονοµικό και ιατρικό δώρο στον άνθρωπο.
Στην κοινή γνώµη, σε αυτό που λέµε ίσως και συλλογικό ασυνείδητο, ο όρος κάνναβη συνδέεται µε προϊόντα που διοχετεύονται παρανόµως στην αγορά. Οι αρχές επιβολής του νόµου του
ελληνικού κράτους καταβάλλουν τιτάνιες και σπουδαίες προσπάθειες για την εξάρθρωση παράνοµων δραστηριοτήτων διακίνη-
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σης και χρήσης των ναρκωτικών ουσιών.
Η πορεία µου και εµπειρία µου στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας όπως και τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία συνηγορούν τουλάχιστον ένα µεγάλο ποσοστό το αποδέχεται αυτό- στο ότι η
χρήση της κάνναβης συνιστά τον προθάλαµο για τη χρήση σκληρών ναρκωτικών και εθισµού σε αυτές.
Ωστόσο, η φαρµακευτική κάνναβη θα πρέπει να αποδεσµευτεί
ως όρος από αρνητικούς συνειρµούς. Είναι όµοιες και όµως διαφέρουν παρασάγγας κυρίως στο σκοπό. Θα πρέπει να υπάρξει
σαφής διαχωρισµός µεταξύ των αγροτών επαγγελµατιών που θα
θελήσουν να καλλιεργήσουν φαρµακευτική ή κλωστική κάνναβη
από τους παρανοµούντες, να απενεχοποιηθεί η καλλιέργεια ή η
ενασχόληση, να προλάβουµε τη διαπόµπευση στο καφενείο, στις
κοινωνικές συναναστροφές, να µην αφήσουµε την ηµιµάθεια να
καταστρέψει την προοπτική, να προλάβουµε υπονοούµενα, να
στερήσουµε το άλλοθι από τους παρανοµούντες, να µην αφήνουµε θολά νερά, διφορούµενες προθέσεις. Στα θολά νερά ανθίζει µόνο η παρανοµία. Οι σοβαροί επιχειρηµατίες αποστρέφονται τις ασαφείς καταστάσεις.
Για το λόγο αυτό, προτείνω τη µεταβολή του όρου της φαρµακευτικής κάνναβης, προκειµένου να αποµακρυνθεί από τον
κόσµο των εξαρτήσεων και της παρανοµίας. Διδάξαµε στον
κόσµο πολιτισµό, γλώσσα και επιστήµη. Κάναµε βαφτίσια, αλλάξαµε ονόµατα. Πετύχαµε. Πρέπει να πρωτοπορήσουµε ξανά αλλάζοντας τους συνειρµούς για µία νέα δυναµική καλλιέργεια,
λόγω σκοπού ιατρικού φυσικά. Με την εισήγηση των κατεξοχήν
ειδικών επιστηµόνων, γεωπόνων, γλωσσολόγων να καθιερωθεί
ένας νέος όρος λόγω σκοπού ιατρικού.
Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι µίλησα µε τα πανεπιστήµια και µε
το Γεωπονικό της Αθήνας και µε το αντίστοιχο της Νέας Ορεστιάδας. Είµαι βέβαιος ότι αυτή η αλλαγή θα συντελέσει, έτσι
ώστε σε τρία χρόνια από σήµερα η κάνναβη να συνδέεται, ως
όρος, µόνο µε µία προσοδοφόρο καλλιέργεια, µια νέα επενδυτική πρόταση, µία ευεργετική ουσία που καλύπτει και ανακουφίζει τις ανάγκες πασχόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, σήµερα κάνουµε µια γενναία και ανώτερη πολιτική πράξη, ξεπερνάµε τον εαυτό µας. Αναγνωρίζουµε και συµπληρώνουµε το νοµοθετικό πλαίσιο του προεδρικού διατάγµατος
του 2018, για να ακολουθήσουµε τις παγκόσµιες εξελίξεις στον
τοµέα της φαρµακευτικής κάνναβης. Συνεργαστήκαµε µε τα Γεωπονικά -όπως προείπα- Πανεπιστήµια Αθήνας και Έβρου και
ακούσαµε µε πολλή προσοχή τα υποστηριζόµενα από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, τα οποία και θα καταθέσω.
Θεωρώ στρατηγικό ως επόµενο βήµα να επιτραπεί η έρευνα
στα πανεπιστήµια και στις πανεπιστηµιακές κλινικές για να προκύψει η τεχνογνωσία.
Προτείνω -µου το πρότειναν- ως επόµενο νοµοθετικό βήµα,
λοιπόν, αυτό που θα προβλέπει την έρευνα και τη σύσταση µιας
ειδικής υπηρεσίας για την κάνναβη στην Ελλάδα στα πρότυπα
του εξωτερικού, µίας ανεξάρτητης αρχής υπαγόµενης στο
Υπουργείο Υγείας υπό τη σκιά της Κατεχάκη, που θα αφορά στην
κάνναβη ή γενικότερα στα φυσικά βιοδραστικά. Θα αποτελέσει
µισή νίκη να παράγουµε και να εξάγουµε κάνναβη, αλλά να εισάγουµε στη συνέχεια το φάρµακο µε πενταπλάσιο κόστος για το
ελληνικό δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα γίνεται το πρώτο βήµα
που αφορά σε µια νέα αγορά για τη χώρα µας. Προσελκύει νέες
µεγάλες επενδύσεις µε κεφάλαια που προέρχονται από το εξωτερικό. Είµαστε νοικοκυραίοι, δεν το φοβόµαστε. Το ενδιαφέρον
των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται διεθνώς, είναι µεγάλο
και ελπιδοφόρο.
Για τους λόγους, που προανέφερα, υπερψηφίζω το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και είµαι σίγουρος ότι ο κύριος Υπουργός θα
λάβει υπ’ όψιν τη γενναία τοποθέτησή µου, η οποία είναι και δηµιουργική.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Δηµοσχάκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την
Ελληνική Λύση κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ακολουθηθεί η
σειρά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κοινοβουλευτικός
είναι, µου ζήτησε να µιλήσει, τι να κάνω τώρα; Κοινοβουλευτικός
είναι, έχει το δικαίωµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι οι πέντε πρώτοι οµιλητές. Το λέει και ο
Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο, κύριε
Υπουργέ, αλλά αφού θέλει να µιλήσει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι παράδοση αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Λοβέρδο, θα
συγχωρήσετε έναν που µπήκε χθες στη Βουλή; Την παράδοση
αυτή δεν τη γνώριζα, ειλικρινά σας µιλάω. Ξέρετε πόσο ειλικρινής είµαι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι και από τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο Κανονισµός δεν λέει
τέτοιο πράγµα για τους πέντε πρώτους, δεν το έχω διαβάσει. Παράδοση µπορεί να υπάρχει, αλλά ο Κανονισµός δεν το γράφει.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάντως εγώ, έχω προσωπικό πρόβληµα. Θέλω να µου δώσετε τον λόγο στη σειρά µου, να µιλήσω
τρίτος δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τρίτος θα µιλήσετε.
Είστε τρίτος. Όµως, αφού θέλει να µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος, αφού έχει δικαίωµα, βάσει του Κανονισµού, τι να
κάνω; Αν έρθει ο κ. Βαρουφάκης που ζήτησε να µιλήσει στις
13.00’, δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά, Αρχηγός είναι. Σας παρακαλώ. Χάσαµε και χρόνο.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσουµε µε µία ερώτηση
στον Υπουργό Ανάπτυξης, την οποία θέτουµε συνεχώς στον
Υπουργό Οικονοµικών χωρίς να παίρνουµε καµµία απάντηση.
Πληρώθηκε η προκαταβολή των 315 εκατοµµυρίων ευρώ για το
Ελληνικό από τον Όµιλο Λάτση, η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 2020 και µετά στο πρώτο τρίµηνο του 2021;
Εξ όσων γνωρίζουµε, η «LAMDA DEVELOPMENT», χωρίς να
έχει ακόµη δώσει ούτε 1 ευρώ για το Ελληνικό -εκτός και αν
έδωσε τώρα τα 315 εκατοµµύρια ευρώ- έχει ήδη συγκεντρώσει
1 δισεκατοµµύριο ευρώ ίδια κεφάλαια και 1,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ από οµολογιακά δάνεια, ενώ ετοιµάζεται για προπωλήσεις
ακινήτων στην παραλιακή, συν το καζίνο φυσικά. Εύλογα, αφού
λίγο πιο κάτω από το οικόπεδό της, στον Αστέρα, πωλούνται
βίλες µε 40.000 ευρώ το τετραγωνικό, όπως θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά, όταν ο όµιλος αγόρασε το τετραγωνικό από το δηµόσιο µόλις από 148 ευρώ έως 248 ευρώ, όπως αναλύσαµε στο νοµοσχέδιο για το Ελληνικό.
Στο θέµα µας τώρα. Όπως είπα στην τελευταία επιτροπή,
ένιωσα ειλικρινά απέχθεια για τη συµµετοχή µου σε ένα νοµοσχέδιο που αφορά την κάνναβη, σαν να µην είχε άλλο πρόβληµα
η Ελλάδα να επιλύσει από την παραγωγή ναρκωτικών.
Μου είναι, βέβαια, αδιάφορη η µία ακόµα κυβίστηση του
Υπουργού, που ξαφνικά ανακάλυψε πως πρόκειται για µία µεγάλη επενδυτική ευκαιρία, την οποία δεν πρόσεξε όταν ήταν στην
αντιπολίτευση, όπως είχε την ευστροφία να προσέξει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ο Υπουργός επαίνεσε, ζητώντας του
συγγνώµη. Το να παρουσιάζει, όµως, την κάνναβη ως ένα τεχνολογικό ή βιοµηχανικό προϊόν, που λείπει από την Ελλάδα, όταν
ασφαλώς γνωρίζει περί τίνος ακριβώς πρόκειται, µε ενοχλεί -ειλικρινά µε ενοχλεί- ως άνθρωπο και ως Έλληνα, ενώ πιστεύω
πως ενοχλεί και τον ίδιο, αλλά είναι απλά πρόθυµος να καταπνίξει
την ενόχλησή του για την καρέκλα, όπως ακριβώς µε τη Συµφωνία των Πρεσπών.
Η διαπίστωσή µου πάντως, ήταν ότι η Ευρώπη µάς έχει προορίσει για κλάδους, όπως την καλλιέργεια κάνναβης, τον τουρισµό και τα καζίνο, προβλέποντας πως κάποια στιγµή η Ελλάδα,
εάν δεν αντιδράσουν οι Έλληνες, θα οδηγηθεί σε κάτι παρόµοιο,
σε κάτι ανάλογο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Πουέρτο
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Ρίκο για τις Ηνωµένες Πολιτείες, µε τις οποίες έχει µόνο κοινό
νόµισµα κι απολύτων τίποτα άλλο.
Δυστυχώς, δεν βλέπουµε να προωθούνται επενδύσεις στην
παραγωγή, όπως για παράδειγµα στην κατασκευή ηλεκτρικών
αυτοκινήτων, όπου έχουµε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του
νικελίου της ΛΑΡΚΟ, η οποία οδηγείται στο ξεπούληµα. Αντίθετα,
επιδοτούνται και εδώ οι εισαγωγές µε 100 εκατοµµύρια ευρώ, τα
οποία, φυσικά, θα οδηγηθούν στις χώρες που µας τα δίνουν, στηρίζοντας τις δικές τους θέσεις εργασίας. Γιατί; Λόγω των ισχυρισµών πως η ελληνική αγορά είναι µικρή, παρά το ότι
αντίστοιχες χώρες µε τη δική µας, όπως η Βουλγαρία ή η Πορτογαλία κατασκευάζουν αυτοκίνητα.
Πέρυσι, πάντως, σε επίκαιρη ερώτησή µας για την Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης ο Υπουργός Ανάπτυξης απάντησε πως δεν
βρίσκεται κορόιδο να την αγοράσει -δεν βρίσκεται κορόιδο να
την αγοράσει!- κάτι που εµείς τουλάχιστον δεν θεωρούµε υπεύθυνη θέση. Η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, όµως, δεν λειτουργεί καν για βιοκαύσιµα -η οποία είναι µία πράσινη επένδυση, ενώ
θα εισάγουµε ζάχαρη από τη Γερµανία- ούτε, βέβαια, για ζωοτροφές, παρά την αλµατώδη αύξηση των τιµών τους, ενώ στην
ίδια ερώτηση τότε ανέφερε πως δεν µπορούν να κατασκευαστούν ούτε καν µάσκες στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν να συζητάει κανείς έτσι σοβαρά!
Συνεχίζοντας, είναι, αλήθεια, µεγάλη η νόµιµη αγορά της κάνναβης στην Ελλάδα; Ξεκινώντας από τη φαρµακευτική κάνναβη,
κυκλοφορούν διάφορα δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις προοπτικές
της, αναφερόµενα σε επενδύσεις 350 εκατοµµυρίων ευρώ και σε
χίλιες τριακόσιες ογδόντα πέντε θέσεις εργασίας. Τα θεωρεί κανείς, αλήθεια, σηµαντικά νούµερα, όταν µόνο από το σταµάτηµα
του λιγνίτη πρόωρα, πολύ πριν από τη Γερµανία, θα χαθούν είκοσι πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας; Όσον αφορά δε την επίδρασή της στην ελληνική οικονοµία, σύµφωνα µε µελέτες θα
ήταν αρχικά 60 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ σε διάστηµα δώδεκα
ετών ίσως 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εν προκειµένω, πιστεύει ο Υπουργός πως πρόκειται για ένα
σοβαρό ποσόν, συγκριτικά µε τους κινδύνους που συνοδεύουν
την κάνναβη; Με τόσο µεγάλες δυνατότητες στον πρωτογενή
µας τοµέα, ο οποίος θα µπορούσε να πετύχει θαύµατα µε τη
χρήση της υψηλής τεχνολογίας, την κάνναβη, τη µαριχουάνα,
όπως αποκαλείται αλλού, βρήκε; Δεν είναι ντροπή; Δεν θα ήταν
καλύτερα να στηριχθεί η κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων
στην εγχώρια αγορά, στον τουρισµό µε φορολογικά κίνητρα και
στις εξαγωγές; Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβει η Κυβέρνηση; Η Ολλανδία είχε 101 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο σε εξαγωγές τροφίµων το 2017. Είχε 101 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως
θα καταθέσουµε συνολικά αργότερα στα Πρακτικά, όταν η Ελλάδα είχε λιγότερες από το 1/11, ενώ η Ολλανδία έχει λίγο µεγαλύτερη έκβαση από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα
ίσως µαζί.
Υπάρχουν, επιπλέον, αναφορές ότι η Ελλάδα µπορεί να εξελιχθεί σε ένα διεθνές κέντρο παραγωγής και µεταποίησης φαρµακευτικής και βιοµηχανικής κάνναβης, αν και εδώ θα έπρεπε να
ανταγωνιστεί γειτονικές χώρες, στις οποίες η παραγωγή είναι
ήδη διαδεδοµένη, ενώ οι συνθήκες της οικονοµίας ορισµένων
είναι, δυστυχώς, πλέον πολύ καλύτερες µε φθηνότερο εργατικό
δυναµικό.
Από την άλλη πλευρά, δεν χρειάζεται να τονίσουµε εδώ τι ακριβώς συµβαίνει σε κράτη, όπως η Αλβανία, ειδικά όσον αφορά την
κάνναβη και την εγκληµατικότητα, όπου τα έσοδα της τελευταίας
από το παράνοµο εµπόριο εκτιµώνται στα 3,5 δισεκατοµµύρια
δολάρια ή περίπου στο 20%-25% του ΑΕΠ της. Αλήθεια, η Αλβανία είναι το πρότυπό µας;
Σε σχέση τώρα µε την κλωστική κάνναβη, όπου η περιεκτικότητά της σε THC, τη γνωστή ψυχοτρόπο ουσία, είναι µικρότερη
από 0,2%, ούτε εδώ είναι σήµερα µεγάλη η ανάπτυξη, αφού µε
στοιχεία του 2020, καλλιεργούνται στην Ελλάδα µόλις χίλια
εκατό στρέµµατα, σηµειώνοντας πως για όλα όσα λέµε, καταθέσαµε στα Πρακτικά στην επιτροπή έγγραφα που τα τεκµηριώνουν.
Συνεχίζοντας, η νόµιµη αγορά στην Ευρώπη ήταν µόλις 3,5 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2019, αν και υπάρχουν διάφορες εκτι-
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µήσεις -δύο από τις οποίες θα τις καταθέσουµε για τα Πρακτικάενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου υπάρχει µία τάση νοµιµοποίησης της κάνναβης, η αγορά το 2019 ήταν 13,2 δισεκατοµµύρια
δολάρια, αλλά κυρίως λόγω της ψυχαγωγικής χρήσης της, δηλαδή ως ναρκωτικό που καταναλώνεται κυρίως από νέους, κάτι
που ελπίζουµε να µην έχει στόχο να το υιοθετήσει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε, φυσικά, η Ελλάδα.
Επιπλέον, αναφέραµε στην επιτροπή πως στις Ηνωµένες Πολιτείες µεγιστάνες, πλούσιοι, όπως ο Τζωρτζ Σόρος, χρηµατοδοτούν την εκστρατεία νοµιµοποίησης της κάνναβης, σύµφωνα µε
τους «Los Angeles Times», όπως επίσης καταθέσαµε στα Πρακτικά στην επιτροπή. Η αιτία και το όφελός τους είναι προφανή,
τονίζοντας πως η κάνναβη ξεκίνησε στις Ηνωµένες Πολιτείες ως
φαρµακευτική, ενώ σήµερα σε πολλές πολιτείες δεν απαγορεύεται ως ψυχαγωγική. Αυτό σχεδιάζει η Κυβέρνηση; Πάντως, αν ο
Υπουργός ή η Κυβέρνηση δεν σκέφτονται τα δικά τους παιδιά,
ας σκεφτούν τουλάχιστον τα παιδιά των Ελλήνων, τα δικά µας
παιδιά, αφού ασφαλώς γνωρίζει τις τροµακτικές συνέπειες της
χρήσης κάνναβης στον εγκέφαλο και την ψυχολογία των νέων.
Από την άλλη πλευρά, δεν γνωρίζει ο Υπουργός πως η Ολλανδία σταµατάει στην ουσία το πείραµα µε την ελεύθερη παροχή
κάνναβης στους τουρίστες στα γνωστά καφέ της, λόγω της ανόδου της εγκληµατικότητας; Επίσης, θα καταθέσουµε στοιχεία για
τα Πρακτικά. Δεν γνωρίζει ούτε τις διαµαρτυρίες των Ολλανδών
για την καλλιέργεια κάνναβης που επετράπη πρόσφατα; Επίσης
θα καταθέσουµε στα Πρακτικά στοιχεία, τα οποία καλό θα ήταν
να τα διαβάσει κανείς για να ενηµερωθεί. Αλήθεια, δεν πρέπει να
µαθαίνουµε από τις εµπειρίες των άλλων;
Ως εκ τούτου, είναι ξεκάθαρο πως εµείς είµαστε εναντίον του
σχεδίου νόµου, θεωρώντας εντελώς ανεύθυνη την Κυβέρνηση
που το προωθεί, πόσο µάλλον συγκρίνοντας το τεράστιο κόστος
που θα έχει για την ελληνική κοινωνία και για τους νέους Έλληνες, συγκριτικά µε το ελάχιστο οικονοµικό όφελος για την Ελλάδα.
Επειδή τώρα, όπως είπε ο συνάδελφος εισηγητής κ. Μπούµπας, ο Υπουργός µάς ειρωνεύτηκε για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των υπερτροφών, καθώς επίσης και των αρωµατικών και
φαρµακευτικών φυτών, που προτείνουµε αντί για την κάνναβη,
ενηµερώσαµε στην επιτροπή πως τα φυσικά καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης είναι µια αγορά που το 2018 ανερχόταν διεθνώς στα 34 δισεκατοµµύρια δολάρια, τα συµπληρώµατα
διατροφής στα 140 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2020, ενώ η παγκόσµια αγορά σκευασµάτων µε βάση τα βότανα ήταν το 2016
στα 71 δισεκατοµµύρια δολάρια, µε τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης παντού. Αντίθετα, η νόµιµη αγορά της κάνναβης στην Ευρώπη ήταν γύρω στο 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως ήδη
αναφέραµε. Οπότε, η ειρωνεία του, µόνο ως θλιβερή άγνοια µπορεί να θεωρηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, επειδή ανέφερε πως απαγορεύεται η εγκατάσταση
εταιρειών κάνναβης σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, εκφράσαµε την απορία πώς είναι δυνατόν τότε να πάρει άδεια η
εταιρεία κάνναβης στη Θήβα του γιου του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου, χωρίς βέβαια, να πάρουµε καµµία απάντηση.
Συνεχίζοντας, αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι υγιή ανάπτυξη της οικονοµίας της, µέσω της διεξαγωγής δηµοσίων επενδύσεων σε παραγωγικούς κλάδους, όπως είναι η βιοµηχανία και
σε καµία περίπτωση την επιδότηση της κατανάλωσης µε δανεικά,
όπως µε τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2020, καθώς επίσης και
µε τα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ, που προγραµµατίζει η Κυβέρνηση για το 2021, 40 δισεκατοµµύρια δηλαδή συνολικά, αδιαφορώντας για το ότι θα κληθούν να τα πληρώσουν στο πολλαπλάσιο τα παιδιά µας. Αλήθεια, αυτό κάνει ο κάθε Υπουργός στο
σπίτι του; Καταναλώνει, δηλαδή, µε δανεικά πολύ περισσότερα
από όσα κερδίζει, αυξάνοντας τα χρέη του και χωρίς να ενδιαφέρεται πως θα τα πληρώσουν τα παιδιά του; Αυτό που κάνουµε
σπίτι µας, δεν πρέπει να κάνουµε και στην Ελλάδα;
Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει µάθει τίποτα
από την εποχή του 2004-2009 που υπερχρέωσε την Ελλάδα, οδη-
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γώντας την στο ΔΝΤ; Ούτε από το 2012 που την υποθήκευσε για
τα επόµενα ενενήντα εννέα χρόνια µε το PSI; Την υποθήκευσε
για ενενήντα εννέα χρόνια! Επίσης, δεν έχει µάθει τουλάχιστον
από το δικό της κόµµα, που χρωστάει ήδη πάνω από 320 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία αυξάνονται κάθε χρόνο από τους τόκους; Θα καταθέσουµε στα Πρακτικά σχετικά έγγραφα.
Επανερχόµενος στις δηµόσιες επενδύσεις, η υγιής ανάπτυξη
που θα προκαλούνταν από αυτές, καθώς επίσης και από τις ιδιωτικές που νοµοτελειακά τις ακολουθούν -προηγούνται οι δηµόσιες επενδύσεις και ακολουθούν συνήθως οι ιδιωτικές- θα
αύξαναν αφενός µεν τους µισθούς, χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας και, αφετέρου, τις τιµές των ιδιωτικών µας περιουσιακών στοιχείων, από τα οποία έχει χαθεί πάνω
από 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια, σχεδόν
600 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο από τις χαµηλές τιµές των ακινήτων. Τα ποσά είναι τεράστια. Έτσι, αφενός µεν θα µειωνόταν
το ιδιωτικό µας χρέος, µεταξύ άλλων ως ποσοστό επί των περιουσιακών µας στοιχείων και, αφετέρου, θα εξυγιαίνονταν οι τράπεζες, που συνεχίζουν να µας κοστίζουν τεράστια ποσά, επειδή
θα αυξάνονταν οι αξίες των εγγυήσεών τους. Δεν υπάρχει άλλη
λύση. Επίσης, θα αυξάνονταν η κερδοφορία τους, αφού θα µπορούσαν να δανείζουν ξανά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά,
που τότε θα είχαν ανακτήσει την πιστοληπτική τους ικανότητα.
Μόνο ένας τυφλός, λοιπόν, δεν βλέπει την πραγµατική ευκαιρία, που ασφαλώς δεν είναι η κάνναβη και κυρίως αυτό που απαιτείται για την εκµετάλλευσή της. Ελπίζουµε να τη δει η
Κυβέρνηση και να πάψει, επιτέλους, να λειτουργεί εις βάρος των
Ελλήνων, όπως την τελευταία δεκαετία, αλλά και τις προηγούµενες.
Ολοκληρώνοντας, µε ακόµα πιο απλά λόγια, απαιτείται σηµαντική αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και µείωση των φόρων, φυσικά από το Υπουργείο Οικονοµικών, σε
ανταγωνιστικά επίπεδα µε τις γύρω χώρες, ταυτόχρονα µε την
αλλαγή του οικονοµικού και τουριστικού µας µοντέλου -κάτι που
λέµε από την πρώτη µέρα που είµαστε στη Βουλή- καθώς επίσης
και µε την πραγµατική ενεργοποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης
για τη διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων, τόσο εκ µέρους του
κράτους, όσο και του ιδιωτικού τοµέα, κυρίως του εγχώριου -από
τον εγχώριο προέρχονται κυρίως οι επενδύσεις- σε όλες τις
χώρες, αλλά βέβαια και του διεθνούς.
Φυσικά δε, το άµεσο σταµάτηµα των ιδιωτικοποιήσεων -του ξεπουλήµατος, καλύτερα- των κοινωφελών, των στρατηγικών,
καθώς επίσης των κερδοφόρων κρατικών επιχειρήσεων, µε την
ταυτόχρονη ανάκτηση του Υπερταµείου, του Υπερταµείου που
σήµερα ανήκει στους ξένους, παράλληλα µε τις επενδύσεις για
την ανάπτυξή τους.
Καµµία λογική χώρα δεν ξεπουλάει τα δίκτυα του ηλεκτρισµού
και του φυσικού αερίου, πόσο µάλλον τo νερό της -εννοούµε τον
ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ, τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ- σηµειώνοντας
πως τα τελευταία θα αναδειχθούν σύντοµα σε έναν από τους πολυτιµότερους πόρους του πλανήτη -το νερό- ενώ η καλλιέργεια
κάνναβης απαιτεί µεγάλες ποσότητες νερού, που η Ελλάδα δεν
διαθέτει και δεν πρέπει να διαθέσει για την κάνναβη.
Αν κλείσει τώρα κι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν δηλαδή
µας προλάβει ο εφιάλτης που προβλέπεται µετά την πανδηµία,
από την άνοδο των επιτοκίων έως τον πληθωρισµό και τις µαζικές
αθετήσεις πληρωµών -διακόσιες χιλιάδες λουκέτα προβλέπονται
για την Ελλάδα- ενδεχοµένως, επιπλέον µεγάλων χρηµατιστηριακών κραχ, πολύ φοβόµαστε ότι δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία,
ενώ το λιγότερο που θα µπορούσε να συµβεί στην Ελλάδα, θα
ήταν ένα ακόµα πιο αυστηρό µνηµόνιο, µε πολύ πιο επώδυνα ανταλλάγµατα, αυτή τη φορά όσον αφορά στην εδαφική και τη θαλάσσια κυριαρχία µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Βιλιάρδο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Στην πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε, επί
προσωπικού. Θα απαντήσω συνολικά σε όλους τους οµιλητές,
όταν έχω την οµιλία µου.
Ο συνάδελφος, όµως, κ. Βιλιάρδος, αν και τον αντιµετωπίζω
πάντοτε µε τον δέοντα συναδελφικό σεβασµό, προέβη σε µια
απρέπεια και θα τον παρακαλέσω να ανακαλέσει. Είπε ότι «άλλαξε άποψη ο κύριος Υπουργός, προφανώς προτιµώντας την
υπουργική του καρέκλα, από τις όποιες ιδέες» ή κάτι τέτοιο.
Επειδή δεν ήσασταν εδώ, στην Βουλή τόσα χρόνια, κύριε Βιλιάρδο, για να γνωριζόµαστε, εγώ είµαι ένας από τους ελάχιστους Υπουργός στη µεταπολιτευτική ελληνική δηµοκρατία που,
ακολουθώντας τις ιδέες µου για να ψηφίσω το PSI το 2012, παραιτήθηκα ταυτόχρονα και από Βουλευτής και από Υπουργός και
πήγα σπίτι µου και πουλούσα βιβλία.
Δεν σας επιτρέπω, λοιπόν -και παρακαλώ να ανακαλέσετε- να
αµφισβητείτε τις προθέσεις µου. Ο καθένας µπορεί να έχει όποια
ιδέα θέλει, να διαφωνούµε όσο θέλουµε, αλλά την ηθική ο ένας
του άλλου στην Αίθουσα αυτή δεν µπορούµε να την αµφισβητούµε. Παρακαλώ πολύ να ανασκευάσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µάλλον δεν µε καταλάβατε. Δεν αµφισβήτησα την ηθική σας ακεραιότητα. Απλώς,
είδα ότι κάποιος κάνει κάποια πράγµατα και υποθέτω ότι θα έχει
κάποια άλλα πράγµατα σαν ανταλλάγµατα. Τίποτα περισσότερο.
Ποτέ δεν αµφισβήτησα την ηθική ακεραιότητα κανενός στη
Βουλή, πόσο µάλλον τη δική σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής. Ο κ. Ξανθός έκανε την
εξυπηρέτηση σε µένα και τον ευχαριστώ πολύ.
Χίλια ευχαριστώ, κύριε Ξανθέ. Ήθελε να είναι τρίτος. Μην τον
στεναχωρήσουµε. Θα στεναχωρηθεί που θα στεναχωρηθεί το
Σάββατο, ας µη στεναχωρηθεί και σήµερα.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το Σάββατο θα κλαίτε, κύριε Πρόεδρε, όπως συνήθως κλαίτε, µε ορισµένες εξαιρέσεις!
Πριν µπω στο θέµα, θέλω να κάνω µια διευκρίνιση από το Βήµα
της Βουλής, γιατί ενοχλήθηκα λίγο.
Χθες ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιάννης Λοβέρδος, είπε κάτι και οι επιθέσεις εναντίον µου είναι πολλές. Όµως,
εγώ είµαι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Εκείνος είναι ο Γιάννης. Είµαστε
άλλοι. Ανήκουµε και σε άλλα κόµµατα.
Άκουσα και επιβεβαιώθηκε στην Αίθουσα από καλό συνάδελφο
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει και σήµερα πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχει καταθέσει, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μάλιστα.
Χθες δεν ήµουν εδώ. Είχα αγορεύσει προχθές για τη συνεπιµέλεια. Όταν το άκουσα από την κ. Γιαννακόπουλου, είπα ότι το
κόµµα το οποίο προτείνει ονοµαστική ψηφοφορία, πρέπει να
συµµετέχει και στην ψηφοφορία. «Προτείνω ονοµαστική ψηφοφορία για να ψηφίσουν οι άλλοι» είναι ενάντια στο άρθρο 72 του
Κανονισµού της Βουλής. Η οργάνωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας προϋποθέτει συµµετοχή κατ’αρχάς του κόµµατος που
προτείνει, αφού ο Κανονισµός ορίζει ότι οι δεκαπέντε Βουλευτές,
των οποίων τα ονόµατα εκφωνούνται, είναι αυτοί που τελικά προτείνουν.
Είναι δυνατόν να υπάρχει πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας
και αυτοί οι δεκαπέντε Βουλευτές ή, όπως γίνεται τώρα πια λόγω
πανδηµίας, το κόµµα που προτείνει, να αποχωρεί από την ψηφοφορία; Κάνει ονοµαστική ψηφοφορία για να δει τι θα ψηφίσουν
οι άλλοι; Δεν υπάρχει αυτό!
Επαναλαµβάνω ότι είναι αντίθετο µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί ο Πρόεδρος
της Βουλής και το Προεδρείο δέχτηκε αυτή την αντίθετη µε τον
Κανονισµό διαδικασία και θα την έχουµε και σήµερα. Δεν είναι
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αυτό για να γίνει σχοινί-κορδόνι! Υπάρχει ζήτηµα παραβίασης
του Κανονισµού της Βουλής.
Στην πρώτη επόµενη φορά που θα γίνει, θα φροντίσω να είµαι
στην Αίθουσα, ώστε µε έναν συνάδελφο ακόµα να θέσουµε θέµα
Κανονισµού και να συζητηθεί θέµα Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι δυνατόν!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Να είστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, σας
παρακαλώ, µην τον διακόπτετε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η αγόρευσή µου για το χθεσινό θέµα
έγινε προχθές και όπως γνωρίζετε, η Βουλή λειτουργεί υπό ειδικές συνθήκες, καλώς ή κακώς. Αντικοινοβουλευτικά ήθη επισηµαίνω. Θα επισηµαίνω αυτά τα αντικοινοβουλευτικά ήθη, γιατί
δεν µπορούµε όπως θέλουµε να ερµηνεύουµε και να παραβιάζουµε τον Κανονισµό της Βουλής.
Ως προς το σχέδιο νόµου, Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µου θυµίζετε την αξία που είχε η χρήση µιας φράσης του Αλέκου
Αλαβάνου: «Καλώς τα, τα παιδιά! Καλωσορίσατε!». Καλωσορίσατε σε µια προοδευτική πολιτική, που εγκαινιάστηκε πριν από
τρία χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς ψηφίσαµε τότε και όχι µόνο
καταψηφίσατε, αλλά τι δεν λέγατε. Πολλά από αυτά που έλεγαν
οι Βουλευτές σας τα άκουσα και πριν από λίγο από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Τι για ψυχαγωγική
κάνναβη λέγατε, τι για µπάφους. Και τι δεν λέγατε. Και αντί να
µπείτε σε εκείνο το σχέδιο νόµου και να βρείτε τις αδυναµίες του,
που προέκυψαν και από την πράξη δηλαδή, κάνατε πλιάτσικο σε
εκείνο το σχέδιο νόµου. Εγώ ερεθίζοµαι, όταν βλέπω αυτές τις
οβιδιακές µεταβολές.
Να αναφερθώ και στη Συµφωνία των Πρεσπών και στη συµµετοχή σας σε διαδηλώσεις όλων σας σχεδόν και µετά όλα είναι
καλά και µετά καµµία επαφή µε την εφαρµογή της υπόλοιπης
συµφωνίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Μαξίµου.
Τι γίνεται µε τα υπόλοιπα άρθρα της συµφωνίας; Εφαρµόζονται;
Η Ελλάδα έδωσε όνοµα ως προς την εθνικότητα και τη γλώσσα.
Οι άλλοι αποκαλούνται ως «Βόρεια Μακεδονία». Τα υπόλοιπα
άρθρα, τα οποία ήταν τα αντίβαρα, εφαρµόζονται; Τίποτα, σιγή
ασυρµάτου.
Υπάρχουν, λοιπόν, οβιδιακές µεταβολές στην πολιτική σας,
που εµείς επισηµαίνουµε και ασκούµε κριτική. Μια από αυτές
αφορά και στο παρόν σχέδιο νόµου. Η φράση του Αλέκου Αλαβάνου νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική.
Ψηφίζεται ένα σχέδιο νόµου -αυτό συµβαίνει στην Ελλάδα µε
όλες τις κυβερνήσεις- που εµπεριέχει σωστή ρύθµιση επί της
αρχής για ένα σοβαρό θέµα, όπως είναι η φαρµακευτική κάνναβη. Οι υπόλοιπες διατάξεις, όµως, που οργανώνουν την αγορά
ή οργανώνουν την κοινωνία, οργανώνουν την εφαρµογή των διατάξεων για ένα πολύ σοβαρό θέµα, εν προκειµένω, δεν τυγχάνουν της δέουσας προσοχής και έρχεται η πράξη να δείξει αν
είναι σοβαρές, αν είναι καλές ρυθµίσεις ή αν είναι κακές ρυθµίσεις.
Εν προκειµένω, ποιος είναι ο κριτής; Είπα: η πράξη. Τι σηµαίνει
«η πράξη»; Σηµαίνει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι από τις
εκατόν εβδοµήντα αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, έχουν αδειοδοτηθεί οι ενενήντα τέσσερις. Στις δύο βλέπουµε κίνηση διαδικασιών εφαρµογής του
προγράµµατος και στην πράξη καµµία δεν έχει ξεκινήσει να
εφαρµόζεται. Πρακτικά, καµµία!
Περνάνε τα χρόνια, έρχεται τώρα ο νοµοθέτης να επιλύσει τα
προβλήµατα. Το πρώτο θέµα το οποίο χρεώνεται ο Υπουργός
Ανάπτυξης να απαντήσει είναι πώς µε τις παρούσες ρυθµίσεις
βεβαιώνει τη Βουλή, που θα του ψηφίσει το σχέδιο νόµου, ότι οι
διατάξεις του θα εφαρµοστούν και θα πάµε γρήγορα στην υλοποίηση των συγκεκριµένων προγραµµάτων για ένα θέµα -απορώ
τώρα µε τους συναδέλφους που αντιπολιτεύονται το σχέδιο
νόµου από όποια πλευρά της Βουλής και αν προέρχονται- όταν
ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει προτείνει στον ΟΗΕ και
ο ΟΗΕ από τις αρχές του 2000 έχει βγάλει τη θεραπευτική κάνναβη από το κεφάλαιο 4 των ναρκωτικών ουσιών και δεν τίθεται
το θέµα που θέτουν εδώ εκ του πλαγίου ή στα ίσια. Δεν τίθεται
τέτοιο θέµα.
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Αντίθετα, εγώ βλέπω στη νοµοθετική πρωτοβουλία κοµπλαρίσµατα. Γιατί το όριο των 30 γραµµαρίων του ξηρού ανθού; Γιατί
έως ο ΕΟΦ πάρει αποφάσεις να έχουµε µόνο εξαγωγές και να
µην υπάρχει διάθεση στην ελληνική αγορά µέσω των κατάλληλων οργανικών φαρµακείων; Γιατί αυτές οι διατάξεις που µόλις
επισηµαίνω εµπεριέχουν έναν δισταγµό, έναν προβληµατισµό.
Το φοβάστε. Φοβάστε, µην σας πουν. Η Κυβέρνηση δεν είναι για
να φοβάται, ούτε για να χαίρεται, ούτε για να λυπάται, είναι για
πράττει. Εδώ γιατί διστάζετε; Γιατί αυτοί οι περιορισµοί, που για
ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα ορίζουν ότι για τη συγκεκριµένη
παραγωγή µόνο οι εξαγωγές είναι η προοπτική;
Ακόµη, απ’ ό,τι ακούµε, δεν έχει ο ΕΟΦ µεγάλη προθυµία να
ρυθµίσει το θέµα, που θα αφορά και την εσωτερική αγορά, όπως
πρέπει. Θεωρεί ότι του το φορτώνει το Υπουργείο το θέµα αυτό.
Εδώ η παρέµβασή µου είναι κυρίως διαδικαστική. Η νοµοθετική
πρωτοβουλία, αφού εµπλέκεται ο ΕΟΦ, πρέπει να αφορά και
εσάς και το Υπουργείο Υγείας. Να το ρυθµίσετε από κοινού, για
να έχουµε µια ολόπλευρη εφαρµογή.
Αφού δεν δέχεστε την πρόταση για τον εθνικό οργανισµό της
θεραπευτικής κάνναβης, γιατί δεν ορίζετε -αν υπήρχε ο Υπουργός Υγείας εδώ αυτό θα έπρεπε να το κάνει- ένα ειδικό τµήµα
στον ΕΟΦ, το οποίο θα επεξεργάζεται τα θέµατα αυτά; Εκτός
εάν είναι λανθασµένη η πληροφορία που έχουµε εµείς κι εγώ
προσωπικά και ο ΕΟΦ είναι άνετος, πάρα πολύ εύκολα θα κάνει
τις συγκεκριµένες εγκρίσεις.
Τώρα, σε σχέση µε µια τροπολογία απευθύνοµαι στον
Υπουργό Ανάπτυξης που είναι αυτός που έχει τη νοµοθετική
πρωτοβουλία. Αναφέροµαι στην υποχρεωτική παράταση των µισθώσεων. Κατ’ αρχάς, αυτό έπρεπε να συζητηθεί λίγο. Σωστής
κατεύθυνσης είναι η τροπολογία. Το 2013 ψηφίστηκε δική µου
τροπολογία από την τότε κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει
µαζί µας και η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί. Υποχρεωτική παράταση µισθώσεως σηµαίνει ότι ο εκµισθωτής, το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα, οι δήµοι προσχωρούν σε αυτό. Εσείς λέτε
υποχρεωτική παράταση µε ή χωρίς τη συγκατάθεση. Δηλαδή µια
νέα σύµβαση. Άµα χρειαστεί ο δήµος να πει το ναι του, κατ’
ουσία διαµορφώνεται νέα συµφωνία.
Όχι, υποχρεωτική παράταση είναι αυτή -θέλω να το διορθώσετε αυτό, υπάρχει κόσµος που κρέµεται από τη ρύθµιση αυτή
εν µέσω πανδηµίας- µε ή χωρίς τη συγκατάθεση, αυτή είναι η
σωστή ρύθµιση. Σας παρακαλώ να το σκεφτείτε. Θα λύσετε προβλήµατα πάρα πολύ κόσµου. Από όλη την Ελλάδα θα σας έρθει
η συγκατάθεση των ανθρώπων, που ταλαιπωρούνται και η πανδηµία το επιβάλλει αυτό. Αν είχαµε κανονικές συνθήκες, θα καταλάβαινα τη ρύθµιση. Με πανδηµία δεν µπορεί να ζητάτε
συγκατάθεση του εκµισθωτή, όταν είναι δηµόσιο, όταν είναι οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας παρακαλώ να το δείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα απαντήσω και σε εσάς συνολικά µετά,
για να µην καταχραστώ τον χρόνο. Ένα σχόλιο µόνο θα κάνω.
Η χρήση της φράσης του Αλέκου Αλαβάνου «καλώς τα παιδιά»
για το παρόν νοµοσχέδιο υπήρξε ατυχής, διότι η φράση αυτή
ελέχθη από τον Αλέκο Αλαβάνο το 2008 για να δικαιολογήσει µία
τότε οβιδιακή µεταµόρφωση του ΠΑΣΟΚ. Προς το ΠΑΣΟΚ
ελέχθη το «καλώς τα παιδιά» από τον Αλέκο Αλαβάνο το 2008,
ως προς την πρόταση µοµφής που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ προς
την κυβέρνηση, την οποία ακολούθησε τότε το ΠΑΣΟΚ, και το
«καλώς τα παιδιά» ήταν προς το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, ήταν ατυχής η χρήση. Τα υπόλοιπα στην οµιλία µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προς τον Κώστα Καραµανλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μπλέξαµε µε τους παλιούς και έµπειρους, που θυµούνται τα παλιά!
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Κύριε Σκανδαλίδη, χρόνια σας πολλά.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Ταγαράς για την τροπολογία µε αριθµό 895/71.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 895 και ειδικό 71 θέλω σύντοµα να κάνω µια
αναφορά στα άρθρα που περιλαµβάνει, ξεκινώντας από το
άρθρο 1 που αφορά στην παράταση της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 για τους δασικούς
χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021. Στην
ουσία, δίνουµε παράταση προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων
κατά έξι µήνες από τη λήξη της προθεσµίας για τους κατοίκους
του εξωτερικού, είκοσι ηµέρες επιπλέον για διορθώσεις πρόδηλων σφαλµάτων και άλλων σχετικά µε τις πρόσφατες αναρτήσεις.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 2, αφορά στην παροχή ενίσχυσης από
το Ελληνικό Δηµόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS»
Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυµη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής
Υδρογονανθράκων, µε σκοπό τη στήριξη της οικονοµίας κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας. Δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα, το
γνωρίζουµε όλοι µας. Ειδικά επηρέασε τις τιµές αργού πετρελαίου σε κατάρρευση ως επακόλουθο της σηµαντικής µείωσης.
Έρχεται λοιπόν το ελληνικό δηµόσιο να στηρίξει την εν λόγω
εταιρεία η οποία αφορά την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων
στις περιοχές του Πρίνου και της Καβάλας. Είναι µια εταιρεία
που λειτουργεί εκεί από το 1999 σε µια ευαίσθητη περιοχή και
ειδικά σε συνθήκες σαν τις σηµερινές που η ιδιαιτερότητες είναι
κατανοητές πιστεύω απ’ όλους.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 3, αφορά σε θέµατα συµβάσεων παραχώρησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων του
ν.2289/1995. Εδώ υπάρχει και µια νοµοτεχνική βελτίωση-προσθήκη, η οποία διευκρινίζει, για να µην υπάρχουν αµφιβολίες ως
προς τις περιπτώσεις που καταλαµβάνονται από τη διάταξη.
Αφορά την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σε περιοχές
εκτός των συµβατικών περιοχών παραχώρησης.
Έρχοµαι στο τέταρτο άρθρο, που αφορά στη χρηµατοδότηση
από τον λογαριασµό πυροπλήκτων για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης πολεοδόµησης, για το πολεοδοµικό σχέδιο εφαρµογής σε ό,τι αφορά την περιοχή του Ματίου, για να ολοκληρωθούν και οι δύο φάσεις.
Το άρθρο 5 αφορά το Μουσείο Ολοκαυτώµατος Ελλάδος. Είναι
µια πολύ σηµαντική παρέµβαση, είναι γνωστό στην Αντιπροσωπεία, γιατί έρχεται από παλιά. Σήµερα γίνονται ρυθµίσεις, για να
µπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η πολύ σηµαντική παρέµβαση, ειδικά στο κοµµάτι αυτό που αναφέροµαι. Η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώµατος είναι σίγουρα ιστορικής σηµασίας. Είναι
βαθιά συµβολική κίνηση που θυµίζει, αλλά και συµβολίζει περιόδους που συνέβησαν στο ιστορικό παρελθόν και που θέλουµε να
αποφύγουµε στο µέλλον. Αναδεικνύει δε, τη Θεσσαλονίκη ως ένα
κέντρο πολυπολιτισµικότητας, ειδικά σε συνθήκες σαν τις σηµερινές. Είναι µια κίνηση σε συνεργασία µε την ισραηλιτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, τη «ΓΑΙΑ ΟΣΕ» και κατ’ επέκταση τον ΟΣΕ
ΑΕ και τον Δήµο Θεσσαλονίκης, µε στόχο µέχρι τέλος του χρόνου
να µπορέσουµε µετά και από αυτή τη ρύθµιση να εκδοθεί η οικοδοµική άδεια και να ξεκινήσουν οι οικοδοµικές εργασίες.
Είναι ένα θέµα το οποίο απασχολεί την Κυβέρνηση και είναι
πολύ ψηλά στους στόχους και τις προτεραιότητες, πολύ περισσότερο όταν φέτος συµπίπτει αυτή η χρονική συγκυρία µε την
ελληνική Προεδρεία της Διεθνούς Συµµαχίας για τη Μνήµη του
Ολοκαυτώµατος.
Επίσης, η έκτη τροπολογία αφορά σε θέµατα επίλυσης επ’
ωφελεία των χρηστών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόµων. Με την προτεινόµενη διάταξη καλύπτεται το νοµοθετικό κενό, που υφίσταται και προβλέπεται ρητά η παραλαβή
έτοιµων τµηµάτων αυτοκινητοδρόµου, αίροντας τις συναφείς καθυστερήσεις στη χρήση τους και επιτυγχάνοντας, όχι µόνο την
ταχύτερη µετακίνηση των πολιτών, αλλά κυρίως την ασφαλέστερη µετακίνησή τους. Στην ουσία, µάλιστα, τροποποιεί τις συµβάσεις παραχώρησης που είχαν δοθεί µε τους νόµους 3597/2007
και 3621, για να υπάρξει η δυνατότητα να επιτραπεί στο δηµόσιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να παραλαµβάνει έτοιµα και ολοκληρωµένα τµήµατα αυτοκινητόδροµου και, εν συνεχεία, να προχωρά στην τµηµατική απόδοση σε κυκλοφορία.
Πρόκειται, δηλαδή, για ολοκληρωµένα υποτµήµατα µε ικανότητα λειτουργίας, ενώ διατηρούνται στο ακέραιο όλες οι σχετικές προβλέψεις κάθε σύµβασης παραχώρησης που αφορούν
στην οικονοµική διαχείριση, έσοδα-έξοδα, του αναβαλλόµενου
τµήµατος στο οποίο εντάσσεται το προς απόδοση σε κυκλοφορία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να λάβω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ.
Άκουσα µε προσοχή τον Υπουργό. Είδαµε και την τροπολογία.
Στο άρθρο 2 της τροπολογίας αναφέρεται: «Η παροχή ενίσχυσης από το ελληνικό δηµόσιο», µετά την έγκριση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναφέρεται µέσα, στήριξης της
επιχείρησης κατά 100 εκατοµµύρια και παραπάνω, αν βάλω και τα
υπόλοιπα 9,5 εκατοµµύρια που αναφέρονται στην τροπολογία. Για
οικονοµία χρόνου τώρα, ας µη µακρηγορώ σε αυτό το θέµα.
Όµως, δείτε. Είναι µία εταιρεία, η οποία κάνει επενδύσεις στο
εξωτερικό. Προφασίζεστε εσείς την κρίση πετρελαίου ή τιµής,
κ.λπ. και την ίδια ώρα, µε το που ανακοινώθηκε η δυνατότητα δανειοδότησης, προχωράει σε εθελουσία έξοδο, πιέζοντας τους
εργαζόµενους και εκβιάζοντάς τους.
Τι θα γίνει µε αυτό; Στην ουσία, τους απολύει, προκειµένου να
ελαχιστοποιήσει το κόστος εργασίας, να γίνουν οι εργαζόµενοι
σ’ αυτά τα πετρέλαια ή στην εταιρεία πιο φθηνοί, για να µπορέσει
να έχει µεγαλύτερη κερδοφορία, την ίδια ώρα που εσείς και η
Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηµατοδοτείτε µε εγγύηση του ελληνικού
δηµοσίου! Και απολύουν κόσµο!
Είναι ή δεν είναι απαράδεκτο αυτό; Το γνωρίζετε; Βάλτε ρήτρα
ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας εργαζόµενος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Χαρίτση, έχετε κι εσείς τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα τοποθετηθεί στη συνέχεια αναλυτικά και ο τοµεάρχης µας
κ. Φάµελος για την εν λόγω τροπολογία. Θα ήθελα, όµως και εγώ
να πω µία κουβέντα µόνο για το συγκεκριµένο άρθρο, το άρθρο
2.
Με πρόλαβε ο συνάδελφος από το ΚΚΕ και αναφέρθηκε στο
ζήτηµα των εργαζοµένων, της εθελουσίας και των απολύσεων
και έχει δίκιο. Πού είναι η ρήτρα, εφ’ όσον µιλάµε για εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου, για να µην υπάρξουν απολύσεις;
Βεβαίως, εδώ εγείρεται και ένα ευρύτερο ζήτηµα. Είναι παρών,
βεβαίως και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είχε
ερωτηθεί για το θέµα και ορθά είχε απαντήσει ότι η διεθνής τιµή
του πετρελαίου ανεβαίνει αυτήν την περίοδο. Δεν τεκµαίρεται,
λοιπόν, από πού προκύπτει αυτή η ζηµία για τη συγκεκριµένη
εταιρεία και εφ’ όσον εδώ µιλάµε και για µία κρατική ενίσχυση
του ελληνικού Δηµοσίου και για εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου, θα έπρεπε να έχει κληθεί η εταιρεία να καταθέσει τα οικονοµικά στοιχεία, τα οποία ακριβώς αποτυπώνουν αυτή τη ζηµία
η οποία χρήζει κρατικής ενίσχυσης.
Δεν έχουµε δει κάτι τέτοιο. Άρα, δεν καταλαβαίνουµε πώς προχωράει η Κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο στη συγκεκριµένη ενίσχυση, χωρίς να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και χωρίς
βεβαίως να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των εργαζοµένων,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ξανθός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω µέσα
από την καρδιά µου τον κ. Βαρουφάκη, που παραχώρησε τη
θέση του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Βάλαµε ένα ερώτηµα. Θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο.
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Κύριε Ξανθέ, ζητώ συγγνώµη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός κ. Ταγαράς να απαντήσει
στις παρατηρήσεις των συναδέλφων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ακριβώς για να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας µετά από αυτήν την καταστροφή από την κατάρρευση
των τιµών, αυτόν ακριβώς τον στόχο έχει η διατήρηση λειτουργίας, γιατί αν κλείσει, τότε πράγµατι θα κινδυνεύσουν θέσεις εργασίας κι εµείς…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Με την εθελούσια εκβιάζει τους εργαζόµενους να φύγουν! Στην
ουσία τους απολύει! Έχετε απάντηση σ’ αυτό ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Λαµπρούλη,
αφήστε τον να απαντήσει. Θα κρίνει ο κόσµος από το πώς θα
απαντήσει ο Υφυπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Θα συνεχιστεί αυτό το απαράδεκτο µε τους εργαζόµενους;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Απαντώ.
Δεν είναι αυτή τη στιγµή αυτό που λέτε σε γνώση µου, για να
µπορώ να σας απαντήσω και είµαι ευθύς. Γνωρίζω, όµως, ότι η
κίνηση που γίνεται είναι για να παραµείνει ζωντανή και λειτουργούσα η εταιρεία, για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.
Αυτό που είπατε το ακούω, αλλά δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγµή
και επιφυλάσσοµαι ως προς το ερώτηµα, το οποίο κάνετε.
Όµως, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά
τη στήριξη για να λειτουργεί η επιχείρηση, από τη µία πλευρά
είναι οι θέσεις εργασίας που είναι πάρα πολύ σηµαντικό και από
την άλλη πλευρά, σε περίπτωση κλεισίµατος το κόστος της περιβαλλοντικής αποκατάστασης υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος
που αφορά τη στήριξη και την εγγύηση. Κατά τρίτον, για λόγους
εθνικούς, λόγω του έργου που επιτελεί σε έναν ευαίσθητο χώρο,
και οι τρεις παράµετροι είναι κρίσιµες και συνηγορούν τη στήριξη
της επιχείρησης.
Σε ό,τι αφορά το εργασιακό, επιφυλάσσοµαι. Ξαναλέω ότι δεν
το γνωρίζω, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ήταν ίδιο το ερώτηµα, κύριε Χαρίτση. Σας απάντησε.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι
δίπλα ο Υπουργός Ανάπτυξης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αν ζητήσει τον λόγο,
θα του τον δώσουµε.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ο κύριος Υφυπουργός κάνει µία παραδοχή, ότι η εταιρεία κινδυνεύει µε κλείσιµο. Πόθεν προκύπτει
αυτή η παραδοχή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ε, αυτό ήταν και το
ερώτηµα από τον κ. Λαµπρούλη. Σας απάντησε. Ας το κρίνει ο
κόσµος.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Πώς προκύπτει αυτή η παραδοχή τη
στιγµή που δεν έχουµε στοιχεία στα χέρια µας, που να τεκµηριώνουν ότι όντως η εταιρεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία. Θα σας απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης. Πρέπει να σεβαστούµε και τον κ. Ξανθό
που είναι όρθιος και περιµένει να µιλήσει.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ας τη δούµε, όµως, την απάντηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι άλλο η τρέχουσα τιµή του πετρελαίου
που έχει επανέλθει σε προηγούµενα επίπεδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό σας είχε πει και
πριν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): …και άλλο πράγµα η ζηµία, που έχει σωρεύσει η εταιρεία από την περσινή χρονιά, που θυµίζω ότι είχε φθάσει ακόµα και µηδέν δολάρια το βαρέλι.
Άρα, προφανώς, η εταιρεία την περσινή χρονιά είχε πολύ µεγάλες ζηµίες αυτονόητες. Δεν µπορεί να µην το καταλαβαίνουµε
µέσα στην Αίθουσα. Είχε πάει µηδέν το πετρέλαιο. Μηδέν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
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Ορίστε, κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο. Ζητώ συγγνώµη που περιµένατε.
Να ευχαριστήσω και πάλι τον κ. Βαρουφάκη. Λίγοι Αρχηγοί το
κάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, θα ξεκινήσω κάνοντας ένα σχόλιο γι’ αυτό το αίτηµα, το
οποίο έχουµε αναδείξει, το πολιτικό αίτηµα της επιστροφής στην
κανονικότητα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Δεν µπορεί να
γίνεται συζήτηση, να υπάρχουν αλλαγές και να επιταχύνεται η
επάνοδος στην κανονικότητα σε όλους τους κρίσιµους τοµείς
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, και η επάνοδος στην κανονικότητα στη Βουλή να είναι ζητούµενο. Τάχιστα, πρέπει η Κυβέρνηση και το Προεδρείο της Βουλής να το επιλύσουν αυτό το
θέµα.
Επίσης, δεν είναι δυνατόν όλα να επανέρχονται στη συνήθη
λειτουργία τους και να είναι ζητούµενο να επανέλθει το δηµόσιο
σύστηµα υγείας στην τακτική του λειτουργία, να εξυπηρετεί αποτελεσµατικά και όλες τις υπόλοιπες υγειονοµικές ανάγκες των
ανθρώπων. Νοµίζω ότι αυτό είναι κρίσιµος όρος για να συζητάµε
όλα τα υπόλοιπα.
Τώρα, όσον αφορά το νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, όσο
άγαρµπη ή ενδεχοµένως και ευέλικτη και να ήταν αυτή η κυβίστηση που έκανε η Νέα Δηµοκρατία και πήγε από το «εκτροφείο
µπάφων» και τις «δουλειές µε φούντες», στην αναγνώριση, στη
«συγγνώµη» και στις αβρότητες, αυτό που θα γράψει η ιστορία
είναι το παρακάτω.
Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τον Εθνικό Οργανισµό φαρµάκων και
ιδιαίτερα την Πρόεδρό του, την κ. Κατερίνα Αντωνίου, χωρίς το
Υπουργείο Υγείας, χωρίς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
που ήταν συνεπισπεύδον Υπουργείο στο νοµοσχέδιο που φέραµε, χωρίς το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης τότε και το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν θα είχε ανοίξει καν αυτή η συζήτηση
στη χώρα, όχι απλώς να συζητάµε για παραγωγικές προοπτικές,
αλλά θα ήταν, όπως ήταν µέχρι τότε, παράνοµα και τα φαρµακευτικά σκευάσµατα, τα οποία µέχρι τότε και µέχρι τώρα φυσικά
είναι εισαγόµενα.
Αυτό, λοιπόν, είναι νοµίζω µια µεγάλη τοµή η οποία έγινε µε
τόλµη, µε καινοτόµα διάθεση και παίρνοντας υπόψη τις καλές
διεθνείς πρακτικές και κάνοντας προσεκτικά, αλλά νοµίζω εδραιωµένα βήµατα.
Εµείς, λοιπόν, κάναµε αυτό το οποίο µας εισηγήθηκαν τότε οι
ειδικοί -γιατί κι εσείς όλο λέτε ότι ακούτε τους ειδικούς- κάναµε
αυτό το οποίο µας µετέφεραν ως αγωνία οι ασθενείς, οι σύλλογοί τους, και φυσικά, κάναµε αυτό το οποίο έκαναν όλες οι αναπτυγµένες χώρες του κόσµου και που ήταν συµβατό και µε τη
διεθνή βιβλιογραφία, µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας κ.λπ.. Τα δικά σας τα αντανακλαστικά τα θυµόµαστε
και δεν πρέπει να τα ξεχνάµε.
Αυτό το πλαίσιο ήταν επαρκές; Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση
και τροποποίηση; Προφανώς χρειάζεται. Διάβαζα ότι σε άλλες
χώρες έχουν κάνει είκοσι τροποποιήσεις του πλαισίου, γιατί αλλάζουν τα δεδοµένα και γιατί προφανώς χρειάζεται µία ευελιξία
στην προσαρµογή σε µια αναδυόµενη αγορά.
Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι ο εξής: Να υπάρχει µονόπλευρος προσανατολισµός στην εξαγωγή ενδιάµεσων
και όχι τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στο εξωτερικό και ταυτόχρονα µια κατεύθυνση που θα οδηγεί στην εισαγωγή τελικών φαρµακευτικών προϊόντων ιατρικής κάνναβης στη
χώρα µας. Αυτό νοµίζω ότι θα είναι προβληµατικό και πρέπει θεσµικά να θωρακιστεί.
Η λύση που θα µπορούσε να προταχθεί είναι να υπάρχει δυνατότητα, µε µία ευελιξία στο υπάρχον πλαίσιο, να υπάρξει συνέργεια ανάµεσα σε παραγωγικές καλλιεργητικές οµάδες και
πρωτοβουλίες και επενδυτικά σχήµατα µε την εγχώρια παραγωγή φαρµάκων στη χώρα µας, που έχει την τεχνογνωσία, που
έχει τις παραγωγικές γραµµές, που µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί και να παραµείνει η προστιθέµενη αξία στη χώρα µας, θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.
Υπάρχει και µια προβληµατική επιλογή. Είναι η µετάπτωση της
τετραϋδροκανναβινόλης από τον πίνακα Γ στον πίνακα Δ. Δεν
ισχύει αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
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Κέλλας, ότι αυτό υπηρετεί την ανάγκη να είναι προσβάσιµα αυτά
τα προϊόντα από τα φαρµακεία. Εµείς από τον πίνακα Α το πήγαµε στην αρχή στον πίνακα Β και µετά στον πίνακα Γ και είναι
απολύτως διασφαλισµένη και µάλιστα, µε µία σηµαντική µεταρρύθµιση, που ήταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οπιοειδών αναλγητικών, των βενζοδιαζεπινών και της φαρµακευτικής
κάνναβης, είναι απολύτως ελέγξιµο το πλαίσιο συνταγογράφησης και χορήγησης αυτών των φαρµάκων και µέσω των φαρµακείων.
Αυτό που χρειάζεται είναι µια µεγαλύτερη ευελιξία και µία σύµπραξη -αυτή είναι η πρότασή µας- ανάµεσα στο κρατικό µονοπώλιο και στο Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας, τον ΙΦΕΤ, που είναι αυτό που λέµε, η κρατική φαρµακαποθήκη και που µπορεί πραγµατικά µέσα από αυτή τη σύµπραξη δύο δηµόσιων φορέων να διευκολυνθεί η εισαγωγή σε
αυτή τη φάση και αργότερα η διάθεση στους ασθενείς αυτών
των προϊόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχουν και θεσµικές εκκρεµότητες. Η βασική θεσµική εκκρεµότητα αφορά τα θέµατα, που έχουν σχέση µε την πρόσβαση
των ασθενών σε αυτά τα προϊόντα, η οποία πρέπει να γίνεται,
προφανώς, µε ιατρικά τεκµηριωµένους όρους. Χρειάζονται και
µητρώα ασθενών, registries, και µητρώα συνταγογραφούντων
γιατρών συγκεκριµένων ειδικοτήτων, που θα διασφαλίζεται ότι
το πλαίσιο της χορήγησης και της χρήσης θα είναι απολύτως µε
βάση επιστηµονικά κριτήρια. Φυσικά, χρειάζεται ένας εθνικός οργανισµός φαρµακευτικής κάνναβης, ο οποίος θα αναλάβει τη συνολική εποπτεία του έργου. Έτσι, λοιπόν, µπορεί να τεθεί το
πλαίσιο.
Άκουσα σήµερα τοποθετήσεις, δυστυχώς και από την πλευρά
του ΚΚΕ και δια του Γενικού του Γραµµατέα, οι οποίες επανέφεραν τη φιλολογία της προηγούµενης συζήτησης πριν από τριετία. Διάβασα τα Πρακτικά. Τα ίδια ακριβώς επιχειρήµατα. Déjà
vu κανονικό! Τα ίδια επιχειρήµατα. Αυτή η θεωρία των σταδίων,
του προθαλάµου, της κερκόπορτας.
Είναι πραγµατικά, εντελώς αντιεπιστηµονικό και αναχρονιστικό
και υπερσυντηρητικό κοινωνικά αυτό όλο το αφήγηµα. Η εξάρτηση είναι ένα σύνθετο βιοψυχοκοινωνικό φαινόµενο, αφορά
ναρκωτικές ουσίες, αλλά αφορά και νοµιµότατες ουσίες, όπως
είναι το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο και απαιτεί ολιστικού
τύπου προσέγγιση, από την πρόληψη µέχρι τη µείωση της βλάβης και φυσικά, την απεξάρτηση και την επανένταξη.
Το να µπερδεύουµε τη φαρµακευτική χρήση της κάνναβης µε
αυτές τις προϋποθέσεις τις επιστηµονικές µε µία ιατρικοποίηση
-επιτρέψτε µου τον όρο- του πλαισίου που είχε τεθεί, µε την
εξάρτηση και την παράνοµη χρήση αυτών των ουσιών, κατά την
άποψή µου είναι απίστευτη στρεψοδικία. Δεν συνεισφέρει στον
πολιτικό διάλογο στη χώρα.
Ήταν τραγικές οι συνθήκες πολιτικού διαλόγου όταν φέραµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Πουθενά στην Ευρώπη δεν έγινε η δηµόσια
συζήτηση, µε τέτοιους όρους φοβικότητας, σκοταδισµού και πυροδότησης υπερσυντηρητικών αντανακλαστικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Εµείς, λοιπόν, δεν έχουµε το σύνδροµο
της πατέντας, ούτε το σύνδροµο της δικαίωσης. Γι’ αυτό κι
έχουµε αιχµή αυτήν την περίοδο -κάνω µια σύντοµη παρένθεση
όσον αφορά τα εµβόλια- την απελευθέρωση της πατέντας των
υποτιθέµενων πνευµατικών δικαιωµάτων της φαρµακοβιοµηχανίας, για να είναι προσβάσιµα µε ισότιµο και έγκαιρο τρόπο αυτά
τα κρίσιµα αγαθά σε όλον τον κόσµο.
Όταν αυτό που εµείς βάλαµε ως αποτύπωµα, θεσµικό, νοµοθετικό, προωθείται, δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να το στηρίξουµε και να το αναγνωρίσουµε. Σε κάθε περίπτωση, νοµίζω ότι
και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες, η
ιστορική δικαίωση έρχεται σιγά-σιγά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είπατε ότι θα απαντή-
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σετε σε όλους συνολικά κι έχετε απαντήσει σε όλους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Έχει σηµασία να απαντήσω στον κ. Ξανθό,
καθώς ήταν Υπουργός Υγείας και συνδιαµόρφωσε το πλαίσιο, το
οποίο συζητάµε σήµερα.
Κύριε συνάδελφε, πρώτα απ’ όλα να σας συγχαρώ για την δηµόσια ανάρτηση για το «AstraZeneca» και τον εµβολιασµό. Το θεώρησα πολύ σωστό και πολύ ωραίο µήνυµα.
Το έχουµε πει στην επιτροπή -δεν ήσασταν παρών- ετοιµάζεται
το νοµοσχέδιο για τον οργανισµό. Θα γίνει οργανισµός κάνναβης. Νοµοτεχνικά, όµως, δεν γινόταν να µπει στον νόµο αυτό που
είναι τροποποίηση του νόµου περί ναρκωτικών και πρέπει να
έρθει σε ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Θα έρθει λοιπόν, σε ξεχωριστό
νοµοσχέδιο ο εθνικός οργανισµός για τη φαρµακευτική κάνναβη,
κατά τον τρόπο που και εσείς προηγουµένως είπατε και εµείς θέλουµε να κάνουµε για να ρυθµίζονται όλα τα θέµατα. Το λέω, για
να µην µένει στον αέρα.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά. Θα τα πω στην οµιλία µου,
ούτως ή άλλως, για να µη επαναλαµβάνω τα ίδια. Θα ήθελα όµως
από εσάς µια µεγαλύτερη γενναιότητα, και θας θα πω γιατί.
Υπάρχει, άραγε, κάποιος από εµάς που δεν έχει αλλάξει και κάποιες από τις πολιτικές του θέσεις, που έλεγε ως αντιπολίτευση,
όταν έγινε κυβέρνηση; Θέλετε να αρχίσω να τα παίρνω ένα-ένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, όχι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα τα πω στην οµιλία µου ένα-ένα, αφού θέλετε. Άρα, έρχεστε εδώ σε κάτι που µπορούµε να συµφωνήσουµε για να γίνει κάτι καλό και για τους ασθενείς, που να δεχθώ
ότι ως γιατρός εσείς ενδιαφέρεστε πολύ περισσότερο, και για
την οικονοµία και αντί να µείνουµε στο ότι µπορούµε να συνεργαστούµε για να κάνουµε αυτό, συζητάµε κάτι εντελώς δεύτερο,
που θα αναγκάσει απλώς εµένα να χάσω χρόνο από την οµιλία
µου για να αναφέρω πενήντα θέµατα στα οποία άλλα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν και άλλα έκανε µετά.
Δεν είναι αυτή η ουσία της πολιτικής. Η ουσία της πολιτικής
είναι να είµαστε εδώ και να έχουµε τη γενναιότητα να δρούµε
κατά το πόσο ο καθένας µας αντιλαµβάνεται προφανώς στην ιδεολογία του και στην πολιτική του διαδροµή προς το συµφέρον
του ελληνικού λαού. Αν τύχει να συµφωνούµε και κάπου, δεν χάλασε ο κόσµος, γιατί δεν είµαστε εχθροί, είµαστε αντίπαλοι ιδεολογικοί. Αλλά και οι δύο προσπαθούµε να κάνουµε το καλό για
τους Έλληνες. Αυτό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα µάτια και την ψυχή στην
Κορινθία και στην καταστροφή, που έχουµε αυτήν τη στιγµή, νοµίζω ότι όλοι µας στέλνουµε την αλληλεγγύη µας, τόσο στους
ανθρώπους όσο και στα δάση που καίγονται, αλλά εµείς του
ΜέΡΑ25 θα επιµείνουµε στην τροπολογία που θα καταθέσουµε,
τουλάχιστον να εξασφαλίσουµε ότι για τα επόµενα τριάντα χρόνια δεν θα υπάρχει καµία αλλαγή γης στις καµένες περιοχές. Θα
ήθελα να πιστεύω ότι και οι υπόλοιπες πολιτικές παρατάξεις,
ιδίως µια µέρα σαν τη σηµερινή, θα στηρίξουν κάτι τέτοιο.
Πριν µπω στο θέµα της θεραπευτικής κάνναβης, όσον αφορά
την τροπολογία, άκουσα πριν τον Υπουργό σας, κύριε Γεωργιάδη, να λέει στις ερωτήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν γνωρίζει αυτή τη στιγµή, δεν
έχει ενηµέρωση τι συµβαίνει µε τους εργαζόµενους της «ENERGEAN». Εµείς µόλις είχαµε τηλεφωνική επαφή µε εκπροσώπους των εργαζοµένων, οι οποίοι µας είπαν ξεκάθαρα ότι τους
ανακοινώθηκε σήµερα ότι πενήντα από αυτούς απολύονται και
πενήντα βγαίνουν σε εργολαβία.
Καταλαβαίνω ο κύριος Υπουργός να µην έχει πληροφόρηση.
Έως ότου αποκτήσει πληροφόρηση, ας αποσύρει την τροπολογία και ας τη φέρει µόνο όταν θα έρθει εδώ να µας πει ότι τα 90,5
εκατοµµύρια των εγγυήσεων που θα πάνε στις τράπεζες και τα
9,5 που θα είναι για το οµολογιακό δάνειο θα έρθουν µε τους
όρους ότι δεν θα γίνει αυτή η απόλυση των εργαζοµένων και η
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µετατροπή τους σε εργολαβικούς. Μέχρι να πληροφορηθείτε,
αποσύρετε αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι βασίζεται στην έλλειψη
πληροφόρησης.
Έρχοµαι τώρα, λοιπόν, στο θέµα της θεραπευτικής κάνναβης.
Αλλά πριν φτάσω στην θεραπευτική κάνναβη, θέλω να πω δυοτρεις κουβέντες για τη θέση του ΜέΡΑ25 απέναντι στις ουσίες,
µία εκ των οποίων είναι η κάνναβη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλο τον κόσµο η συζήτηση
αυτή, ο διάλογος, συνήθως καταλήγει να εµπλέκεται σε µια διελκυστίνδα µεταξύ δύο κακών, µιας Σκύλλας και µιας Χάρυβδης.
Η Σκύλλα της καταστολής από τη µία µεριά και η Χάρυβδη της
εµπορευµατοποίησης από την άλλη. Εµείς, στο ΜέΡΑ25, θεωρούµε ότι ακόµα και αυτό είναι πλασµατικό, γιατί το µεγαλύτερο
δώρο στον έµπορο µιας απαγορευµένης ουσίας είναι η µεγαλύτερη καταστολή. Η µεγαλύτερη καταστολή σε όρους οικονοµικούς -σας αρέσει, κύριε Γεωργιάδη, να µιλάτε σε όρους
προσφοράς και ζήτησης- τι κάνει; Αυξάνει την τιµή, µειώνοντας
την προσφορά της ουσίας. Αυξάνοντας την τιµή, αυξάνονται τα
υπερκέρδη της µαφίας. Οπότε ουσιαστικά, η συζήτηση αυτή µεταξύ καταστολής και εµπορευµατοποίησης καταλήγει να είναι
µια συζήτηση, µεταξύ πολιτικών που στηρίζουν τα υπερκέρδη
µιας λούµπεν µαφίας και πολιτικών που στηρίζουν τα υπερκέρδη
των πολυεθνικών, που πάρα πολλοί θα ήθελαν, τώρα ιδίως που
τα καπνά εξαφανίζονται λόγω της πετυχηµένης -ευτυχώς πετυχηµένης- αντικαπνιστικής εκστρατείας, να αντικαταστήσουν την
καλλιέργεια του καπνού µε την καλλιέργεια οτιδήποτε άλλου
µπορέσουν, από κάνναβη, όπιο, ό,τι να ’ναι.
Εµάς ως ΜέΡΑ25, η θέση µας είναι ξεκάθαρη και είναι γενναία
θέση, διότι έχει και πολιτικό κόστος: Πλήρης αποποινικοποίηση
της χρήσης και καµµία εµπορευµατοποίηση στην προσφορά. Θα
µου πείτε πώς µπορεί να γίνει αυτό. Να αποποινικοποιείς από τη
µία µεριά τη χρήση και να µην εµπορευµατοποιείς την προσφορά. Να σας δώσω ένα παράδειγµα για να βοηθήσω τη συζήτηση. Η υιοθεσία παιδιών δεν είναι ποινικοποιηµένη διαδικασία.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι φτιάχνουµε αγορά παιδιών και τα πουλάµε.
Ακριβώς το ίδιο πρέπει να ισχύει όσον αφορά τις ουσίες, τις ουσίες που µπορεί να έχουν και παρενέργειες, που µπορεί να οδηγήσουν και στον εθισµό. Η αποποινικοποίηση είναι το
µεγαλύτερο πλήγµα στη µαφία. Είναι ο µόνος τρόπος µάλιστα,
να καταστήσεις και όλη αυτήν τη διαδικασία «uncool», που λένε
και οι νέοι, να την «ξενερώσεις», ρίχνοντάς της την τιµή στο
µηδέν. Είναι ο µόνος τρόπος να χτυπήσεις τη λούµπεν µαφία και
ταυτόχρονα, να µην ενισχύσεις την άλλη µαφία των πολυεθνικών
επιχειρήσεων που θα κάνανε ό,τι κάνανε µε τους καπνούς.
Είναι µια ολόκληρη συζήτηση. Δεν θα την κάνουµε τώρα, γιατί
το νοµοσχέδιό σας δεν αντέχει αυτού του είδους τη σοβαρή κουβέντα, αφορά κάτι πάρα πολύ συγκεκριµένο στο οποίο θα έρθω.
Αλλά έτσι, για να είµαστε ξεκάθαροι, η θέση του ΜέΡΑ25 είναι
ούτε καταστολή, που είναι το δώρο στη ντόπια µαφία, ούτε η εµπορευµατοποίηση που φέρνετε εσείς σήµερα, που είναι ένα
δώρο στην ολιγαρχία των πολυεθνικών. Και θα εξηγήσω τι εννοώ.
Κατ’ αρχάς, θα µου επιτρέψετε να κάνω και µία διαφήµιση
ενός µέρους του προσυνεδριακού διαλόγου του ΜέΡΑ25. Τη
Δευτέρα θα έχουµε µια µεγάλη εκδήλωση, για να συζητήσουµε
ακριβώς αυτό, πώς µπορείς να δηµιουργείς µια πολιτική και κοινωνική διαδικασία για την προσφορά αυτών των ουσιών, για την
παραγωγή, για παράδειγµα, κάνναβης στην Ελλάδα, χωρίς να
παραδώσεις αυτήν τη διαδικασία στο εµπόριο των πολυεθνικών.
Πάµε τώρα στο θέµα της θεραπευτικής κάνναβης. Κατ’ αρχάς,
άκουσα, κύριε Γεωργιάδη, να λέτε ότι θα βάλετε µπροστά τη διαδικασία για την αδειοδότηση φαρµάκων στη χώρα µας. Θα σας
πω αυτό που είπα µόλις πριν και στον συνάδελφό σας. Έως ότου
το κάνετε αυτό, αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο. Φέρτε πρώτα
την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για τη θεραπευτική κάνναβη
για τους Έλληνες και µετά ελάτε να συζητήσουµε για την παραγωγή της θεραπευτικής κάνναβης.
Εσείς έχετε κάνει ακριβώς το αντίθετο και ξέρουµε πάρα πολύ
καλά γιατί. Διότι άγεστε και φέρεστε από συγκεκριµένα πολυεθνικά συµφέροντα που θέλουν αυτήν τη στιγµή «γην και ύδωρ»,
για να παράξουν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το οποίο σήµερα
δεν επιτρέπεται να έχουν οι Έλληνες καρκινοπαθείς, θεραπευ-
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τική κάνναβη που τους βοηθάει ιδίως σε περίοδο χηµειοθεραπείας µε τη ναυτία, µε τους πόνους, µε την έλλειψη όρεξης, οι
Έλληνες και οι Ελληνίδες, που πάσχουν από σκλήρυνση κατά
πλάκας, που τους βοηθάει στη µείωση της σπαστικότητας, οι
επιληπτικοί, οι άνθρωποι που πάσχουν από Πάρκινσον, από
άνοια, από διαταραχές ύπνου. Όλοι αυτοί πρέπει να ακούσουν
από εσάς τι θα κάνετε για να έχουν πρόσβαση στην θεραπευτική
κάνναβη πριν φέρετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτό που βλέπουµε εµείς στο ΜέΡΑ25 είναι ότι είναι εξαιρετικό, αν το σκεφτείτε, αυτός ο συνδυασµός. Κρατάτε την καταστολή ζωντανή για την εγχώρια κοινωνία και αδειοδοτείτε τη
χρήση της ελληνικής γης και του ελληνικού νερού, ένα χωράφι
φτηνό για τις πολυεθνικές, για να γίνεται εξαγωγή. Όσα κόµµατα
υπερψηφίσετε, έστω και επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο, δεν
στηρίζετε τη θεραπευτική κάνναβη, στηρίζετε τις πολυεθνικές
που απαιτούν «ελληνική γη και ελληνικό ύδωρ» -µη ξεχνάµε ότι
είναι ιδιαίτερα υδροβόρα η καλλιέργεια αυτή- και εξαγωγή των
προστιθέµενων αξιών από την Ελλάδα.
Ελάτε τώρα, γιατί πραγµατικά το νοµοσχέδιο σας, κύριε Γεωργιάδη, δεν αντέχει σε σοβαρή συζήτηση, να µιλήσουµε για τη
χρήση της κάνναβης για θεραπευτικούς λόγους και άλλους λόγους στην Ελλάδα, για το πώς πραγµατικά θα είµαστε γενναίοι
και µετά συζητάµε και για αυτά τα οποία θέλετε να συζητήσετε
µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Ο κ. Ξανθός το έθεσε πριν. Γίνεται µια ολόκληρη φιλολογία.
Όντως, κύριε Ξανθέ, έχετε δίκιο. Πάµε πολλά χρόνια πίσω, σε
µία συζήτηση που θα έπρεπε να έχει λήξει περί εθισµού και περί
καταστολής, αυτό που θέσατε, ότι είναι ο προθάλαµος και τα
λοιπά.
Εµείς είµαστε ξεκάθαροι στη θέση µας αυτή. Ο εθισµός είναι
επικίνδυνος. Δεν λύνεται µέσα από την καταστολή. Για την ακρίβεια, επιταχύνεται και ενισχύεται µέσα από την καταστολή που
αυξάνει τις τιµές, δίνει πεδίο δόξης λαµπρό στις λούµπεν µαφίες
και, ταυτόχρονα, δίνει και µια αίσθηση ακριβής παραβατικότητας
σε νέα παιδιά.
Αλλά επειδή έχω λίγο χρόνο και µιλάω για τον εθισµό, θέλω
να µιλήσω τώρα για τον δικό σας εθισµό, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης. Και δεν λέω «της συµπολίτευσης» συνολικά. Μιλάω
για την Κυβέρνηση. Δείχνετε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και
επικίνδυνο εθισµό σε µια κακή συνήθεια του παρελθόντος αυτής
της κοινωνίας, αυτής της πολιτείας και συγκεκριµένα, των κατεχόντων. Εάν ρωτήσετε οποιονδήποτε -νοµίζω, και από τη Νέα Δηµοκρατία ανθρώπους- γιατί πτώχευσε η Ελλάδα το 2010, η
απάντηση που θα δώσετε οι περισσότεροι -και είναι σωστή- είναι
ότι τόσα χρόνια πριν για τον α’ ή β’ λόγο -µην µπούµε τώρα σε
διανοµή και κατανοµή φταιξίµατος- είχες µια ελληνική οικονοµία
η οποία στηριζόταν σε έναν άκρατο, µη βιώσιµο δανεισµό από
το εξωτερικό, είτε του κράτους είτε µέσα από τις τράπεζες, και
αυτά τα χρήµατα δεν γίνονταν παραγωγικές επενδύσεις. Αυτά
τα χρήµατα ουσιαστικά λειτούργησαν παρεοκρατικά από τη µια
µεριά και ολιγαρχικά από την άλλη µεριά. Αν θυµάστε, όταν
έσκασε η φούσκα το 2010, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε
άλλες ευρωζωνικές χώρες, όλοι βγήκαν -κατόπιν εορτής- και
είπαν αυτό που κάποιοι λέγανε προηγουµένως χρόνια πριν, ότι
µας είχαν µπερδέψει τα πάρα πολύ χαµηλά επιτόκια µέχρι το
2009, µέχρι το 2010, που µας έδιναν την αίσθηση ότι είτε δανείζεται το γερµανικό κράτος είτε το ελληνικό κράτος, είναι το ίδιο
πράγµα. Σας θυµίζει τίποτα αυτή η ιστορία;
Εσείς γιορτάζετε ότι έχετε χαµηλά επιτόκια στις αγορές. Ο
µόνος λόγος που έχετε χαµηλά επιτόκια είναι ότι υπάρχει µία
Κεντρική Τράπεζα, η οποία πήρε οµόλογα 23 δισεκατοµµύρια
ευρώ, τα αγόρασε και θα πάρει άλλα 12. Γι’ αυτό έχετε χαµηλά
επιτόκια. Έχετε εθιστεί και εσείς, όπως και οι προηγούµενοι, πριν
το 2008-2010, στο φθηνό δάνειο και θέλετε να µας πείσετε, όπως
ήθελαν και οι προηγούµενοι τόσο της Νέας Δηµοκρατίας όσο και
του ΠΑΣΟΚ, ότι έχουµε θωρακισµένη Ελλάδα.
Θυµάστε τον κ. Αλογοσκούφη; Τον κ. Σηµίτη, τον θυµάστε;
Σκληρός πυρήνας του ευρώ. Τις ίδιες ανοησίες, που λέγανε τότε
στη βάση των χαµηλών επιτοκίων, µας λέτε και εσείς σήµερα.
Έχετε εθιστεί στο δάνειο. Το ελληνικό δηµόσιο παίρνει συνέχεια
δάνεια, την ώρα που τα προηγούµενα µη βιώσιµα είναι βιώσιµα
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και δεν χρειάζεται, λέει, αναδιάρθρωση, κούρεµα των προηγούµενων δανείων.
Εµείς, λοιπόν, σας λέµε από το ΜέΡΑ25 ότι αυτός ο εθισµός
δεν έχει θεραπευτική αγωγή ούτε από κάνναβη ούτε από τίποτα
άλλο. Πρέπει, τουλάχιστον, να ξανασκεφτούν οι Βουλευτές σας.
Γιατί εσείς της Κυβέρνησης δεν είστε πλέον µία κυβέρνηση, είστε
µια ανώνυµη εταιρεία. Εµείς σας ονοµάζουµε «Μητσοτάκης
Α.Ε.». Μπίζνες κάνετε. Και τι σας νοιάζει; Θα κρατήσει ένα χρόνο,
δύο χρόνια, τρία χρόνια; Θα φύγετε µετά και δεν θα αναγνωρίζεται τίποτα µετά την αποµάκρυνση από το ταµείο, όπως έγινε
και µε τις προηγούµενες ολιγαρχικές κυβερνήσεις. Γνωρίζουµε
πάρα πολύ καλά τι σήµαινε αυτό.
Εµείς, όµως, σας λέµε το εξής και κρούουµε τον κώδωνα του
κινδύνου σε εσάς τους Βουλευτές της συµπολίτευσης και τους
υπόλοιπους. Στα επόµενα στατιστικά στοιχεία που θα βγουν από
την οµοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερµανίας, θα δείτε ότι θα
υπάρχει ένας πληθωρισµός 4% στη Γερµανία. Δεν έχει καµµία
µεγάλη σηµασία αυτό. Εγώ προσωπικά δεν θα ανησυχούσα, αν
ήµουν Γερµανός, γιατί οι τιµές έπεσαν, ξαναανεβαίνουν.
Εγώ σας λέω ένα, κυρίες και κύριοι της συµπολίτευσης, ότι το
πολιτικό σύστηµα στη Γερµανία θα πανικοβληθεί µε το 4%. Τα
µηνύµατα στη Φρανκφούρτη θα είναι αλλεπάλληλα. Τα οµόλογα,
τα οποία τώρα εσείς πουλάτε και χαίρεστε που είναι χαµηλά τα
επιτόκια, δεν θα συνεχίσουν να αγοράζονται µετά το Φεβρουάριο
του 2022 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τελείωσε αυτό.
Σε µία περίοδο που θα αρχίζουν να τσιµπάνε τα επιτόκια -γενικότερα, όχι µόνο για τα ελληνικά οµόλογα-, τότε θα αρχίσουν
να τραβιούνται τα λουριά: Θα έρθει το πέµπτο µνηµόνιο, το
οποίο δεν θα το πουν έτσι, από τη µία µεριά. Επικουρικές συντάξεις ξεχάστε τες, θα αρχίσουν να κόβονται. Πάλι η φορολογία θα
αρχίσει να ανεβαίνει και θα γίνει µε εντολές των Βρυξελλών που
έχουν πάρει εντολές από το Βερολίνο για τον απλούστατο λόγο
ότι κάποια στιγµή τελειώνει η δηµοσιονοµική χαλάρωση της πανδηµίας και τότε θα βρεθείτε στην ίδια κατάσταση που βρέθηκε
το µνηµονιακό µπλοκ Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ το 20092010.
Αυτός ο εθισµός είναι ένας εθισµός που η ελληνική κοινωνία
δεν µπορεί να σηκώσει πια. Δηµιουργήσατε µια χρεοδουλοπαροικία, που βουλιάζει όλο και περισσότερο στο µη βιώσιµο
χρέος, τόσο το δηµόσιο όσο και το ιδιωτικό, µε τα ίδια επιχειρήµατα που πριν από το 2009 βαυκαλιζόσασταν και προσπαθήσατε
να πείσετε και τον ελληνικό λαό, λέγοντας «Μη φοβάστε, τα επιτόκια είναι χαµηλά, όλα είναι βιώσιµα». Με τα ίδια επιχειρήµατα
θα έρθετε στο ίδιο αδιέξοδο και τότε, θα µας θυµηθείτε. Αλλά
και πάλι, όπως έγινε και τότε, θα βγαίνετε και θα λέτε οι ίδιοι οι
οποίοι προβλέπατε τη βιωσιµότητα του χρέους, όπως έγινε και
µε το ΠΑΣΟΚ το 2010 που χαιρόταν µετά για το PSI, θα έρχεστε
να µας λέτε πόσο σηµαντική είναι µια νέα αναδιάρθρωση χρέους,
εφόσον βεβαίως τα βάρη τα σηκώσουν οι εργαζόµενοι άλλη µία
φορά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
και για την τήρηση του χρόνου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε δύο µε τρεις
φορές στην οµιλία σας, λέγοντας την εξής φράση: «Το νοµοσχέδιό σας δεν αντέχει σε καµµία σοβαρή κριτική και δεν µπορώ να
κάνω µαζί σας καµία σοβαρή συζήτηση». Πράγµατι, δεν έχουµε
φτάσει το δικό σας ύψος σοβαρότητας και δεν µπορούµε να φτάσουµε στο δικό σας αυτό ύψος της επικοινωνίας µε την ακρίβεια
των στοιχείων.
Επειδή, όµως, αν και οικονοµολόγος, είπατε ότι ο µόνος λόγος
που έχουµε χαµηλά επιτόκια είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι αγορές των οµολόγων που κάνει, κύριε Πρόεδρε, και
είναι ωραία, όταν µιλάµε στη Βουλή, να ξέρουµε και τι λέµε, γιατί
καµµιά φορά οι τίτλοι των καθηγητών πανεπιστηµίου δεν κάνουν
τη διαφορά. Διαβάζω στην Ολοµέλεια του Σώµατος άρθρο από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στις 12 Φεβρουαρίου του
2020, δηλαδή ένα µήνα πριν την έναρξη της πανδηµίας στην Ελλάδα. Είναι η τελευταία φορά που Ελλάδα βγήκε στις αγορές,
πριν τον COVID, πριν ενταχθούµε στο QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πριν δηλαδή, αρχίζει να αγοράζει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα µαζικά ελληνικά οµόλογα. Διαβάζω: «Η χώρα
που χρειάστηκε τρία σχέδια διάσωσης σε µια δεκαετία δανείζεται
σήµερα» -είναι, επαναλαµβάνω, Φεβρουάριος του 2020, ένα µήνα
πριν την έναρξη της πανδηµίας- «µε επιτόκιο χαµηλότερο του
1%. Κάπως έτσι υποδέχθηκαν διεθνή πρακτορεία και ξένα µέσα
την υποχώρηση της απόδοσης του 10ετούς κρατικού οµολόγου
έως το 0,985%, κάνοντας λόγο για ένα ορόσηµο και µία ξεκάθαρη ψήφο εµπιστοσύνης των επενδυτών προς τις προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας» και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
Δηλαδή, η πτώση του επιτοκίου δανεισµού του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου κάτω από το 1% έγινε πριν την πανδηµία και πριν
τα µέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.
Αυτό το ξέχασε ο επιφανής καθηγητής οικονοµικών κ. Βαρουφάκης, ο οποίος µας κάνει µαθήµατα σοβαρότητας στο Κοινοβούλιο και κατά τη θητεία του οποίου, κύριε Πρόεδρε -µε αυτό
κλείνω- όταν υπήρξε ο ίδιος Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας της
Ελλάδος, το επιτόκιο δανεισµού της Ελλάδας ξεπερνούσε το
15%. Αυτός ο άνθρωπος που όταν πήρε το τιµόνι στα χέρια του,
έφτασε το επιτόκιο δανεισµού πάνω από το 15%, µιλάει σε εµάς
για σοβαρότητα. Ξέρουµε ποιος φταίει: ένας καλός µου φίλος δεν θα πω το όνοµά του στη Βουλή, γιατί µπορεί να µη θέλει- που
πολλές αστειευόµαστε µεταξύ µας και που βοήθησε κάποτε να
γίνει καθηγητής πανεπιστηµίου, ενώ προφανώς δεν το άξιζε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Κίνηµα
Αλλαγής κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι αναγκασµένος να επανέλθω, πριν µιλήσω και πω µερικά πράγµατα για το νοµοσχέδιο, στο µείζον θέµα που
δηµιουργήθηκε χθες και επαναλαµβάνεται σήµερα.
Πιστεύω ότι σήµερα επαναλαµβάνεται η χθεσινή ανορθογραφία. Είναι προφανείς οι πολιτικοί στόχοι, θεµιτοί στο πολιτικό παιχνίδι: Ελάτε να ψηφίσετε τον νόµο σας, εµείς σας εγκαλούµε,
αλλά δεν θα συµµετάσχουµε, αν δεν αλλάξετε την προηγούµενη
απόφαση για τη λειτουργία της Βουλής.
Εδώ υπάρχει και µια αλλαγή από την Κυβέρνηση, που δια του
Προεδρείου της Βουλής ανακοινώνει ότι θα µπορούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να έλθουν σήµερα µε αυτοπρόσωπη παρουσία
και να ψηφίσουν. Αυτό αλλάζει, βέβαια, την αρχική απόφαση,
που υπήρχε και ισχύει µέχρι τώρα. Αυτό καθιστά τη νέα πλάνη
χείρων της πρώτης.
Εδώ υπάρχει ένα θέµα. Θεωρεί το Προεδρείο της Βουλής ότι
πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία που ψηφίσαµε µέσα από τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες και πρέπει να επανέλθουµε ή ήγγικεν ο καιρός να επανέλθουµε στην αυτοπρόσωπη παρουσία
στην ονοµαστική ψηφοφορία; Να έλθει να το πει ευθαρσώς και
να αλλάξουµε απόφαση. Το πολιτικό παίγνιο στους κοινοβουλευτικούς θεσµούς είναι απαράδεκτο και δεν µπορεί να στηρίζεται
σε παρόµοιες πρακτικές.
Διαβάζω σήµερα ξανά αυτά, που γράφονται εδώ και πολλές
µέρες, τη φηµολογούµενη διάσπαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής µε τις διαφορετικές θέσεις που υποστηρίζουν κάποιοι Βουλευτές µας σε ό,τι αφορά το χθεσινό θέµα
και ότι η χθεσινή δική µου παρέµβαση έγινε απλώς για να υπερφαλαγγίσουµε το πρόβληµα.
Δεν υπάρχει πιο επιφανειακή και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικά απαράδεκτη για την ίδια τη διαδικασία της ενηµέρωσης,
όταν ο πολιτικός λόγος ενός κόµµατος χαρακτηρίζεται ανάλογα
µε τα συµφέροντα εφηµερίδων, κοµµάτων άλλων και διαδικασιών
ξένων µε τη δηµοκρατία και την πραγµατική ενηµέρωση.
Εµείς είµαστε υπέρ µιας πάγιας αρχής ότι σύνθετα, δύσκολα
κοινωνικά προβλήµατα δεν µπαίνουν σε διαδικασίες κοµµατικής
πειθαρχίας. Όταν δεν µπορείς να λύσεις ένα θέµα που απασχολεί εκατοµµύρια κόσµου, που κάθε µια περίπτωση είναι εξαιρε-
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τικά µοναδική και ανεπανάληπτη, δεν µπορείς στην πολιτική συζήτηση και σε ένα πρόβληµα, που διατρέχει όλο το κοινωνικό
φάσµα, αλλά και όλες τις πτέρυγες των κοµµάτων, να παίρνεις
µια θέση απόλυτη και να βάζεις θέµατα κοµµατικής πειθαρχίας.
Σήµερα, λοιπόν, επαναλαµβάνουµε τη χθεσινή µας θέση, που
είναι θέση αρχής και υπεράσπισης του Κοινοβουλίου και των διαδικασιών του και υπεράσπισης, όπως είπε ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, του Κανονισµού της Βουλής. Είµαστε υπέρ της ψήφισης του
σχεδίου νόµου επί της αρχής. Αρνούµαστε, όµως, να συµπράξουµε στην επαναλαµβανόµενη γελοιοποίηση και τον εκχυδαϊσµό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Αυτή η στάση µας θα είναι και για τις επόµενες µέρες και για
τις επόµενες εβδοµάδες, για να απαντήσουµε σε αυτό που έθεσε
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε -πολύ σωστά-σαν µείζον πρόβληµα δηµοκρατίας. Δηµοκρατία σηµαίνει κανόνες και προστασία του Κοινοβουλίου και των λειτουργιών του. Δεν µας
ενδιαφέρει αν χθες στο νοµοσχέδιο ήµασταν εναντίον των άρθρων 7 και 13 που έφερε η Κυβέρνηση, άρα κατά της Κυβέρνησης, και σήµερα επί της αρχής είµαστε υπέρ της ψήφισης, άρα
είµαστε υπέρ της Κυβέρνησης.
Να, λοιπόν, που το Κίνηµα Αλλαγής τη µια µέρα είναι µε τη Νέα
Δηµοκρατία και την άλλη είναι µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα σταµατήσει
αυτό το καλαµπούρι ποτέ; Αυτό είναι το ερώτηµα. Θα µας επιτρέψετε να έχουµε την άποψή µας και να κρινόµαστε µε βάση
αυτά που ψηφίζουµε και αυτά που λέµε; Δεν έχω µεγάλες ελπίδες, γιατί το πολιτικό παίγνιο παίζεται µε άλλους όρους σε µια
εποχή που θα έπρεπε να παίζεται αλλιώς. Δεν πειράζει. Εδώ είµαστε και για το µέλλον.
Επί του νοµοσχεδίου, θέλω να πω ότι, όπως και για τόσα άλλα
θέµατα που συνιστούν κρίσιµα και σύνθετα κοινωνικά προβλήµατα, θέµατα που για τη συντηρητική παράταξη ήταν για πάρα
πολλά χρόνια ξένα και µακριά από τη διαµορφούµενη, στέρεα και
παραδοσιακή συνείδηση της κοινωνικής και κυρίως της κοµµατικής της βάσης, θέµατα που υποχρεώνεται σήµερα από τα πράγµατα και τις εξελίξεις να εµφανίζει ένα πιο προοδευτικό πρόσωπο,
πιστεύουµε ότι είναι θετική η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και
του Υπουργού, είναι θετική, αλλά, κατά τη γνώµη µας, τα χειρίζεστε τα θέµατα αυτά και άτολµα και µεσοβέζικα και αµυντικά.
Η απροθυµία των Βουλευτών να τοποθετηθούν είναι χαρακτηριστική. Οφείλω να χαιρετίσω την αυτοκριτική διάθεση της Κυβέρνησης και του Υπουργού και τη θετική του πρόθεση να δώσει
συνέχεια και λύση σε ένα υπαρκτό πρόβληµα, παρά τη λυσσαλέα
αντίδραση πριν από τρία µόλις χρόνια σε αντίστοιχη νοµοθετική
πρωτοβουλία, που, επίσης, ψηφίσαµε από την Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Η λύση που δίνετε, όπως γράφεται, έχει στόχο την παραγωγή,
εξαγωγή, διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης
και προσπαθείτε να υπερφαλαγγίσετε τις περίπλοκες διαδικασίες και την περιττή γραφειοκρατία, που, δυστυχώς, τα κενά του
προηγούµενου νόµου δεν επέτρεψαν να αντιµετωπιστούν.
Φέρνετε ένα σχέδιο νόµου, για να δείξετε ότι αντιλαµβάνεστε
τα πολλαπλά οικονοµικά οφέλη και το παγκόσµιο επενδυτικό και
επιχειρηµατικό ενδιαφέρον, που οµολογουµένως έχουν τα συγκεκριµένα προϊόντα στην παγκόσµια αγορά. Αποσκοπείτε, εποµένως, να εισάγετε ένα νέο ελκυστικό πλαίσιο για τον παραγωγό
και τον επενδυτή µε απλουστευµένες διαδικασίες.
Παρ’όλα αυτά, κύριοι της Κυβέρνησης, αποτυγχάνετε να
απλοποιήσετε και να διευρύνετε την παραγωγική διαδικασία, περιορίζοντας το εµπόριο στην εγχώρια αγορά, εστιάζοντας µόνο
στις εξαγωγές, όπου και εκεί συναντώνται προβλήµατα και το κυριότερο, διατηρώντας τη δύσκολη προσβασιµότητα των ασθενών στις φαρµακευτικές αυτές ουσίες, που έχει αποδειχθεί πόσο
µεγάλα θεραπευτικά οφέλη έχουν σε χρόνιες και επίµονες παθήσεις.
Σ’αυτό το σχέδιο θέλω να κάνω µερικές παρατηρήσεις πολύ
επιγραµµατικά: Πρώτον, αυτό το σχέδιο, δυστυχώς, δεν έχει
ασθενοκεντρικό χαρακτήρα, όπως είπε ο εισηγητής µας. Δεν
φέρνει, δηλαδή, διατάξεις που να διευκολύνουν πραγµατικά την
πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα αυτά, σπρώχνοντάς τους
και πάλι στην παρανοµία ή στο να γίνονται θύµατα αισχροκέρδειας. Ναι, µεν για πρώτη φορά γίνονται διαθέσιµα αυτά τα προ-
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ϊόντα σε φαρµακεία και ιδιωτικές κλινικές, αλλά µιλάµε µόνο για
τα τελικά προϊόντα και όχι για όλο το φάσµα των προϊόντων, που
έχουν µια τεράστια ποικιλία, όπως έλαια, εκχυλίσµατα και άλλα,
πράγµα που δηµιουργεί πρόβληµα στην εγχώρια αγορά και δεν
επιτρέπει την περαιτέρω επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για κάποιον που θέλει να πουλήσει εδώ και όχι στο εξωτερικό.
Οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου επικεντρώνονται, εποµένως,
στο κοµµάτι των εξαγωγών και µόνο τελικών προϊόντων, αυτοµάτως περιορίζοντας το εµπόριο, ενώ σκοπός του, σύµφωνα µε
το Υπουργείο, είναι να απεγκλωβίσει τις επενδύσεις και την οικονοµική δραστηριότητα.
Προβλέπετε δύο στάδια αδειοδότησης στη διαδικασία, ένα έγκρισης και ένα λειτουργίας, αυξάνοντας ουσιαστικά τη γραφειοκρατία, ενώ ο υποτιθέµενος σκοπός σας είναι η επιτάχυνση των
διαδικασιών.
Η καλλιέργεια των προϊόντων αυτών θεωρείται αρκετά ενεργειοβόρα. Προβλέπεται, λοιπόν, η δυνητική εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές. Εµείς προτείνουµε να γίνει υποχρεωτική
αυτή η δυνητική διάταξη.
Βέβαια, πρέπει να πω ότι παραπέµπονται σε κοινές, όπως συνηθίζεται, υπουργικές αποφάσεις, µια σειρά ουσιαστικών διατάξεων, που αποτελούν το κεντρικό θέµα του νοµοσχεδίου, έτσι
όπως είναι γραµµένο και αφορούν όρους και προϋποθέσεις
έκτασης, εγκατάστασης και λειτουργίας και επιπλέον, δικαιολογητικά. Θα δηµιουργηθούν έτσι, κατά τη γνώµη µας, νέες καθυστερήσεις.
Τέλος, δεν προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόµου η σύσταση αυτοτελούς και αυτόνοµου εθνικού οργανισµού, όπως
έχουµε προτείνει, που θα επιλαµβανόταν όλων αυτών των θεµάτων και είναι πάγιο και καθολικό αίτηµα όλων των φορέων.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης προανήγγειλε ότι θα το φέρει σε ξεχωριστό σχέδιο νόµου. Είναι άξιο απορίας, γιατί πάντα φέρνετε
ένα βήµα µισοτελειωµένο αντί να φέρνετε αυτό που σκέφτεστε
να φέρετε σε λίγο καιρό. Σε δύο µήνες θα φέρετε τον κλιµατικό
νόµο, σε τρεις µήνες θα φέρετε τον επόµενο νόµο, σε τέσσερις
µήνες κάτι άλλο. Πάµε βήµα-βήµα. Δεν γίνεται έτσι η νοµοθετική
δουλειά. Πρέπει να υπάρξουν ολοκληρωµένες ολιστικές προσεγγίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της αρχής το Κίνηµα Αλλαγής, παραµένοντας πιστό στη στάση που είχε κρατήσει και το
2018, ψηφίζει θετικά και αυτό όχι µόνο για να δείξει πολιτική
υπευθυνότητα και συνέπεια, αλλά γιατί µας ενδιαφέρει να υπερασπιζόµαστε και να στηρίζουµε νοµοθετικές πρωτοβουλίες που
µπορούν έστω και λίγο να ανακουφίσουν αδύναµες κοινωνικές
οµάδες και εν προκειµένω ασθενείς, που υποφέρουν από µακροχρόνιους πόνους και ασθένειες όπως -το είπαν και προηγούµεναη σκλήρυνση κατά πλάκας, η κατάθλιψη, ο διαβήτης τύπου 1, το
στρες, η ναυτία, οι παρενέργειες από χηµειοθεραπείες καρκινοπαθών και άλλα πολλά.
Δεν µπορούν οι παραγωγές και η αντιµετώπιση αυτών των
προβληµάτων να κρίνονται στη βάση µόνον της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και του κέρδους, δηλαδή ποιος είναι πίσω από
αυτά, ποιος ωφελείται στο µέλλον µας, πώς ωφελείται σήµερα
άµεσα η υγεία των ανθρώπων µέσα από αυτή τη διαδικασία.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε αυτή τη στάση µας γιατί αξίζει να µείνουµε κοντά σε µια
κοινωνία, που έχει τεράστια προβλήµατα, που επιτείνονται από
την πανδηµία, που οι µόνιµες, µεγάλες και διαχρονικές αρρώστιες αντιµετωπίζονται µε πολύ λιγότερη -αν θέλετε- αποτελεσµατικότητα εκ των πραγµάτων από ένα εθνικό σύστηµα υγείας,
που δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Και γι’ αυτό έχει
µεγάλη ευθύνη η Κυβέρνηση.
Άρα, να µείνουµε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν. Μόνο κάτω από αυτό το πρίσµα η δική
µας θετική ψήφος επί της αρχής δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να προχωρήσει παρακάτω, αλλά, κύριοι της Κυβέρνησης,
πιο γρήγορα, πιο µεταρρυθµιστικά. Αυτά δεν είναι µεταρρυθµί-
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σεις. Πιο γρήγορα, πιο µεταρρυθµιστικά, πιο ολιστικά, πιο ριζοσπαστικά, πιο ρηξικέλευθα, αυτά έχει ανάγκη µια νέα εποχή. Εσείς
πάτε µε αραµπά ακόµα, δυστυχώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκανδαλίδη και για την τήρηση του χρόνου.
Επειδή µετέχω στις Διασκέψεις των Προέδρων, δεν υπάρχει
καµµία αλλαγή απόφασης για την κουβέντα που γίνεται από χθες
σε αυτήν την Αίθουσα. Μετά την τροποποίηση του Κανονισµού
στις 2-10-2020, λόγω της πανδηµίας δόθηκε η δυνατότητα σε
όλες τις ψηφοφορίες να µετέχουν είτε µε φυσική παρουσία οι
συνάδελφοι είτε επιστολικά.
Απόδειξη ότι σε όλες τις ονοµαστικές οι εισηγητές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι Υπουργοί και όσοι Βουλευτές επιθυµούν να ψηφίσουν µε την κάρτα τους, τους αφήνουµε. Έχω
τύχει και σε ψηφοφορία για την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», όσοι
ήταν µε κάρτα µπήκαν µέσα και ψήφισαν κανονικά. Η επιλογή
επιστολικής ή φυσικής παρουσίας είναι και ήταν πάντα θέµα Βουλευτή.
Ο µόνος περιορισµός -µπορεί να γίνει και σήµερα ενδεχοµένως- είναι να µην βρίσκονται µέσα στην Αίθουσα παραπάνω από
πενήντα µαζί. Αν δηλαδή έρθουν εκατόν είκοσι, δεν θα µπουν
όλοι µαζί. Θα µπουν σιγά σιγά, θα µπουν είκοσι, θα µπουν δέκα.
Αυτό ναι.
Από εκεί και πέρα, δεν µπορώ να καταλάβω αυτό το λόγο, που
γίνεται από χθες. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας το χαρακτήρισε και υποκρισία στα λεγόµενα του Προέδρου.
Αυτή τη σηµείωση-διευκρίνιση ήθελα να κάνω.
Πάµε στη Νέα Δηµοκρατία, στον Κυκλαδίτη κ. Φίλιππο Φόρτωµα.
Ορίστε, κύριε Φόρτωµα, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο
νόµου, το οποίο έρχεται σήµερα στην Ολοµέλεια δίνει άµεσα λύσεις, αλλά και τροποποιεί την ισχύουσα νοµοθεσία, αναφορικά
µε την εξαγωγή, διάθεση αλλά και την κυκλοφορία των τελικών
προϊόντων κάνναβης, κυρίως φαρµακευτικής.
Εισάγει λοιπόν, ειδικές ρυθµίσεις αλλά και παρεµβάσεις, οι
οποίες σε συνδυασµό µε το ήδη υφιστάµενο πλαίσιο του
ν.4139/2013 ενισχύει την παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη των δικών µας εξαγωγών των τελικών προϊόντων της φαρµακευτικής κάνναβης και για τη χώρα µας, µε αίσθηµα ευθύνης
απέναντι και στους ασθενείς, που τα έχουν ανάγκη, αλλά και µε
πνεύµα στήριξης κυρίως για τους επιχειρηµατίες.
Άκουσα τους συναδέλφους της µείζονος Αντιπολίτευσης να
µας εγκαλούν για λεγόµενη δειλία, αλλά και ατολµία, εκθειάζοντας το νοµοσχέδιο του 2018 και να µας κατηγορούν για αντιπολίτευση δήθεν σκοταδική τότε και για τις καθυστερήσεις στη
νοµοθέτηση σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της µείζονος Αντιπολίτευσης, σε
αυτό το σηµείο θεωρώ ότι πρέπει να δώσουµε µεταξύ µας κάποιες ειλικρινείς απαντήσεις γιατί µας παρακολουθεί και ο ελληνικός λαός. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία βούλησης του
ανθρώπου, η οποία πρέπει να προστατεύεται από πολύ συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο και να µη γίνεται κατάχρηση της ουσίας,
κάτι το οποίο κάνει και το παρόν νοµοσχέδιο.
Σε επίπεδο παγκόσµιο βλέπουµε ότι η χρήση της κάνναβης για
λόγους κυρίως φαρµακευτικούς σιγά-σιγά τείνει προς νοµιµοποίηση. Θα ήταν αδιανόητο για µια πολιτισµένη, αλλά και δήθεν
ανοιχτή κοινωνία, όπως θεωρούµε και την ελληνική, να έχει απαγορεύσει όλα αυτά τα προϊόντα της κάνναβης τουλάχιστον για
λόγους φαρµακευτικούς.
Αξίζει δε, να θυµηθούµε και αυτό είναι µια απάντηση και στο
ΠΑΣΟΚ και στον εισηγητή του ότι τον Οκτώβρη του 1990 ο αείµνηστος Μάνος Χατζιδάκις υποστήριξε τότε από το βήµα της
ΟΝΝΕΔ την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών για τους χρήστες, κάτι το οποίο ήταν πολύ προχωρηµένο για την τότε εποχή.
Η παράταξη, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και η νεολαία της ήταν οι πολιτικές δυνάµεις, που εκείνη την εποχή τόλµησαν και µίλησαν ανοιχτά για τον τρόπο αντιµετώπισης και της
µάστιγας των ναρκωτικών, αλλά και την προτεραιότητα της πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ληψης έναντι της καταστολής για την κοινωνική επανένταξη χρηστών, για την αντιµετώπισή τους ως ασθενείς, αλλά και για την
ανάγκη συνεργασίας µε άλλες χώρες.
Στο πρόσφατο παρελθόν, πράγµατι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση
έφερε το ν.4523 µε τίτλο: «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών
προϊόντων κάνναβης και άλλες διατάξεις». Όσο γενικός και αόριστος ήταν ο τίτλος, άλλο τόσο γενικό, αλλά και αόριστο ήταν
και το τότε περιεχόµενό του. Ήταν ένας νόµος, ο οποίος άφησε
τα πάντα να τα ρυθµίζουν κοινές υπουργικές αποφάσεις, ένας
νόµος που σε κάθε άρθρο του είχε ασάφειες. Δεν εξειδίκευε τίποτα και δεν εξηγούσε τίποτα.
Μάλιστα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέτρεξα στα Πρακτικά της Ολοµέλειας αλλά και των τότε επιτροπών, προκειµένου
να καταλάβω για ποιο σκοταδισµό κατηγορούµασταν και είδα να
τίθενται ερωτήµατα, τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ από εσάς,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Η Νέα Δηµοκρατία λοιπόν, υποστήριζε επί της αρχής την τότε
χρήση της φαρµακευτικής κάνναβης, αλλά παράλληλα ζητούσε
εγγυήσεις για τις υπόλοιπες διαδικασίες. Ζητούσε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο, το οποίο φέρνουµε εµείς σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2018 φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο απλά για να το φέρετε, απλά για να δικαιολογήσετε σε
ένα δικό σας ακροατήριο αυτό το οποίο θεωρείτε πως εσείς εκπροσωπείτε αποκλειστικά. Αυτό κάνατε. Μας φέρατε τότε ένα
νοµοσχέδιο πρόχειρο και ουσιαστικά, γραµµένο στο πόδι, το
οποίο δεν στάθηκε στο ύψος ενός τόσο ειδικευµένου και ευαίσθητου τοµέα δραστηριότητας, όπως είναι η όλη παραγωγή
αλλά και η εξαγωγή των τελικών παρασκευασµάτων. Τώρα κατηγορείτε εµάς για δήθεν ατολµία; Προφανώς, για να καλύψετε
εσείς τις δικές σας ελλείψεις και στην τότε δική σας διακυβέρνηση.
Ο χρόνος ο οποίος µεσολάβησε φυσικά και όλη η καθυστέρηση που αναφέρεται συνεχώς και από αυτό εδώ το Βήµα σήµερα µέχρι να εισάγουµε το παρόν νοµοσχέδιο και στην
επιτροπή αλλά και στην Ολοµέλεια ήταν θεωρώ, όσο ακριβώς
χρειαζόταν, για να γίνει µια ολοκληρωµένη εξέταση επί του θέµατος, ώστε να διερευνηθούν όλες οι παράµετροι, προκειµένου
να µην υπάρχει κανένα κενό και να µην µείνει τίποτα εκκρεµές.
Το καταφέραµε. Μάλιστα, τροποποιούµε το ν.4139/2013 και
προσθέτουµε συγκεκριµένες και αυστηρά καθορισµένες ρυθµίσεις, χωρίς ασάφειες, αποφεύγοντας διάφορα παραθυράκια
δήθεν κακής εφαρµογής.
Επί του προκειµένου, θέτουµε όρους συγκεκριµένους για την
έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων.
Θεσπίζουµε τη χωροθέτηση των περιοχών καλλιέργειας, κάτι το
οποίο θα έπρεπε να είχατε κάνει εσείς εξ αρχής.
Μιλάµε για εξαγωγή, διευρύνουµε την όλη διαδικασία και φέρνουµε ευρωπαϊκά πρότυπα. Τέλος, θέτουµε συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την εγχώρια παραγωγή αλλά και την κυκλοφορία
τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης.
Όλα αυτά γίνονται σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό το νοµοσχέδιο προωθεί τους στόχους που έχουµε θέσει εξ αρχής ως παράταξη
αλλά και ως Κυβέρνηση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση των θέσεων εργασίας και παράλληλα, προστατεύει τον
κλάδο και της γεωργίας αλλά και της µεταποίησης.
Όµως, κυρίως είναι ένα νοµοσχέδιο µέσα από το οποίο η Ελλάδα πλέον συµπεριλαµβάνεται στις χώρες, που θα είναι σε θέση
να παράγουν προϊόντα, κυρίως φαρµακευτικής κάνναβης, τα
οποία συµβάλλουν στην ανακούφιση ή ακόµα και στη θεραπεία
πολλών ασθενών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους η χώρα µας
να επενδύσει κυριολεκτικά σε αυτό τον τοµέα, να διευρύνει τις
εξαγωγές της και να επιταχύνει όλες τις διαδικασίες. Και αυτή η
νοµοθετική πρωτοβουλία από την παρούσα Κυβέρνηση θέτει σαφείς όρους, αλλά και συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την υγιή
ανάπτυξη µιας ισχυρούς βιοµηχανικής εξαγωγικής βάσης, µιας
νέας αγοράς κυρίως µε σηµαντικές προοπτικές, στην οποία η
χώρα µας µπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει.
Για όλους τους παραπάνω λόγους σάς καλώ να το ψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Φόρτωµα.
Από τη Νέα Δηµοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ, στον κ. Ευάγγελο Αποστόλου από την Εύβοια.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου µια αναφορά στην τροπολογία που αφορά τους
δασικούς χάρτες.
Κύριε Υπουργέ, να µεταφέρετε στους συναδέλφους σας στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι δεν τους προσφέρει απολύτως τίποτα η συγκεκριµένη τροπολογία. Έτσι όπως έχει διαµορφωθεί
η κατάσταση σχετικά µε τους δασικούς χάρτες, µόνο µία πορεία
έχουν µπροστά τους -αποτελεί µονόδροµο αυτή η πορεία- να
συµµορφωθούν µε τις τρεις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν απορρίψει όλες τις διαδικασίες που έγιναν
µετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Και η δεύτερη παρέµβασή µου είναι σχετική µε τις πυρκαγιές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόληψη και η έγκαιρη παρέµβαση είναι αυτά που λείπουν. Γι’ αυτό και εύκολα οι µικρές
πυρκαγιές γιγαντώνονται. Όταν η πολιτεία δεν σχεδιάζει και δεν
υλοποιεί στη βάση αυτών των παραµέτρων, δηλαδή της πρόληψης και της έγκαιρης επέµβασης, ολοένα και θα βρισκόµαστε
µπροστά σε τέτοιες καταστάσεις.
Έρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Σήµερα θα πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή αλλά
χωρίς περιττές αναδροµές. Μετά την απελευθέρωση της χρήσης
της φαρµακευτικής κάνναβης το 2017 για ιατρικούς λόγους, θεωρήσαµε σκόπιµο µε τους συνεργάτες µου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µια και είχαµε σχετική εµπειρία
και τεχνογνωσία από την καλλιέργεια της βιοµηχανικής κάνναβης, να ασχοληθούµε και µε την καλλιέργεια της φαρµακευτικής
για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης.
Πράγµατι, µε τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας επεξεργαστήκαµε ένα καινοτόµο νοµοσχέδιο, γνωρίζοντας καλά ότι θα
αποτελούσε στόχο πολεµικής, παρ’ ότι διασφαλίσαµε τον έλεγχο
της παραγωγικής διαδικασίας από την προµήθεια των πρώτων
υλών µέχρι το τελικό προϊόν, γιατί ουσιαστικά ζητούµενο εκείνη
την περίοδο ήταν αυτό.
Όταν, όµως, τον Μάρτιο του 2018 φέραµε το νοµοσχέδιο στη
Βουλή, η Νέα Δηµοκρατία µε τον Κοινοβουλευτικό της Εκπρόσωπο, µε τον εισηγητή της και µε τους άλλους οµιλητές-Βουλευτές, πραγµατικά ξεπέρασε κάθε όριο.
Μας πολεµήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, λυσσαλέα. Μας αντιµετωπίσατε µε χλεύη, ειρωνεία
και εξυπνακισµούς σαν να νοµοθετούσαµε για τον Εσκοµπάρ,
τον Ελ Τσάπο και τους παράνοµους τεκέδες. Αυτή ήταν η πρώτη
διαπίστωση.
Ασφαλώς, δεν µπορώ να αγνοήσω τις θετικές απόψεις που
εξέφρασαν τότε η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, το Ποτάµι και η
Ένωση Κεντρώων.
Η δεύτερη διαπίστωση ήταν ότι η κοινωνία βρισκόταν πολύ πιο
κοντά, ήταν πιο ανοιχτή από ό,τι οι συντηρητικές πολιτικές και
κοµµατικές δυνάµεις, πόσω µάλλον όταν υπήρχε η ανάγκη για
να δώσουµε στους Έλληνες ασθενείς τη δυνατότητα να προµηθεύονται το συγκεκριµένο φάρµακο, χωρίς εµπόδια. Ήταν παρούσα αυτή η ανάγκη, η αγωνία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Η τρίτη διαπίστωση είναι ότι υπήρξε ένα πάρα πολύ µεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον. Είχαµε συναντήσεις µε πολλούς εκπροσώπους ελληνικών και ξένων εταιρειών, πράγµα που φάνηκε
γιατί έφερε µέχρι σήµερα τις ενενήντα τέσσερις άδειες εγκατάστασης που χορηγήθηκαν σε έντεκα περιφέρειες της χώρας και
τα επιπλέον δεκαέξι αιτήµατα που υποβλήθηκαν.
Όµως, την επόµενη χρονιά, το 2019, όπου θα άρχιζε η υλοποίηση του νόµου, υπήρξε καθυστέρηση. Μάλιστα, χάθηκε πολύτιµος χρόνος και άλλες χώρες από την Πορτογαλία µέχρι τη
Βόρεια Μακεδονία -ξέρετε εσείς, κύριε Υπουργέ, τη γειτονική
χώρα, όπως λέει ο Υπουργός σας- βγήκαν βήµατα µπροστά. Ειδικά από την ώρα που ήρθε η Νέα Δηµοκρατία στην Κυβέρνηση,
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ούσα φορτωµένη µε όλες αυτές τις προκαταλήψεις που σας
προανέφερα, ψαχνόταν.
Αν κρίνατε, κύριε Υπουργέ, ότι χρειάζονταν περαιτέρω ρυθµίσεις, γιατί δεν προχωρήσατε στην έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονταν από τις εξουσιοδοτικές
διατάξεις του άρθρου 19 του νόµου µας;
Με τον περιορισµένο βαθµό παρέµβασης που επιχειρείτε σήµερα βγαίνει αβίαστα το συµπέρασµα ότι είναι απόλυτα επαρκές
και επιτυχηµένο το υπάρχον πλαίσιο, αγαπητοί συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας προηγούµενα, που το χαρακτηρίσατε µη
επαρκές.
Παρ’ ότι συµφωνούµε µε τις βασικές διατάξεις που θεσµοθετείτε, θα σας κρίνουµε γιατί καθυστερήσατε, όταν είχατε όλα τα
θεσµικά και νοµοθετικά εργαλεία, για να προχωρήσουν ταχύτατα
οι επενδύσεις. Μπορούσατε να ξεκινήσετε πρώτα, ανασύροντας
από τα συρτάρια όλα τα αιτήµατα που εκκρεµούν και να προχωρήσετε τις διαδικασίες εξέτασης των εγκρίσεων.
Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Μπορούµε, αν κινηθούµε
αποφασιστικά, να κερδίσουµε το όποιο χαµένο έδαφος. Έχουµε
µπροστά µας µια δεύτερη ευκαιρία και πρέπει να πάµε µε τόλµη.
Τα τριάντα γραµµάρια που προτείνει τελικά ο Ελληνικός Οργανισµός Φαρµάκων να γίνουν -γιατί όχι;- εξήντα, να µην καταστρέφεται η ταξιανθία, να µην ανεβαίνει άλλο το κόστος συσκευασίας. Ας
έχουν τα φαρµακεία του εξωτερικού τη δυνατότητα να κάνουν τα
σκευάσµατά τους, όπως η νοµοθεσία των αντίστοιχων κρατών
προβλέπει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγη ανοχή, ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Να δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές βιοµηχανίες φαρµάκων
και καλλυντικών να αγοράζουν πρώτη ύλη σε λάδι και ξηρό ανθό
τόσο για τα φάρµακα των ασθενών όσο και για τα προϊόντα περιποίησης. Βέβαια, αυτό απαιτεί στήριξη µέσα από την έρευνα.
Να γίνει εύκολη η πρόσβαση στην αγορά των φαρµάκων από
κάνναβη στους Έλληνες ασθενείς και να µην παριστάνουµε τον
Έλληνα κουτοπόνηρο στη λογική «απεταξάµην το κακό, εµείς το
στέλνουµε έξω και έχουµε ήσυχη τη συνείδησή µας». Δεν υπάρχει κακό. Πρέπει να δείξουµε τόλµη σε ένα αγαθό, που θα βοηθήσει την υγεία των ανθρώπων.
Εµείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα
στηρίξουµε και θα βοηθήσουµε. Γι’ αυτό όχι µόνο ψηφίσαµε το
νοµοσχέδιό σας, αλλά καταθέσαµε και τροπολογίας βάζοντας
ψηλά τον πήχη όχι µόνο των προσδοκιών, αλλά και των αποτελεσµάτων.
Καλώς ήρθατε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, στην πραγµατικότητα! Βέβαια, είναι σίγουρο ότι θα έχετε κι άλλες ευκαιρίες την
επόµενη περίοδο!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ, κ. Αποστόλου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου από τη
Νέα Δηµοκρατία. Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως βλέπω, λείπουν πολλοί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Φαντάζοµαι ότι τις επόµενες µέρες θα σας βλέπουµε πιο συχνά.
Περίµενα ότι σήµερα θα ήσασταν όλοι παρόντες. Έτσι άκουσα
χθες τουλάχιστον.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι υπάρχει µία παρεξήγηση ως προς το θέµα
που µόλις έθιξε και ο πάντοτε σκληρά εργαζόµενος πρώην
Υπουργός, ως προς το γιατί δηλαδή εγώ προσωπικά είχα πάρει
θέση -δεν ήµουν και Βουλευτής τότε και είχα άλλους βαθµούς
ελευθερίας- υπέρ της προσπάθειάς σας να φέρετε αυτό το πλαίσιο. Όµως, ίσως δεν έχουµε συνεννοηθεί στο πού είναι η αντίδραση και στο πού είναι, αν θέλετε, η διαφωνία.
Η διαφωνία, λοιπόν, έγκειται στο εξής: Ή φέρνεις ένα πλαίσιο
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λειτουργικό το οποίο ανοίγει τον δρόµο σε µία νέα παραγωγική
προσπάθεια, εποµένως και εξαγωγική και µεταποίησης, ή απλώς
κάνεις µία προσπάθεια η οποία αφήνει ανοικτό ένα τεράστιο
θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί από την κοινωνία και στην
κοινωνία, προτού κάνουµε το επόµενο βήµα. Αυτό αφορά το ποια
είναι η διαφορά ανάµεσα στη θεραπευτική και την ψυχαγωγική
ιδιότητα αυτού του πολύ όµορφου φυτού.
Άρα, αυτό ήταν που έλειπε τότε πολιτικά και το οποίο δηµιούργησε και τη µεγάλη σύγχυση. Δεν κάνατε την προσπάθεια που
θα έπρεπε να έχει γίνει, ώστε να έρθουµε, όπως σήµερα, και να
συζητούµε συλλογικά και να ακούµε και τις παρατηρήσεις που
γίνονται από τους διαφωνούντες, που και αυτές έχουν τη δική
τους αξία. Αναφέροµαι ειδικά στις παρατηρήσεις που έκανε ο
Γενικός Γραµµατέας -οι οποίες είναι απολύτως ορθές- στο θέµα
των ανθρώπων που έχουν πρόβληµα από την εξάρτησή τους και
πώς αυτοί θα πρέπει να βοηθηθούν. Άρα, θα έπρεπε να έχουµε
αυτό το κλίµα που καλλιεργήθηκε σήµερα στην Αίθουσα, το
κλίµα της συµφωνίας και της προσπάθειας να δώσουµε µια δυνατότητα µεγαλύτερης παραγωγής και περισσότερων θέσεων
εργασίας.
Υπάρχουν υπολογισµοί ότι µέσα σε δώδεκα χρόνια -εγώ νοµίζω ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορα- µπορούµε από τα 60 εκατοµµύρια από την αξία που έχουµε τώρα να πάµε στα 1,2
δισεκατοµµύρια και σε απασχόληση περίπου δέκα χιλιάδων ατόµων. Δεν έχουµε το περιθώριο να αφήνουµε τίποτα ανεκµετάλλευτο.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι το σχέδιο νόµου θα ήταν
πιο πλήρες, εάν εκτός από τις εξαγωγές έδινε περισσότερες δυνατότητες στην ανάπτυξη και της εγχώριας παραγωγής. Όµως,
στα επόµενα πολλά χρόνια που θα κυβερνήσει η Νέα Δηµοκρατία
θα έχουµε τον χρόνο να το φτιάξουµε και αυτό, αφού πεισθούν
όλοι οι συνάδελφοι ότι είναι ένα θετικό βήµα. Διότι, ξέρετε, υπάρχει ένα προνόµιο στην από εδώ µεριά, το οποίο δεν φανταζόµουν
ότι ήταν τόσο πολύ, το προνόµιο της διαφωνίας.
Κύριε συνάδελφε, µη χρησιµοποιείτε το προνόµιο της µάσκας.
Καταλαβαίνω ότι γελάτε. Όµως, νοµίζω ότι έχετε έρθει και εσείς
σ’ αυτήν την ωραία κατάσταση, να µπορούµε να συζητάµε και να
διαφωνούµε ακόµη και δηµοσίως.
Ως εκ τούτου, πρέπει να καταλάβουµε γρήγορα ποιες είναι οι
χώρες που µας ανταγωνίζονται σε αυτό. Όταν έχεις δίπλα τη
Μάλτα, η οποία µείωσε τον φορολογικό συντελεστή στο 5%, για
να πάρει γρήγορα αυτή τη δουλειά της µεταποίησης και της διεθνοποίησης ενός πράγµατος, το οποίο πλέον µε όλες τις αποφάσεις έγκριτων διεθνών οργανισµών είναι απαραίτητο σε
πολλούς δυστυχείς συµπολίτες µας σε µια δύσκολη στιγµή της
ζωής τους, νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε το βήµα γρήγορα. Εποµένως, είµαστε στη σωστή κατεύθυνση.
Δεν έχω να πω πολλά, διότι το πράγµα είναι απλό και υπάρχει
µία συµφωνία. Ως εκ τούτου, αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ότι
πιστεύω πως ακόµη και η παράταξη του κ. Βαρουφάκη θα
έπρεπε να το στηρίξει, διότι είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που
γίνεται για το ποιες γαίες θα χρησιµοποιούνται και για ποιον
σκοπό.
Όµως, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι το προλάβατε και έχετε
βάλει τους περιορισµούς που χρειάζονται, ώστε να µην υπάρξει
µία εκτεταµένη καλλιέργεια, εκεί που χρειάζεται να υπάρχει µια
διαφορετική καλλιέργεια, κάτι που επεσήµανε και ο κύριος Γενικός Γραµµατέας.
Άρα, είµαστε σε έναν καλό δρόµο, τόσο καλό που µερικές
φορές θα πει ο διαφωνών -γιατί πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι
που διαφωνούν- στον λαό «Μήπως εκεί στη Βουλή συµφώνησαν
κάτι κρυφό, κάτι το οποίο ενδεχοµένως θα πρέπει να το µάθουµε;». Δεν θα έλεγα ότι έχουµε φτάσει στο σηµείο να απολαµβάνουµε όλοι τα αγαθά, διότι δεν χρειάζεται και δεν είναι
σκόπιµο. Όµως, η αλήθεια είναι ότι η Βουλή προοδεύει, όσο
κάνει βήµατα λογικά και ανθρώπινα, βήµατα δηλαδή που µπορεί
να κάνει ένας άνθρωπος -τα περιέγραψε πολύ ωραία εισηγητής
της Πλειοψηφίας- βήµατα που χρειάζονται για να πάµε παρακάτω. Κάναµε ένα σηµαντικό βήµα χθες, κάνουµε ένα και σήµερα
και µπορούµε να πάµε παρακάτω και να ανοίξουµε νέες οδούς
συζήτησης για συµφωνίες και διαφωνίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας δούµε και την εµπειρία των άλλων κρατών. Σε αυτό το σηµείο, δεν είναι λογικό να διαγωνιζόµαστε µε τα Σκόπια. Είναι λογικότερο να συγκρινόµαστε µε την Ισπανία. Για παράδειγµα, στη
Γαλλία υπάρχει µία τρέλα. Είναι ίσως από τα κράτη που χρησιµοποιούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος τα ναρκωτικά για να περνάνε καλά. Όµως, πριν από µερικές µέρες, ο
Υπουργός Εσωτερικών είπε «ούτε να το σκέφτεστε» και έχει επιβληθεί στη Γαλλία η υποχρέωση να επιτραπεί αυτό που εµείς κάνουµε συντεταγµένα. Ακόµα και εκεί δεν έχουν πλαίσιο. Όµως,
η Ισπανία είναι ανταγωνιστική χώρα σε πολλούς τοµείς, και στον
τουρισµό, και στη θεραπεία και στις θεραπευτικές ικανότητες
που µπορούν να αναπτυχθούν. Άρα, πρέπει να κοιτάµε αυτούς
που πραγµατικά µας ανταγωνίζονται. Είναι ένα βήµα σε µια κατεύθυνση που θα συνεχιστεί τους επόµενους µήνες. Έχουµε τη
δυνατότητα να πάµε γρήγορα µπροστά. Ας µην τη χάσουµε!
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο κάνουµε
ακριβώς αυτό, δεν χάνουµε αυτή την ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Παπαδηµητρίου, ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η σηµερινή είναι µια σηµαντική
µέρα. Είναι η ίδρυση µιας εταιρείας Νέας Δηµοκρατίας-ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΙΝΑΛ µε Πρόεδρο τον κ. Γεωργιάδη, διευθύνοντα σύµβουλο
τον κ. Καρανίκα και τίτλο «Φύσα, ρούφα, πάτα τονε, άναφτονε
και καφτόνε»! Αυτή είναι η ουσία.
Κύριε Παπαδηµητρίου, ακούστε µε και αντιπαρατεθείτε µετά
µε επιχειρήµατα. Το λέω χιουµοριστικά για να καταλάβει και ο
κόσµος τι γίνεται σήµερα. Εκτός «ηµών», που είµαστε σε άλλη
κατεύθυνση και άλλων που είναι σε άλλη, σήµερα έχουµε µία
σύµπλευση των βασικών πολιτικών δυνάµεων, θα το πω ωµά, στα
συµφέροντα των πολυεθνικών, που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, και
δεύτερον, στη λύση της µαστούρας. Και το λέω έτσι!
Για να µιλήσω, λοιπόν, πιο συγκεκριµένα, αυτό αφορά ένα µεγάλο µέρος του λαού, και ιδιαίτερα τα θύµατα των ναρκωτικών,
είτε αυτοί είναι οι ίδιοι οι χρήστες είτε οι οικογένειές τους και οι
συγγενείς τους, αλλά και όλους όσοι βλέπουν στις γειτονιές
τους, στο κέντρο της Αθήνας, θλιβερές εικόνες εξαθλιωµένων
ανθρώπων που είναι ένα βήµα πριν από τον τάφο.
Όσοι γονείς -είναι εκατοντάδες χιλιάδες- ζουν µε την αγωνία
και τον φόβο να µην κυλήσουν τα παιδιά τους σε αυτόν τον
δρόµο, σε έναν δρόµο που πολλές φορές δεν έχει επιστροφή,
όπως και εσείς εδώ γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά αδιαφορείτε γιατί έχετε άλλα κριτήρια και άλλες αξίες- όπως γνωρίζετε όλοι,
το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του αγώνα κατά των ναρκωτικών εδώ και χρόνια ολόκληρα, κόντρα στο ρεύµα, σε συνεργασία µε τα θύµατα, µε τις οικογένειές τους, µε τα θεραπευτικά
κέντρα.
Υψώνουµε, λοιπόν, τη φωνή µας και από αυτό το Βήµα, όχι
απευθυνόµενοι σε εσάς -είναι µάταιο πια, γιατί είναι δεδοµένες
οι αποφάσεις και θα τις εξηγήσω παρακάτω- λέµε: Όχι σε όλα
τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν ούτε µαλακά ούτε σκληρά. Είναι
ναρκωτικά όλα µαζί. Ζωή ολόκληρη διεκδικούµε και όχι ζωή µε
δόσεις στον κόσµο των παραισθήσεων. Στα πολλαπλά αδιέξοδα,
που αντιµετωπίζει σήµερα ο λαός µας και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά,
λόγω του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήµατος.
Τι µας λέτε, αλήθεια; Πώς ζουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών; Πώς αντιµετωπίζουν το µέλλον; Τι έχουν σίγουρο; Τίποτα!
Σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα ζούγκλας, απάνθρωπο, σκληρό,
που τους θέλει κρέας κυριολεκτικά, είτε στο καπιταλιστικό κέρδος είτε στον πόλεµο.
Σε όλους αυτούς, λοιπόν, που σπρώχνουν συνειδητά -άλλοι
ίσως όχι τόσο- τη νεολαία στον δρόµο των παραισθήσεων, υπάρχει απάντηση. Υπάρχει η ανατροπή αυτού του συστήµατος.
Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, λέµε στους νέους -όσους µας
ακούν- και στους εργαζόµενους να ζήσουν µε ευτυχία στον
κόσµο των αισθήσεων και όχι των παραισθήσεων, να απολαύσουν αυτά που ζητούν και που µπορούν να καλυφθούν σήµερα,
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να απολαύσουν τον ανθρώπινο πολιτισµό σε µια ευτυχισµένη
ζωή, σε ένα κοινωνικό σύστηµα που θα καλύπτει και µπορεί να
καλύπτει τις σηµερινές ανάγκες της νεολαίας.
Σε αυτόν τον αγώνα τον καλούµε, σε ένα σύστηµα που στο
κέντρο θα έχει τον άνθρωπο και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, κυρίες και κύριοι υπηρέτες του καπιταλισµού, όταν το 1% του παγκόσµιου πληθυσµού κατέχει πάνω από το 60% του παγκόσµιου
ΑΕΠ. Αυτή την κοινωνία υποστηρίζετε και δεν έχετε και κανέναν
δισταγµό, υπηρετώντας τα συµφέροντα αυτών, να τον ρίξετε
ακόµα και στα ναρκωτικά, στο όνοµα της ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι, δεν ντρέπεστε; Το µέλλον της Ελλάδας στα
χασίσια; Θα πω παρακάτω επιχειρήµατα. Η αναπτυξιακή προοπτική και η γεωστρατηγική της θέση είναι το κέντρο διακίνησης
ναρκωτικών, µε νόµιµο τρόπο, µάλιστα; Κοροϊδεύετε και τον
κόσµο και τους αγρότες. Δεν ντρέπεστε λίγο; Τι θα τους κάνετε
τους αγρότες; Θα τους βάλετε να καλλιεργούν χασίσια; Δεν µπορούν. Θα τους τα φάνε οι πολυεθνικές.
Λέµε, λοιπόν, ότι εµείς επιµένουµε και λέµε ότι η ζωή είναι ο
κριτής. Όλα αυτά που λέτε δεν θέλω να πω ότι είναι αηδίες, αλλά
διαψεύδονται από την ίδια την πραγµατικότητα. Καλά, δεν βλέπετε τι γίνεται σε όλον τον καπιταλιστικό κόσµο; Τη σαπίλα δεν
τη βλέπετε, δεν τη µυρίζετε; Χάσατε την όσφρηση, λόγω κορωνοϊού; Δεν βλέπετε τι γίνεται στα πρότυπά σας, στην Αµερική;
Παιδιά, σκοτώνουν άλλα παιδιά δεκαπέντε ετών. Στην Αµερική
τα ναρκωτικά έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Λέω για την Αµερική,
για να µην πω για την Ολλανδία, όπου τα πουλάνε στα περίπτερα,
στα καφενεία και όλα τα υπόλοιπα.
Αυτά τι υπηρετούν; Τον ανθρώπινο πόνο, κυρίες και κύριοι;
Αυτό υπηρετούν, κύριε Υπουργέ; Εξηγήστε µας για όλες τις
χώρες που έχετε πρότυπα. Πού βρίσκονται σε αυτό το σηµείο;
Εµείς, λοιπόν, θα βάλουµε ορισµένα ερωτήµατα για να τα κρίνει ο λαός κυρίως και η νεολαία. Φυσικά, έχουµε και την ελπίδα
ότι µπορεί και οι άνθρωποι εδώ µέσα να σκεφτούν.
Πρώτο ερώτηµα: Το νοµοσχέδιο τι είναι; Είναι συνέχεια του
δρόµου που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοπορία! Αριστερά! Αριστερά
της γλάστρας, του χασισιού, της κουλτούρας, της ελευθερίας
να κάνουµε το σώµα µας ό,τι θέλουµε και σε αυτό είµαστε υποχρεωµένοι, είµαστε εµείς υπεύθυνοι και δεν έχει καµία υπεύθυνη
κοινωνία το πώς διαπαιδαγωγεί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άστο! Μη µε προκαλείς! Θα πω περισσότερα!
Συνεχίζω κι αυτό µπορούµε να το δούµε. Πηγαίνετε στα φεστιβάλ να δείτε τι λέτε στη νεολαία -τα δικά σας εννοώ, γιατί στα
δικά µας είναι διαφορετικά- πώς τους διαπαιδαγωγείτε: Να ξεφύγουµε από την καθηµερινότητα, τραβώντας τσιγαριλίκι! Αυτή
είναι η ιστορία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Εσείς τα λέτε αυτά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν συνεχίσετε, θα πω πολύ χειρότερα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν διέκοψε κανέναν ο κ. Παφίλης τόση ώρα. Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς δεν διακόπτουµε κανένα, κύριε
Πρόεδρε, παρά µόνο αν γίνει καµµιά χοντρή κατάσταση. Δεν πειράζει. Από το ύφος του ο καθένας κρίνεται. Δεν έχει σηµασία
αυτό.
Τι υποστηρίζει σήµερα το νοµοσχέδιο, όπως και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν απογειωµένο; Έφυγε και ο κ. Ξανθός. Θα τα
πούµε µετά, βέβαια. Όχι, εδώ είναι. Υποστηρίζει ότι πρέπει να
αντιµετωπίσουµε τον ανθρώπινο πόνο και µας κατηγορούν ψευδώς ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει προκαταλήψεις
και έχει φοβικότητα.
Δεν ντρέπεστε λίγο; Τέτοια ξεφτίλα, κύριε Ξανθέ; Αυτά µας
λέτε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σε παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέτοια ξεφτίλα! Μας λέτε ότι εµείς
έχουµε φοβικότητα! Τα σηµείωσα. Τέτοια κατάντια; Και µας λέτε
ότι δεν παίρνουµε υπόψιν την Ευρώπη; Πώς δεν την παίρνουµε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ό,τι λέει η Ελληνική Λύση…
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τη βλέπουµε! Άσε τώρα! Αφού πήγατε µε τον Καµµένο, θα κάνετε εκατό χρόνια, για να µιλήσετε
ξανά. Αυτά τα έλεγε και ο Καµµένος και ήσασταν µαζί στην κυβέρνηση. Εµείς είµαστε στην αντίθετη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό είναι µια κριτική τοποθέτηση. Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Απλώς, ο ξεπεσµός καµµιά φορά δεν
έχει όρια και πρέπει να το πω. Το ΚΚΕ είναι ο αντίπαλος στα ναρκωτικά. Μαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία γίνατε «… και βρακί», που
λέει ο κόσµος, σε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν διαγκωνίζεστε; Τα
ίδια δεν λέτε και µας κάνετε εµάς ότι είµαστε φοβικοί; Ορίστε,
εγώ λέω επιχειρήµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ποιο είναι το επιχείρηµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ότι
διαστρεβλώνετε τη θέση του ΚΚΕ. Κρίµα!
Εµείς τι λέµε; Θα τα διαβάσω, όπως είναι διατυπωµένα και τα
είπε και ο Γενικός Γραµµατέας και ο εισηγητής µας. Λέµε ότι η φυτική κάνναβη, λόγω του µεγάλου αριθµό δραστικών ουσιών που
περιέχει -αυτά τα λένε οι επιστήµονες, δεν τα λέµε εµείς- τη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν γνωρίζουµε ακόµα, γιατί δεν
έχουν ερευνηθεί οι δράσεις, οι αλληλεπιδράσεις, οι παρενέργειες
που έχει καθεµιά από αυτές, αλλά και οι ποικίλοι συνδυασµοί τους,
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή καθαυτή συνολικά σαν φαρµακευτική θεραπευτική ουσία. Ποιος διαφωνεί;
Διαφωνείτε, κύριε Ξανθέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Μιλάµε για καλλιέργεια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακούσατε τι λέω;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είστε και γιατρός! Ποιος διαφωνεί; Ας
σηκωθεί πάνω να το πει από αυτή τη θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε, κύριε
Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεύτερον, υποστηρίζουµε πως οι συγκεκριµένες δραστικές ουσίες, που αποµονώνονται από την κάνναβη µπορούν να συνδεθούν χηµικά, όπως γίνεται σε πολλά
φάρµακα, τεχνητά δηλαδή, για να το πω έτσι. Θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για ιατρικούς, φαρµακευτικούς, παρηγορητικούς σκοπούς σε περιπτώσεις που τα ήδη υπάρχοντα δεν επαρκούν. Ποιος διαφωνεί; Ας σηκωθεί πάνω να το πει. Αυτή είναι η
επίσηµη θέση του ΚΚΕ.
Τρίτον, τι λέµε εµείς; Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αντιµετώπιση των δραστικών ουσιών ως φαρµάκων, δηλαδή η αποµόνωσή τους από το φυτό ή η τεχνητή χηµική παραγωγή τους και
η πραγµατοποίηση κλινικών µελετών για τον καθορισµό των ενδείξεων χρήσης τους των φαρµακοκινητικών χαρακτηριστικών
τους, του προφίλ ασφάλειάς τους µε άλλα φάρµακα, προκειµένου να παρέχουν στους ασθενείς τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αποφασιστικότητα. Ποιος διαφωνεί µε αυτή τη θέση του
ΚΚΕ και µας λέτε καθυστερηµένους και φοβικούς;
Τέταρτον, προϋπόθεση για τα παραπάνω και τη διασφάλιση
της ασφάλειας των ασθενών αποτελεί ο αυστηρός έλεγχος από
το ίδιο το κράτος στην παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση και χορήγηση αυτών των φαρµάκων, µε αυστηρά κριτήρια και µε ψυχιατρική παρακολούθηση των ασθενών που τη λαµβάνουν. Ποιος
διαφωνεί; Ας σηκωθεί να το πει. Και επιστήµονας. Εγώ δεν είµαι
γιατρός.
Υπήρχε, λοιπόν, το θεσµικό πλαίσιο να γίνουν όλα αυτά;
Υπήρχε, πώς δεν υπήρχε; Υπήρχε ο προηγούµενος νόµος πριν
τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε κρατικό µονοπώλιο σε αυτήν
την παραγωγή της κάνναβης και όλα αυτά, αυστηροί έλεγχοι
κ.λπ.. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες κρατικά στρέµµατα. Δεν µπορούσαν να γίνουν επενδύσεις κρατικής παραγωγής, αντί τα χρήµατα
να δίνονται στους κεφαλαιοκράτες, σε ένα τόσο ευαίσθητο θέµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερο θέµα: Υπήρχε δυνατότητα συνταγογράφησης; Σταµατήστε να κοροϊδεύτετε τον κόσµο. Υπήρχε και πριν, από τον
νόµο του 2013, αν δεν κάνω λάθος. Άρα, τι λέτε; Γιατί, λοιπόν, η
απελευθέρωση; Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα. Γιατί γίνεται αυτή
η απελευθέρωση και µπαίνουν τα ιδιωτικά κεφάλαια; Για ποιον
λόγο, αφού θα µπορούσαµε να τα λύσουµε διαφορετικά; Και τι
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κεφάλαια; Αµερικανικά, καναδέζικα, ισραηλινά, µε background
εκατοµµυρίων. Γιατί; Θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας;
Πόσες; Για δώστε µου έναν λογαριασµό, κύριε Υπουργέ, που
είστε και καλός τεχνοκράτης. Γι’ αυτό; Τι θα κερδίσει η Ελλάδα,
αλήθεια, ο ελληνικός λαός, η κοινωνία; Τίποτα δεν θα κερδίσει.
Γίνεται, γιατί ακριβώς, πρώτον οι κλιµατολογικές συνθήκες της
Ελλάδας είναι άριστες, δεύτερον γιατί υπάρχει παγκόσµιο ενδιαφέρον των µεγιστάνων του πλούτου για να κάνουν επενδύσεις
για γρήγορο κέρδος.
Εσείς, κύριε Παπαδηµητρίου, ξέρετε ότι αυτό είναι βασικό και
ότι έχει πέσει το µέσο ποσοστό κέρδους. Άρα, κυνηγάνε επενδύσεις, όχι µε κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά µε κριτήριο
το πού θα βγάλουν περισσότερα. Γι’ αυτό και πιέζουν περισσότερο για την νοµιµοποίηση της χρήσης του χασίς, της ινδικής
κάνναβης. Διάβασε ο κ. Γιώργος Λαµπρούλης, που είναι και γιατρός, τι λένε οι υπεύθυνοι, αυτοί που έχουν φτιάξει σύλλογο, επιτροπή καλλιεργητών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τα είπα στην επιτροπή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι λένε; Ότι για να µπορέσει να αποδώσει η επένδυση -τα µεταφράζω τώρα- πρέπει να απελευθερωθεί η χρήση, να αποποινικοποιηθεί η χρήση του χασίς. Γιατί
εσείς, κυρίες και κύριοι, δεν τα ξέρετε; Διότι υπάρχει τεράστιο
εµπόριο.
Αν θέλετε, θα πάρω και µια άλλη πλευρά. Διότι, σου λέει αφού
τα παίρνουν οι παράνοµοι, να τα πάρουµε και εµείς. Πώς να το
κάνουµε αυτό; Με επενδύσεις, µε απελευθέρωση µε fast track
διαδικασίες, µε τα οποία τα περιθώρια κέρδους είναι τεράστια.
Ποια είναι το επόµενο βήµα; Μα καλά, δεν βλέπετε; Μας συγχωρείτε, αλλά δεν µπορούµε να πούµε ότι δεν ξέρετε, τουλάχιστον
όσοι ασχολούνται. Όσοι δεν ασχολούνται, διαβάζουν το ποίηµα.
Δεν µπορεί να µην ξέρετε τι έχει συµβεί. Το πρώτο βήµα ήταν
αυτό. Δεύτερο βήµα ήταν η αποποινικοποίηση.
Μάλιστα ο κ. Κέλλας µας είπε να πάρουµε το παράδειγµα των
ΗΠΑ. Τα έχετε διαβάσει τα στοιχεία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Από τότε που αποποινικοποιήθηκε, το
66%, αν δεν κάνω λάθος -δικά τους στοιχεία, αµερικανικά- των
µαθητών κάτω από δεκαπέντε χρονών καπνίζουν. Θέλετε να
πάµε στην Ολλανδία; Το 47%. Η Ελλάδα είχε µια τιµητική θέση,
την οποία εσείς, αντί να την κρατήσετε, θέλετε να τη διαλύσετε.
Ήταν τελευταία, η προτελευταία στη χρήση των ναρκωτικών στις
νεαρές ηλικίες. Αν εξετάσουµε και τα δικά µας τα στοιχεία, της
Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, που λέτε εδώ αερολογίες, από τότε
που άρχισε η κουβέντα για να βάλουµε τη γλάστρα στο µπαλκόνι,
ότι είναι αθώο το χασίς, και αυτά που λένε και σήµερα, ανέβηκαν
κατακόρυφα. Η κατάσταση που υπάρχει σήµερα -όσοι δεν την
ξέρετε, καλά είναι να τη µάθετε, εγώ έχω παιδιά και το ξέρω- στα
σχολεία, Α’, Β’, Γ’ γυµνασίου, είναι στο διάλειµµα τα παιδιά να
κάνουν µπάφους. Αυτό είναι το µέλλον της νεολαίας;
Εποµένως, για να τελειώνω, ποιο είναι το κριτήριο που αλλάζετε τον νόµο; Ποιες κοινωνικές ανάγκες υπηρετεί αυτή η πολιτική; Τι; Να χρησιµοποιηθεί η φαρµακευτική κάνναβη; Βεβαίως.
Έχεις κρατικό µονοπώλιο, το παράγεις, έχεις όλους τους ελέγχους και το διαθέτεις. Εδώ λέµε για «εξαγωγικό». Τι σηµαίνει
«εξαγωγικό»; Θα εξάγουµε τι; Τη µαστούρα; Μάλιστα τώρα,
πλέον, αρχίζει και πάει και σε άλλο επίπεδο, µιλάµε για ανθό. Ο
ανθός είναι το τσιγαριλίκι. Εσείς το λέτε «ανθό», για να µην καταλαβαίνει ο κόσµος. Το κριτήριο είναι τα καπιταλιστικά κέρδη.
Υπάρχει κι ένα πιο βαθύ κριτήριο, που εγώ, για να είµαι ειλικρινής, δεν το φορτώνω σε όλους. Το βαθύτερο ξέρετε ποιο
είναι; Καλύτερα η νεολαία στη µαστούρα, παρά στον αγώνα για
ανατρέψει την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αν το αµφισβητείτε,
θα το ξαναπώ και το έχω ξαναπεί. Όταν έγινε το κίνηµα των χίπις
-αυτά που σας λέω τα έχει γράψει Αµερικανός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλειωσα.
Όταν, λοιπόν, έγινε το κίνηµα των χίπις, που ήταν αντιπολεµικό, γενικά κι αφηρηµένα, ξέρετε τι έκανε η CIA; Το έριξε στα
ναρκωτικά, µε οργανωµένο σχέδιο. Διότι, σου λέει, αντί να φω-
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νάζουν κατά του πολέµου στο Βιετνάµ, καλύτερα να γίνονται µπίλιες και να ασχολούνται µε άλλα πράγµατα, στα Μάταλα και
αλλού. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτό είναι το σύστηµά σας.
Τέλος, να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό το καραγκιοζιλίκι τώρα
εδώ του ΣΥΡΙΖΑ -το λέω έτσι και προσβάλλω και τον Καραγκιόζηνα καταθέτει ονοµαστική στο νοµοσχέδιο που συµφωνεί, για να
φέρει υποτίθεται σε δύσκολη θέση τη Νέα Δηµοκρατία, που ορισµένοι µπορεί να µην συµφωνούν ή δεν ξέρω για τι άλλο, είναι
κοροϊδία, όπως επίσης και για τους Βουλευτές. Όποιος Βουλευτής έχει -να µην πω τι, που λέει ο λαός- θάρρος και διαφωνεί,
βγαίνει και το κάνει, όπως βγήκε η κ. Γιαννάκου, όπως βγήκε -αν
βγήκε, δεν το είδα και δεν το ξέρω- και η κ. Κεφαλογιάννη.
Όποιος Βουλευτής έχει συναίσθηση του δικού του καθήκοντος
εδώ και διαφωνεί µε το κόµµα του, βγαίνει, καταψηφίζει και αν
είναι σοβαρός, παραιτείται και κατεβαίνει στις επόµενες εκλογές
αλλού. Όχι σαν αυτό που ζήσαµε µε τις µεταγραφές, χειρότερες
και από ποδοσφαιρικές οµάδες.
Εµείς, λοιπόν, δεν πρόκειται να κλείσουµε το στόµα µας. Καλούµε τον λαό να µην σας ακούει, να καταλάβει ότι είναι καταστροφή για τη ζωή του η χρήση των ναρκωτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αραχωβίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα
τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που συζητάµε, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος δίνει µια πολύ µεγάλη µάχη
µε τη φωτιά στην Κορινθία. Να ευχηθούµε να σβήσει το γρηγορότερο, να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, έτσι ώστε να µην έχουµε
τίποτα χειρότερο. Αρκετές απώλειες έχουµε σε περιουσίες και
στο οικοσύστηµα, και οι απώλειες αυτές εκτιµώνται, µε τις πρώτες µέχρι τώρα προσεγγίσεις, ότι υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες στρέµµατα. Και είναι ακόµη µέσα Μαΐου. Έρχεται ένα
θερµό καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται. Η κλιµατική αλλαγή, σε συνδυασµό µε την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, κυρίως στην κτηνοτροφία, έχουν δηµιουργήσει διαφορετικές
συνθήκες στην πυροπροστασία. Εµείς έτσι αντιµετωπίζουµε την
πυροπροστασία. Δεν θα κάνουµε µικροπολιτική πάνω στα καµένα, όπως δεν κάνουµε µικροπολιτική πάνω στην κάνναβη ή στα
εθνικά µας θέµατα.
Η άγνοια, οι φοβίες του παρελθόντος και οι αντιεπιστηµονικές
προσεγγίσεις οδήγησαν πριν από έναν αιώνα στην απαξίωση και
την ποινικοποίηση της καλλιέργειας, τόσο της φαρµακευτικής,
όσο και της κλωστικής κάνναβης, που, δυστυχώς, ξαναήρθαν
στον δηµόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια.
Οι ευθύνες για την επαναφορά τους στην ελληνική κοινωνία
βαρύνουν κυρίως τη Νέα Δηµοκρατία µε τη στάση που κράτησε
ως αξιωµατική αντιπολίτευση, που πολέµησε ανήθικα και λυσσαλέα και µε ακραίους λεκτικούς όρους τη νοµοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα έρχεται να βελτιώσει. Όλα αυτά
στον βωµό της ψηφοθηρίας. Όλα αυτά στο µπλέντερ «η καλλιέργεια µε τη χρήση». Το βλέπουµε ότι γίνεται συνειδητά και γίνεται
για συγκεκριµένους µικροκοµµατικούς λόγους, να µπερδεύεται
η καλλιέργεια της φαρµακευτικής κάνναβης για εξαγωγή φαρµάκων µε τη χρήση. Αυτό είναι ό,τι πιο ανήθικο, ό,τι πιο χυδαίο
για πρόσκαιρα µικροπολιτικά κέρδη.
Όµως, η κοινωνία πιά, έχει αρχίσει να αντιλαµβάνεται και να
µας κρίνει όλους όχι µόνο για το τι λέµε, αλλά για το τι κάνουµε
στην καθηµερινότητά µας και πώς λειτουργούµε πολιτικά.
Στις πρόσφατες συνεδριάσεις της επιτροπής, ο κύριος Υπουργός παραδέχτηκε -µε µία µεγάλη, βέβαια, δόση κυνισµού- ότι και
εδώ η τότε αντιπολίτευση έκανε λάθος, όπως λάθος κάνατε, κύριοι
της Κυβέρνησης και στην προσέγγιση της Συµφωνίας των Πρεσπών, όπως λάθος κάνατε που χαρακτηρίσατε «µεγάλη γκάφα»
το απόθεµα των 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που µετά πανηγυρικά
χρησιµοποιήσατε για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας, όπως λάθος κάνατε και µε τη δηµόσια υγεία, που κάποτε
απολύατε εργαζόµενους και βάζατε 5 ευρώ είσοδο στα νοσοκοµεία, όπως λάθος έκανε και η Νέα Δηµοκρατία για την πατέντα
των εµβολίων όταν λέγατε ότι ο κ. Τσίπρας προτείνει την κρατικοποίηση των φαρµακευτικών εταιρειών. Η µία, δηλαδή, κυβίστηση
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µετά την άλλη, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές, αλλά µε µεγάλη δόση
κυνισµού που οδηγούν την Κυβέρνησή σας σε ανυποληψία!
Σήµερα, λοιπόν, περιµένουµε συγγνώµες και γι’ αυτό το θέµα
και κυρίως, για τη ρητορική και το µπόλιασµα της κοινωνίας µε
µία λογική, η οποία δεν βλέπει την πραγµατικότητα και θυσιάζει
τα πάντα στο µικροπολιτικό και στο µικροκοµµατικό συµφέρον.
Όµως, το κύριο διακύβευµα παραµένει, γιατί το παρόν νοµοσχέδιο αναδεικνύει τον τρόπο που ασκούσατε αξιωµατική αντιπολίτευση, χωρίς στίγµα, µε αµετροέπεια, µε χλεύη, µε κυνική
διαστρέβλωση και λεκτικές ακρότητες, µοχλεύοντας διαρκώς τα
συντηρητικά ένστικτα, µε γνώµονα µόνο την ψηφοθηρία. Δεν διστάσατε να κινηθείτε έτσι και να εργαλειοποιήσετε επικοινωνιακά
ακόµα και τα εθνικά θέµατα.
Όµως, εδώ, ταυτόχρονα αναδεικνύεται και ο τρόπος που λειτούργησε και κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση. Θέσαµε πάνω από όλα το εθνικό συµφέρον έναντι του µικροκοµµατικού οφέλους. Θέσαµε την προστασία των πολλών και των
πλέον αδύναµων στρωµάτων ενάντια στην ολιγαρχία, στα συµφέροντα των ολιγαρχών. Προτιµήσαµε τη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας έναντι της διαπλοκής. Προτιµήσαµε την
κοινωνική συνοχή έναντι της εξαθλίωσης. Λειτουργήσαµε µε
γνώµονα τη µείωση των ανισοτήτων έναντι της συσσώρευσης
πλούτου σε λίγους και ισχυρούς.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αφορµή
υπήρξε η διορατικότητα που επέδειξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Διέβλεψε τη σαφή στροφή της επιστήµης και της έρευνας στα φαρµακευτικά προϊόντα κάνναβης και στη δυναµική που µπορούσε
να αναπτύξει η καλλιέργεια στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
βασίστηκε στα επιστηµονικά δεδοµένα και στη συµβολή των δραστικών ουσιών της φαρµακευτικής κάνναβης σε ασθένειες όπως
η επιληψία ή ως παυσίπονο και καταπραϋντικό σε µία σειρά από
ασθένειες, µε λιγότερες παρενέργειες άλλων γνωστών φαρµάκων. Τα πιο πολλά φάρµακα, όπως γνωρίζετε -ή θα οφείλατε να
γνωρίζετε- έχουν τη ρίζα τους σε φυτά, οπιούχα, που χρησιµοποιούνται και ως αντιβηχικό και ως καταπραϋντικό, βέβαια, για
ασθένειες. Έχουν τεράστιες παρενέργειες, και όµως χρησιµοποιούνται νόµιµα.
Σαφώς, λοιπόν, µιλάµε πάντα υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ και τη
συνταγογράφηση. Κανένας δεν µιλάει για απελευθέρωση της
χρήσης. Μην µπερδευόµαστε.
Ευτυχώς, λοιπόν, δεν υποκύψαµε στον φόβο, στον συντηρητισµό και στον σκοταδισµό και έτσι δηµιουργήθηκε το 2018 το σχετικό νοµικό πλαίσιο που δίνει πλέον τη δυνατότητα να µπορούµε
να συζητάµε σήµερα για το πώς µπορεί να πάει ακόµα παραπέρα
η καλλιέργεια φαρµακευτικής κάνναβης σε ελληνικό έδαφος.
Η διορατικότητα αυτή που δείξαµε, ως κυβέρνηση, αλλά κυρίως η προσήλωσή µας στην τεκµηρίωση των συνθηκών που δηµιουργούνταν για την καλλιέργεια φαρµακευτικής κάνναβης στη
χώρα µας, αποδείχτηκαν πραγµατικά ριζοσπαστικές και ταυτόχρονα ρεαλιστικές. Δόθηκε το συγκριτικό πλεονέκτηµα για την
έναρξη επενδύσεων στην Ελλάδα, η οποία πρώτη δηµιούργησε
το ευµενέστερο θεσµικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι
ώστε να φτάσουµε οι αιτήσεις που κατατέθηκαν να αντιπροσωπεύουν επενδύσεις σχεδόν 400 εκατοµµυρίων, κινητοποιώντας
τη δηµιουργία πάνω από δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας γεωπόνων και άλλων ειδικοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, όµως, να σταθώ στο άρθρο 11. Με τις διατάξεις του
άρθρου 11 εξαιρείται η γη υψηλής παραγωγικότητας από τις δυνατότητες καλλιέργειας φαρµακευτικής κάνναβης. Είναι απόλυτα υποκριτική η επίκληση από την Κυβέρνηση της σχετικής
νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας για την προστασία
του περιβάλλοντος από µία καλλιέργεια σε θερµοκήπιο, όταν
εσείς έχετε επιτρέψει τη χωροθέτηση µεγάλων µονάδων µέχρι 1
MW σε γη υψηλής παραγωγικότητας και, µάλιστα, όταν οι εκτιµώµενες επενδύσεις σε φαρµακευτική κάνναβη -δηλαδή, οι εκτάσεις που εκτιµάτε ότι θα δεσµεύσουν- είναι πάρα πολύ µικρές.
Άρα, εδώ κάτι άλλο κρύβεται.
Η εξαίρεση αυτή αποτελεί ουσιαστική τροχοπέδη στην ανά-
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πτυξη του κλάδου. Η φαρµακευτική κάνναβη είναι µία γεωργική
καλλιέργεια µε σηµαντικές απαιτήσεις άρδευσης, θέρµανσης και
φωτισµού, αφού προϋποθέτει την παραγωγή της καλλιέργειας
εντός θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων. Σας το είπαν και στην
ακρόαση φορέων τόσο οι γεωτεχνικοί, όσο και ο καθηγητής του
πανεπιστηµίου κ. Μπιλάλης. Απαιτούνται, συνεπώς, εδάφη αρδευόµενα µε καλής ποιότητας νερό και µε παροχή ρεύµατος
υψηλής τάσης, που να βρίσκονται πλησίον µεγάλων οδικών αρτηριών για την ασφαλή µεταφορά των παραγοµένων προϊόντων
και ταυτόχρονα την άµεση και καθηµερινή µετακίνηση των εργαζοµένων στον τόπο δουλειάς τους, γιατί η καλλιέργεια δεν γίνεται µόνο µε την τεχνική του Nutrient Film Technique ή άλλη
τεχνική υδροπονίας. Η βιολογική καλλιέργεια η οποία τα τελευταία χρόνια σε όλα τα φαρµακευτικά φυτά γίνεται όλο και πιο ελκυστική και πιο δυναµική, απαιτεί την καλλιέργεια σε φυσικό
έδαφος, όπως προβλέπει ο ισχύων κανονισµός 848/2018.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θέσπιση επιπρόσθετων χωροταξικών περιορισµών, στην ουσία αναστέλλει την επέκταση των
επενδύσεων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, αλλά και θέτει νέα εµπόδια στην επενδυτική δραστηριότητα, για την οποία εσείς κόπτεστε ότι θέλετε και να απελευθερώσετε. Είναι τουλάχιστον
άδικο, οι πρωτοπόρες αδειοδοτηθείσες επιχειρήσεις να βρίσκουν
εκ των υστέρων εµπόδια που ανατρέπουν την οικονοµική πραγµατικότητα. Δηµιουργούνται έτσι -προσέξτε το αυτό- άδειες και
επενδύσεις δύο ταχυτήτων. Μήπως τελικά, αυτός είναι ο στόχος
της διάταξης, δηλαδή η δηµιουργία δύο ταχυτήτων; Μήπως θα
πρέπει να σας προβληµατίσει η περίσσεια υποκρισίας που αποκαλύπτεται από το παρόν νοµοσχέδιο;
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Χαράλαµπος
Μαµουλάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει
τον λόγο.
Αµέσως µετά θα λάβει τον λόγο ο Υπουργός κ. Παπαθανάσης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την
τοποθέτησή µου προσπαθώντας να επισηµάνω δύο σηµαντικές
επετείους, η µία πραγµατική και ουσιαστική και η άλλη λιγότερο,
αλλά συµβολική.
Σαν σήµερα, κλείνουν ογδόντα χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, µία εξαιρετική κίνηση, µία κίνηση υψίστου πατριωτικού αισθήµατος, µία πράξη που ήρθε στα πιο δύσκολα, στην πιο
δύσκολη καµπή της ναζιστικής εισβολής και στη χώρα µας και
συνετέλεσε στο να αλλάξει τον ρου της παγκόσµιας ιστορίας.
Έτσι, λοιπόν, αφιερώνω ελάχιστα δευτερόλεπτα ως φόρο τιµής
για κάτι το οποίο πραγµατικά, έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη µνήµη
όλων, Κρητικών και φυσικά όλων των Ελλήνων πολιτών.
Η δεύτερη ενθύµηση από την πλευρά µου είναι ότι σαν σήµερα, 21 Μαΐου 2020, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σε δηµόσιες τοποθετήσεις του πανηγύριζε για τον οριστικό τέλος της
πανδηµίας στη χώρας. Πανηγύριζε για την ολοκλήρωση της
µάχης µε τον κορωνοϊό στις 21 Μαΐου 2020. Μπορεί οποιοσδήποτε µε την κατάλληλη έρευνα στο διαδίκτυο να βρει αυτές τις
τοποθετήσεις. Είναι πράξη, κίνηση, λόγια που συνετέλεσαν στην
εν υπνώσει διαχείριση του θέρους του 2020 και την καταστροφική συνέπεια στην πανδηµική κρίση µε την τραγωδία της Θεσσαλονίκης και µε το βίωµα που έχουµε ακόµη και σήµερα όλοι
µας.
Πρόκειται για ένα βίωµα που, δυστυχώς, δηµιουργεί τεράστιο
πρόβληµα και στην προσέλκυση του τουρισµού, στην ανάπτυξη
του τουριστικού προϊόντος, δεδοµένου ότι η χώρα µας, ειδικά
τους τελευταίους µήνες, είναι η χειρότερη χώρα σε επίπεδο θνησιµότητας από τις άλλες ανταγωνίστριες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και ειδικά στη Μεσόγειο.
Νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε -και θα ελπίσουµε- ότι θα
έχει µια ευτυχή κατάληξη η προσπάθεια πυρόσβεσης σε µία περιοχή, η οποία είναι πραγµατικά ιδιαίτερου κάλλους, µε πολύ θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα στην Κορινθία, στο Σχίνο. Δύο
εικοσιτετραώρα έχουν κλείσει, τριάντα πέντε χιλιάδες στρέµµατα
έχουν κατακαεί και φαίνεται ότι, παρ’ όλα τα πέντε µε έξι µπο-
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φόρ, δεν είναι και τόσο εύκολη η προσπάθεια της πυρόσβεσης,
δεδοµένης και της δοµικής αδυναµίας του κράτους, ως φαίνεται
και της πολιτείας να παρέχει τις κατάλληλες πρόνοιες, ώστε να
έχουµε το συντοµότερο δυνατό θετική έκβαση. Αυτό απλά είναι
µια υπενθύµιση και µια εν συγκρίσει παράσταση µε το Μάτι. Ο
κ. Συνολάκης, ο άνθρωπος που έλεγε ότι µέσα σε είκοσι πέντε
λεπτά θα µπορούσε να εκκενώσει το Μάτι, είναι απών, είναι εξαφανισµένος. Είναι µε Silver Alert προφανώς!
Τώρα ένα ερώτηµα προς σας, κύριε Παπαθανάση, είστε ο
παρών Υπουργός. Ο κ. Λοβέρδος είναι ακόµα µέλος της Νέας
Δηµοκρατίας; Δεν αναφέροµαι φυσικά στον Ανδρέα Λοβέρδο,
στον Ιωάννη Λοβέρδο αναφέροµαι. Διότι αυτή η αδιανόητη δήλωσή του εχθές που συγκλόνισε το πανελλήνιο -πραγµατικά
ανεκδιήγητη δήλωση- νοµίζω ότι δεν βοηθάει καθόλου την κοινοβουλευτική συναίνεση, που θα πρέπει να επιχειρείται σε κάθε
νοµοσχέδιο που εισέρχεται, ακόµα και στο χθεσινό νοµοσχέδιο,
το οποίο νοµίζω ότι δεν κινήθηκε -το λέω κοµψά- στην κατάλληλη
διαδικασία.
Σας λέω και ως πατέρας τεσσάρων παιδιών, ότι πραγµατικά
αναρωτιέµαι: Υπάρχει πατέρας ο οποίος χαίρεται που εχθές νοµοθετήθηκε και πέρασε ένα νοµοσχέδιο, που καταδικάζει παιδιά
να υποµένουν κακοποιητικούς πατέρες; Αυτό είναι ένα ερώτηµα,
το οποίο το θέτω επί τάπητος και πραγµατικά ζητώ µια απάντηση.
Τώρα ας έρθουµε στα του νοµοσχεδίου. Νοµίζω ότι η οβιδιακή µεταµόρφωση είναι ένα χαρακτηριστικό της Νέας Δηµοκρατίας. Θα αναφέρω και περαιτέρω κάποιες σκέψεις µου γύρω
από αυτό, αλλά θα πάω στην ουσία του νοµοσχεδίου. Τι παρατηρήσαµε την προηγούµενη βδοµάδα; Παρατηρήσαµε τέσσερις
αρκετά µεγάλης διάρκειας κοινοβουλευτικές επιτροπές, πρώτη
ανάγνωση, δεύτερη ανάγνωση, συζήτηση κατ’ άρθρο, φορείς.
Έντεκα και πλέον ώρες απασχόλησαν το Σώµα. Ούτε ένας Βουλευτής της συµπολίτευσης δεν εισήλθε στην Αίθουσα, πλην φυσικά, του εισηγητή και του Υπουργού ο οποίος ελάµβανε την
υποχρέωση διεκπεραίωσης του νοµοσχεδίου, ούτε ένας να τοποθετηθεί, να υπερασπιστεί αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτό, αν µη τι άλλο, δηµιουργεί πολλά ερωτήµατα για τη συνοχή της Νέας Δηµοκρατίας, για το πνεύµα ακριβώς που διέπει
την κυβερνώσα παράταξη και το κατά πόσον πραγµατικά, υπάρχει µια οµογενοποιηµένη σύνθεση και αντίληψη για ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο για µας, πραγµατικά σηµαντικό νοµοσχέδιο, που
θα πυροδοτήσει µια αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µας,
αλλά θα δώσει και µία λύση σε ένα µεγάλο και διαχρονικό πρόβληµα που υπάρχει.
Έρχεται να δώσει µια απάντηση σε πολλούς συµπολίτες µας
ασθενείς. Μεταφέρω τη δική µου εµπειρία από έναν συµφοιτητή
µου στο µεταπτυχιακό στο Λονδίνο, ο οποίος έπασχε και πάσχει
από σκλήρυνση κατά πλάκας και ο όποιος δεν επιθυµούσε να
έρθει στη χώρα µας, διότι δεν υπήρχε το θεσµικό πλαίσιο την
εποχή εκείνη για να µπορέσει να πάρει την κατάλληλη αγωγή.
Στο Λονδίνο είχε τη δυνατότητα για να µπορέσει να αντιµετωπίσει το δικό του προσωπικό δράµα, το δικό του προσωπικό πρόβληµα.
Ο προβληµατισµός παραµένει και είναι ισχυρός για µας. Προβληµατιζόµαστε πραγµατικά, αν η Κυβέρνηση και ο Υπουργός
έχουν τη συναίνεση, την ελάχιστη συναίνεση, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. Μας κάνει να προβληµατιζόµαστε για το αν η θέση της Νέας Δηµοκρατίας είναι αυτή που
εξέφρασε ο κύριος Υπουργός κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτροπών και την κατάθεσή του στον υπό ψήφιση
νόµο ή αν η θέση της συµπολίτευσης είναι αυτή που εξέφρασε
ο κ. Βορίδης, παρεµπιπτόντως ο πρώτος τη τάξει Υπουργός της
Ελληνικής Δηµοκρατίας τώρα υπό την Κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη,
ο οποίος δήλωνε το 2018 ότι η ψήφιση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ για τη
φαρµακευτική κάνναβη ισοδυναµεί µε ανεξέλεγκτη καλλιέργεια
του χασίς και ότι ανταγωνιζόµεθα, ως χώρα, τη γειτονική Αλβανία
σε ζητήµατα τέτοιου χαρακτήρα.
Ενώ θέλουµε πραγµατικά και ειλικρινά να βάλουµε πλάτη σ’
αυτή την προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούµε. Γιατί,
πλάτη στο πρόβληµα της εσωκοµµατικής συνοχής του κ. Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του δεν θα βάλουµε! Πλάτη στη διαιώ-
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νιση της υποκρισίας, που επιτρέπει η αναστολή των λειτουργιών
του Κοινοβουλίου δεν θα βάλουµε! Πλάτη στην πιο παρατεταµένη αναστολή της οµαλής λειτουργίας των κοινοβουλευτικών
θεσµών σε όλη την Ευρώπη δεν θα βάλουµε!
Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, καταθέσαµε εκ προοιµίου στην
αρχή της συνεδρίασης αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
αρχής για την ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου, όπως και
χθες. Να ενηµερώσουµε για άλλη µια φορά, ότι σε περίπτωση
που το αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία δεν γίνει δεκτό, δεν
πρόκειται να συµµετέχουµε στη διαδικασία ψηφοφορίας-παρωδίας, που βάζει άλλο ένα λιθαράκι στο τείχος της αντιδηµοκρατικής εκτροπής που πάει να στήσει ο κ. Μητσοτάκης επ’ αφορµή
της πανδηµίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά το
ζήτηµα για µας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ως εδώ!
Κλείνοντας την πρώτη µου τοποθέτηση, θα ήθελα να πω το
εξής συνοπτικά. Δεν ήταν ποτέ η κάνναβη το πρόβληµα, όπως
δεν ήταν και οι Πρέσπες. Άλλωστε και η κάνναβη, το σηµερινό
νοµοσχέδιο, τι αποτελεί; Μικρές Πρέσπες είναι ουσιαστικά. Δεν
ήταν, όµως, η κάνναβη το πρόβληµα, όπως δεν και οι Πρέσπες,
δεν ήταν τα 37 δισεκατοµµύρια, το Μάτι κ.λπ.. Το πρόβληµα της
Νέας Δηµοκρατίας δεν ήταν όλα αυτά, σε σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρόβληµα ήταν και παραµένει το αίσθηµα ιδιοκτησιακής αντίληψης για την εξουσία, που διακατέχεται από µια πολύ µεγάλη
µερίδα της συντηρητικής παράταξης και του ακραίου Κέντρου,
που φάνταζε να προσβάλλεται από την εισβολή των παρείσακτων
της σηµερινής Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ξέρετε τι έκανε; Νοµιµοποίησε το οποιοδήποτε ψέµα.
Εντάξει, για την κάνναβη, δια στόµατος του κ. Γεωργιάδη, ζητήσατε κάτι σαν συγγνώµη. Για όλα τ’ άλλα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο θα
δώσω τώρα στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου.
Κύριε Μαµουλάκη, είπατε κάτι στο οποίο θέλω να κάνω µια διευκρίνηση, Λέτε: «αν δεν γίνει δεκτό το αίτηµα της ονοµαστικής
ψηφοφορίας». Δεν το κατάλαβα αυτό. Τα αιτήµατα όλα γίνονται
δεκτά. Αν θέλετε να ψηφίσετε εδώ ή όχι, όλα ψηφίζονται. Δεν
είναι αρµοδιότητα του Προεδρείου να απορρίψει το αίτηµα. Εάν
οι Βουλευτές θα έρθουν να ψηφίσουν ή αν θέλετε να αποχωρίσετε, είναι ένα θέµα που έχετε πάρει απόφαση. Μην µπερδεύουµε τα δύο θέµατα. Φυσικά γίνονται δεκτά τα αιτήµατα.
Είναι εκ του Κανονισµού δηλαδή. Έχουµε πει δηλαδή από τον
Οκτώβριο του 2020 πώς γίνεται η ψηφοφορία.
Κύριε Πρόεδρε µε συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω χαιρετίζοντας την εκεχειρία, που επετεύχθη σήµερα στη Μέση Ανατολή. Η βίαιη σύγκρουση µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, η
αιµατοχυσία, η απώλεια αθώων πολιτών µας θλίβει όλους. Μας
αφορά, γιατί η Ελλάδα έχει αναπτύξει συστηµατικές σχέσεις και
βαθιά φιλία και µε τις δύο πλευρές.
Όµως, δεν αφορά µόνο την περιοχή µας. Η φύση της σύγκρουσης έχει πάρει και διαστάσεις εθνικής και θρησκευτικής αντιπαράθεσης και αυτό υπονοµεύει και την έννοια της συµβίωσης
πολιτισµών και άρα κάθε έννοια περιφερειακής συνεργασίας,
υπονοµεύει και την έννοια της συµβίωσης πολιτών µε διαφορετικές καταγωγές ή πεποιθήσεις και άρα, υπονοµεύει και τον δηµοκρατικό µας πολιτισµό.
Ας ελπίσουµε ότι η εκεχειρία αυτή θα αποτελέσει επιτέλους
το σκαλοπάτι για να ξεκινήσει µια νέα ειρηνευτική διαδικασία. Η
Ελλάδα, µε τις παραδοσιακές σχέσεις και µε τις δύο πλευρές,
θα µπορούσε κάλλιστα να παίξει σηµαντικό ρόλο στην εξεύρεση
λύσης, στο πλαίσιο των παγίων αποφάσεων για τη δηµιουργία
δύο κρατών, που θα εγγυώνται το ένα το άλλο, την ασφάλειά
τους και την ειρήνη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµασία της ειρηνικής µας συµβίωσης έχει πάρει νέες διαστάσεις µετά την εµπειρία της πανδηµίας.
Αν κάτι µας έχει διδάξει -µας έχει διδάξει πολλά- είναι ότι οι απειλές για την ανθρωπότητα δύσκολα µπορούν να αντιµετωπιστούν,
χωρίς την ευρύτατη συνεργασία µεταξύ κρατών και λαών.
Συνεργασία για το χτύπηµα της ανισότητας, της φτώχειας, της
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κλιµατικής αλλαγής, θέµατα που αναδείχθηκαν από την πανδηµία. Αλλά συνεργασία και στο πεδίο της γνώσης, της επιστήµης,
της έρευνας, για τα µέτρα πρόληψης, την παραγωγή προστατευτικού υλικού και εµβολίων, την ίση πρόσβαση για όλους τους
λαούς σε εµβόλια και θεραπείες. Ουδείς ασφαλής, χωρίς να είµαστε όλοι ασφαλείς.
Θυµάµαι ως Πρωθυπουργός στην αιχµή της οικονοµικής κρίσης, τον φόβο ακόµα και των µεγαλύτερων οικονοµιών -αυτών
των µεγάλων οικονοµιών του κόσµου, όχι µόνο της Ευρώπης, της
Κίνας, των Ηνωµένων Πολιτειών- ότι η κατάρρευση µιας πολύ µικρής σχετικά οικονοµίας, όπως της ελληνικής, θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσµια οικονοµία. Η αλληλεξάρτηση
σ’ αυτήν την εποχή είναι δεδοµένη.
Τότε βέβαια, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έφτασε µε µεγάλη καθυστέρηση µετά από µεγάλη, κοπιώδη προσπάθεια και σκληρή
διαπραγµάτευση. Σήµερα η έννοια της αλληλεγγύης, ακόµα και
για τη διάσωση και ανάκαµψη των οικονοµιών, όπως στην Ευρώπη, γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας
οικουµενική συνείδηση.
Αυτό συµβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί έχει αλλάξει πια
η παραδοσιακή έννοια της ασφάλειας. Τα τανκς, οι φρεγάτες, τα
αντιπυραυλικά συστήµατα µοιάζουν αδύναµα µπροστά στις νέου
τύπου απειλές, όπως µιας πανδηµίας ή της κλιµατικής αλλαγής
ή µιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Θα ρωτήσετε δικαίως: Όλα αυτά τι σχέση έχουν µε το παρόν
νοµοσχέδιο; Αναφέρω τους εξής λόγους. Πρώτον, µπροστά στις
σηµερινές ή επικείµενες απειλές θα δοκιµαστούν και θα συγκριθούν µοντέλα διακυβέρνησης. Από τη µία, έχουµε ηγεσίες που
προωθούν τον αποµονωτισµό, υψώνουν τείχη καλλιεργώντας τον
φόβο, τα ταµπού και τα ρατσιστικά στερεότυπα. Αυτή ήταν και η
προσέγγιση του λεγόµενου «πολέµου ενάντια στα ναρκωτικά»,
που είχε ξεκινήσει πριν από δεκαετίες ο τότε Πρόεδρος Νίξον.
Τα ναρκωτικά θα τα αντιµετώπιζε µε τον στρατό και την αστυνοµία. Το αποτέλεσµα ήταν να περάσει το εµπόριο ναρκωτικών σε
υπόγεια εγκληµατικά κυκλώµατα, τα οποία µάλιστα θέριεψαν,
έγιναν παντοδύναµα και ανεξέλεγκτα.
Το παράλογο και η αποτυχία αυτής της πολιτικής αποτυπώνεται σε ένα πολύ απλό γεγονός, ότι ακόµα και στις φυλακές δεν
µπορούµε να ελέγξουµε τη διακίνηση ναρκωτικών. Η κατασταλτική προσέγγιση ήταν µια πλήρης αποτυχία, αλλά έφερε και
πολλή δυστυχία. Ενίσχυσε την παραοικονοµία, τα εγκληµατικά
δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων. Φυλακίστηκαν άπειροι κυρίως νέοι, στοχοποιήθηκαν οι φτωχότεροι και σε
πολλές χώρες οι µειονότητες χωρίς λόγο, αλλά µε τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή τους, στη σταδιοδροµία τους, στην υγεία τους,
µε κοινωνικό στιγµατισµό. Ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά, φόροι των
πολιτών, για αστυνόµευση, φυλάκιση, δικαστήρια, εξοπλισµούς,
χωρίς αποτέλεσµα. Εξοπλίστηκαν δίκτυα παράνοµης διακίνησης
µε όπλα, αλλά και µε άπλετο χρήµα.
Ο ΟΗΕ το 2003 υπολόγισε ότι το 1% του παγκόσµιου ΑΕΠ πήγαινε σε αυτά τα παράνοµα δίκτυα, περίπου 320 δισεκατοµµύρια
δολάρια. Σήµερα πρέπει να έχει υπερδιπλασιαστεί αυτό το ποσό.
Αυτό το χρήµα και αυτή η δύναµη δεν κόστισε µόνο ζωές, υπονόµευσε, ακόµα και αιχµαλώτισε δηµοκρατικούς θεσµούς, παγκοσµίως. Η διαφθορά, η εξαγορά πολιτικών, δικαστικών
λειτουργών, αστυνοµικών αξιωµατούχων, δηµοσιογράφων και
µέσων ενηµέρωσης, ποδοσφαιρικών λεσχών και οµάδων είναι µια
συνήθης πια πρακτική και αποτελεί µάστιγα για πολλές χώρες,
δυστυχώς ακόµα και στη χώρα µας.
Ειδικά σε χώρες µε πρόσφατες δηµοκρατικές κατακτήσεις,
όπως στα Βαλκάνια, το παράνοµο εµπόριο τείνει να υποκαταστήσει τους θεσµούς της πολιτείας, δηµιουργώντας τεράστια αστάθεια και ανασφάλεια. Θύµα αυτής της κατασταλτικής πολιτικής
ήταν και η αντιεπιστηµονική αντίληψη για τη χρήση της κάνναβης. Ακόµα και η φαρµακευτική χρήση έγινε ταµπού. Το νοµοσχέδιο αυτό, όπως και το προηγούµενο του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να
θεραπεύσει αυτόν τον παραλογισµό.
Χαιρετίζω, κύριε Υπουργέ, την τόλµη που σήµερα αποτυπώνεται διακοµµατικά. Μακάρι να είχα κι εγώ τιµηθεί µε αυτήν την διακοµµατική τόλµη, την εποχή της κρίσης, βέβαια.
Δεύτερον, η σηµερινή πανδηµία ανέδειξε το υπέρτατο αγαθό
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της υγείας. Η οικονοµία δεν υπάρχει, χωρίς δηµόσια υγεία. Γι’
αυτό και θα συνιστούσα στην Κυβέρνηση να µετριάσει την θριαµβολογία και να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία ως µία ευκαιρία µετάβασης και µεταµόρφωσης της οικονοµίας µας. Και λεφτά
βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, υπάρχουν.
Ξέρω από την προσωπική µου εµπειρία διαχείρισης µεγάλων
κρίσεων ότι η πίεση που υφίσταται οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι
να βρει γρήγορες λύσεις και να επιστρέψει στη λεγόµενη κανονικότητα, δηλαδή να χάσει µια ευκαιρία βαθύτερων αλλαγών. Ο
ερχοµός των εµβολίων είναι ευπρόσδεκτος και σωτήριος, µπορεί
όµως εύκολα να µας εφησυχάσει, να µας αποκοιµίσει. Δεν αποτελεί µια περιστασιακή απειλή η πανδηµία. Είτε οι µεταλλάξεις
είτε νέες πανδηµίες θα µας απειλήσουν ξανά. Το ερώτηµα δεν
είναι το «αν», αλλά το «πότε».
Είναι λοιπόν, αδήριτη ανάγκη να ενδυναµωθεί και να µετατραπεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας σε ένα ευρύτατο σύστηµα υγειονοµικής ασπίδας για τη χώρα µας. Αλλά και αυτή η πολιτική θα
έχει και έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, µαζί µε τον τοµέα του
τουρισµού, της διατροφικής ασφάλειας, της περιβαλλοντικής
προστασίας. Μια πολιτική που επενδύει στη λεγόµενη ευζωία,
την υγιεινή ζωή µπορεί να µας αναδείξει ως χώρα πρωτοπόρους.
Βέβαια η Ελλάδα έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα. Η µεσογειακή
δίαιτα, το περιβάλλον και το κλίµα µας, οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, ο ήλιος, ο αέρας, η γεωθερµία, όπως και τα νέα
µυαλά, οι επιστήµονές µας, µπορούν συνδυασµένα να µετατρέψουν τη χώρα µας σε προορισµό υγιεινής ζωής, ευζωίας και βιώσιµης ανάπτυξης µε σηµαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.
Αυτή είναι και µια Ελλάδα που θα συµβολίζει κάτι διαφορετικό
στα διακόσια χρόνια ζωής, την Ελλάδα του ανθρωπισµού, του
διαφωτισµού, της επιστηµονικής προσέγγισης των σύγχρονων
προβληµάτων. Αυτή είναι η Ελλάδα που πρωτοπορεί σε µια παγκόσµια κοινωνία, που αναζητά νέα µοντέλα ανάπτυξης, πιο ανθρώπινα και βιώσιµα και αυτό πρέπει να αναδείξουµε στην
επέτειο των διακοσίων ετών ζωής µας.
Συµµετέχω, κύριοι συνάδελφοι, από το 2010 -ως Πρωθυπουργός τότε- στη Διεθνή Επιτροπή για την πολιτική για τα ναρκωτικά
του ΟΗΕ. Βασικός σκοπός αυτής της επιτροπής είναι να φέρει
επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση στη διεθνή κοινότητα
ώστε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα ναρκωτικά µε ανθρωπιά, µειώνοντας τις βλάβες σε πολίτες και στις κοινωνίες.
Τα συµπεράσµατά µας είναι συγκεκριµένα και εκφράζονται καθαρά από τον πρώην Πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Φερνάντο
Καρντόζο, που είναι και µέλος αυτής της επιτροπής. Λέει το εξής:
«Ας ξεκινήσουµε αντιµετωπίζοντας τον εθισµό στα ναρκωτικά ως
ζήτηµα υγείας, µειώνοντας τη ζήτηση ναρκωτικών µέσω αποδεδειγµένων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και νοµικά ρυθµίζοντας
παρά ποινικοποιώντας την κάνναβη».
Βασικές συστάσεις της επιτροπής έχουν ως εξής: Τερµατίστε
την ποινικοποίηση, την περιθωριοποίηση και τον στιγµατισµό
ατόµων που χρησιµοποιούν ναρκωτικά, αλλά δεν κάνουν κακό σε
άλλους. Ενθαρρύνετε από κυβερνήσεις νέα πρωτοπόρα µοντέλα
νοµικής ρύθµισης των ναρκωτικών, ειδικά της κάνναβης, για να
υπονοµεύσετε τη δύναµη του οργανωµένου εγκλήµατος και να
διασφαλίσετε την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών τους. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιµοι διάφοροι τρόποι θεραπείας, όπως
της µεθαδόνης ή της βουπρενορφίνης, που έχουν αποδειχθεί
επιτυχηµένα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά.
Εφαρµόστε τις αρχές και τις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη µείωση των βλαβών τόσο σε άτοµα που χρησιµοποιούν ναρκωτικά, όσο και σε εκείνα που εµπλέκονται στα
κάτω άκρα των παράνοµων αγορών ναρκωτικών, όπως είναι οι
αγρότες, ταχυµεταφορείς και µικροπωλητές.
Αναφέρω µόνο µερικά από τα ονόµατα της επιτροπής µας, για
να δείτε ότι είναι µία επιτροπή σεβάσµια το λιγότερο: Ρικάρντο
Λάγος, πρώην Προέδρος της Χιλής. Αλεξάντερ Κβασνιέβσκι,
πρώην Πρόεδρος της Πολωνίας. Χόρχε Σαµπάιο, πρώην Πρόεδρος της Πορτογαλίας. Χουάν Μανουέλ Σάντος πρώην Πρόεδρος της Κολοµβίας, νοµπελίστας. Τζορτζ Σουλτς απεβίωσε,
αλλά ήταν Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών.
Μάριο Βάργκας Λιόσα, συγγραφέας, νοµπελίστα. Ερνέστο Τζεντίλιο, πρώην Πρόεδρος του Μεξικό. Κόφι Ανάν, που βέβαια κι
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αυτός έχει αποβιώσει, πρώην Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ.
Ευρισκόµενοι µαζί αναρωτιόµαστε: Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, πόσο χρήµα, κόπος, αστυνοµικοί, δικαστήρια, αλλά και
στιγµατισµός για τους νέους χρειάζεται από την ποινικοποίηση
της χρήσης της κάνναβης και µάλιστα όταν στην επιστηµονική
κατάταξη του ρίσκου στην υγεία από τη χρήση της -γιατί µιλάµε
για επιστήµη τώρα και όχι για ταµπού γενικότερα- είναι λιγότερο
επιβλαβής από τον καπνό ή το οινόπνευµα;
Ξέρετε ότι είµαι, εδώ και δεκαετίες, υπέρ της αποποινικοποίησης της κάνναβης. Ας τολµήσουµε, όπως πολλές άλλες χώρες
και πολιτείες στις Ηνωµένες Πολιτείες να πρωτοπορήσουµε, να
σπάσουµε τα σκληρά κυκλώµατα της παράνοµης διακίνησης και
να ελέγξουµε ως πολιτεία τη διάθεση και την παραγωγή της.
Προς όφελος ποιων, θα µου πείτε; Πρώτα, των ίδιων των νέων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Όπως γράφει η πρόεδρος της επιτροπής µας κ. Χέλεν Κλαρκ,
πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, το 80% των νέων
κάτω των είκοσι πέντε ετών θα χρησιµοποιήσει τουλάχιστον µία
φορά την κάνναβη. Θέλετε αυτό να γίνει ελεγχόµενα, µε προστασία της υγείας τους ή µέσα από παράνοµα κυκλώµατα ανεξέλεγκτα και χωρίς γνώση για το τι ακριβώς καταναλώνουν;
Όφελος θα έχει η πολιτεία, βεβαίως. Στις Ηνωµένες Πολιτείες
το Κολοράντο που έχει αποποινικοποιήσει την κάνναβη έχει δηµιουργήσει µέσω της φορολογίας έσοδα πάνω από 600 εκατοµµύρια δολάρια σε έναν χρόνο. Έχει δηµιουργήσει νόµιµη
βιοµηχανία, που απασχολεί εκατό εξήντα πέντε χιλιάδες µέχρι
και διακόσιους τριάντα χιλιάδες εργαζόµενους, ανάλογα µε το
ποιο δείγµα παίρνει κανείς µε τις συνεργαζόµενες υπηρεσίες. Σε
µεγάλο βαθµό αυτά τα έσοδα πήγαν σε σχολεία και στη βοήθεια
κοινοτήτων µε ιδιαίτερα προβλήµατα φτώχειας.
Σκεφτείτε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το σοβαρό οικονοµικό όφελος για τη χώρα µας, ιδιαίτερα αν πρωτοπορήσουµε,
γιατί οι άλλες χώρες θα το κάνουν. Αν µείνουµε ουραγοί, θα είµαστε πίσω ακόµα και στον ανταγωνισµό αυτού του προϊόντος.
Στη δηµόσια υγεία των ΗΠΑ η νοµιµοποίηση της µαριχουάνας
είχε επίσης άµεσο θετικό αντίκτυπο στη δηµόσια υγεία και στην
ασφάλεια. Η δε νόµιµη πρόσβαση στην ιατρική µαριχουάνα έχει
συνδεθεί µε χαµηλότερα ποσοστά βλάβης, που σχετίζονται µε
τα οπιοειδή, που είναι, όπως ξέρετε, µια µάστιγα στην Αµερική,
συµπεριλαµβανοµένων των θανάτων από υπερβολική δόση οπιοειδών. Έχει µειώσει κατά 23% την εξάρτηση από τα οπιοειδή
σε πολιτείες µε νόµιµη πρόσβαση στην κάνναβη. Μετά τη νοµιµοποίηση, ο αριθµός των ατόµων που συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών µειώθηκε
και στο Κολοράντο και στην Ουάσινγκτον.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα σηµαντικό και
τολµηρό βήµα. Θεωρώ, όµως, ότι µπορεί και πρέπει να πάµε παραπέρα. Παραδείγµατος χάρη, από τις εκατόν εβδοµήντα αιτήσεις για καλλιέργεια, παραγωγή φαρµακευτικής κάνναβης έχουν
εγκριθεί ενενήντα τέσσερις, αλλά σήµερα µόνο δύο µονάδες
έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους. Τρανή απόδειξη ότι το νοµικό µας οπλοστάσιο χρήζει ουσιαστικής επικαιροποίησης.
Το σχέδιο νόµου, παρά το ότι εν γένει έχει έναν θετικό προσανατολισµό, έχει σηµεία που χρήζουν βελτίωσης. Βασική του έλλειψη το γεγονός ότι δεν ασχολείται µε τον ασθενή χρήστη, αλλά
µόνο µε την απλούστευση διαδικασιών για την υποβοήθηση ενδιαφερόµενων επιχειρηµατιών. Βέβαια, είναι θέµα του Υπουργείου Υγείας. Αλλά µια Κυβέρνηση είστε. Θα µπορούσατε να
συνεργαστείτε, γιατί σήµερα οι ενδιαφερόµενοι ασθενείς αναγκάζονται είτε να εισάγουν παράνοµα τις ποσότητες που απαιτούνται για την ανακούφισή τους από σειρά ασθενειών, που
θεραπεύει η χρήση της κάνναβης, είτε µε φόβο να καλλιεργούν
οι ίδιοι µικρές ποσότητες.
Το νοµοσχέδιο προτείνει τη διάθεση µόνο των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης σε επιλεγµένα σηµεία, φαρµακεία
και ιδιωτικές κλινικές, αποκλείοντας µια ευρεία γκάµα συναφών
παράγωγων προϊόντων, όπως είναι τα έλαια και τα εκχυλίσµατα.
Προβλέπονται δύο διαφορετικές αδειοδοτήσεις και για την έγκριση της άδειας και για την άδεια λειτουργίας, κάτι που εντείνει
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τη σχετική γραφειοκρατία. Προτείνεται, βέβαια, η δυνητική κάλυψη µέρους της ιδιαίτερα ενεργοβόρου καλλιέργειας φαρµακευτικής κάνναβης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Εµείς, το
κίνηµά µας, θα θέλαµε αυτός ο δυνητικός χαρακτήρας να καταστεί υποχρεωτικός, τουλάχιστον για µέρος της απαιτούµενης
ενέργειας που καταναλώνεται.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πέραν της φαρµακευτικής κάνναβης,
µε βάση τα συµπεράσµατα της διεθνούς επιτροπής, στην οποία
συµµετέχω, εκτιµώ ότι θα είχε θετικό αποτέλεσµα στην πρόληψη
της χρήσης σκληρών ναρκωτικών για τη µείωση των παράνοµων
δραστηριοτήτων που οδηγούν τους νέους από τα µαλακά στα
σκληρά ναρκωτικά η αποποινικοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης
της κάνναβης. Όσοι φοβούνται -γιατί το ακούω πολλές φορές
αυτό- ότι αυτό θα οδηγήσει σε χρήση σκληρών ναρκωτικών πλανώνται πλάνην οικτράν. Είναι σαν να λέει κανείς ότι πηγαίνοντας
σε µια κάβα για αγορά κρασιού θα µυηθεί κάποιος στην ηρωίνη.
Το αντίθετο ισχύει. Η σωστή ρύθµιση αποτρέπει την παρανοµία
και χτυπάει την καρδιά των παράνοµων κυκλωµάτων. Αυτό, βέβαια, προς όφελος της υγείας των πολιτών µας.
Ξέρετε, οι πολλές απαγορεύσεις -τις έχουµε ζήσει στη χώρα
µας- προκαλούν το αντίθετο. Μιλάµε, παραδείγµατος χάριν, για
τα µη κρατικά πανεπιστήµια τόσα χρόνια, αλλά επειδή τα έχουµε
απαγορεύσει, έχουν ανθίσει τα ιδιωτικά, χωρίς ρύθµιση και µάλιστα και κερδοσκοπικά. Μιλάµε για τις πόλεις µας, που δεν είχαν
ρυθµιστεί πολεοδοµικά και, βεβαίως, έχουµε το µεγάλο πρόβληµα των αυθαιρεσιών, των αυθαίρετων κατασκευών. Μιλάµε
για τους λαθροµετανάστες, αλλά δεν έχουµε µια σοβαρή µεταναστευτική πολιτική που ρυθµίζει πραγµατικές ανάγκες, να
έχουµε εργατικό δυναµικό σε αρκετούς τοµείς, όπως παραδείγµατος χάριν στον αγροτικό τοµέα. Άρα, λοιπόν, η ρύθµιση είναι
πολύ καλύτερη από την απαγόρευση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω απαντώντας σε όσους θέτουν
και ένα ηθικό δίληµµα. Το ηθικό δίληµµα δεν είναι αν είµαστε
υπέρ ή κατά των ναρκωτικών. Το ηθικό δίληµµα δεν είναι αν είµαστε υπέρ ή κατά της χρήσης της κάνναβης. Το ηθικό δίληµµα
είναι αν οι πολιτικές µας και η πολιτεία σώζουν ζωές ή αν οι πολιτικές µας καταστρέφουν ζωές και σε αυτό πρέπει χωρίς ταµπού
και µε διαύγεια να απαντήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς. Κι ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συµµετοχή στη συζήτηση και σε έναν γόνιµο διάλογο. Απλώς, να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα.
Πρώτα απ’ όλα, το νοµοσχέδιο δεν απαγορεύει άλλες φαρµακοτεχνικές µορφές. Εφόσον ο ΕΟΦ αποφασίζει να δώσει άδεια
κυκλοφορίας άλλων φαρµακοτεχνικών µορφών, ο ΕΟΦ, που έχει
και την αρµοδιότητα, µπορεί να επιτρέψει όποια άλλη φαρµακοτεχνική µορφή της φαρµακευτικής κάνναβης κρίνει ότι µπορεί να
διατεθεί στην Ελλάδα µε ασφάλεια. Το νοµοσχέδιο απλώς ρυθµίζει ότι για την περίπτωση των εξαγωγών χρησιµοποιείται η ήδη
δοµηµένη διαδικασία της γρηγορότερης διαδικασίας εγκρίσεως
εξαγωγής από τον ΕΟΦ στην περίπτωση, που κάποιος θέλει να
εξάγει σε µια χώρα που ήδη ο εκεί ΕΟΦ έχει άδεια κυκλοφορίας
ενός προϊόντος. Να µπορεί να το παράγει στην Ελλάδα και να το
εξάγει εκεί, και να µην περιµένει πότε αυτή η συγκεκριµένη φαρµακοτεχνική µορφή θα µπορεί να κυκλοφορεί και στην Ελλάδα.
Δηλαδή, όλα. Εάν επιτρέψει ο ΕΟΦ, ό,τι νοµίζει εκείνος ότι µπορεί να διατεθεί στην Ελλάδα, εφόσον το αποφασίσει ο ΕΟΦ, µπορεί να διατεθεί στην Ελλάδα. Απλώς, προς εξαγωγή, µπορεί
κάποιος να χρησιµοποιήσει την ταχεία διαδικασία, ώστε να µην
περιµένει την εσωτερική.
Άρα, το νοµοσχέδιο, ασφαλώς και κοιτάζει και τα συµφέροντα
του ασθενούς και εγώ ενθαρρύνω τον ΕΟΦ -εµείς ενθαρρύνουµε
τον ΕΟΦ- να πάρει πρωτοβουλίες, εφόσον ο ιατρικός κόσµος
υποστηρίζει τη χρήση της φαρµακευτικής κάνναβης. Όµως, δεν
είναι βέβαιο ότι θα αποφασίσω, εάν ο ΕΟΦ δεν συµφωνεί, ποιο
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προϊόν θα κυκλοφορεί ή όχι στην Ελλάδα. Αυτό προσπαθούµε
να κάνουµε.
Το νοµοσχέδιο είναι τολµηρό, διότι το θέµα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολλές ευαισθησίες και διχάζει ίσως για την παράταξή µας ακόµη τολµηρότερο. Υπό την έννοια αυτή, το ότι
µπορούµε σήµερα στη Βουλή να κάνουµε µια λογική συζήτηση
λογικών ανθρώπων για να κάνουµε ένα βήµα, που τελικά θα έχει
όφελος για τον ασθενή και ταυτόχρονα, όφελος για την ελληνική
οικονοµία, νοµίζω είναι ένα δείγµα προόδου της πολιτικής µας
συµπεριφοράς και του πολιτικού µας πολιτισµού. Το λέω γιατί και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- αναφερθήκατε δύο φορές
στην οµιλία σας στο παράδειγµα των ιδιωτικών πανεπιστηµίων.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ήµουν Βουλευτής το 2008, όταν στην
τότε Αναθεώρηση είχατε φτάσει ένα βήµα για να υποστηρίξετε
την Αναθεώρηση. Επαναλαµβάνω ένα βήµα. Ήµουν στην επιτροπή που ψηφίστηκε «ναι» και στην Ολοµέλεια που το «ναι»
έγινε «όχι». Για µία ψηφοφορία δεν ιδρύθηκαν τα ιδιωτικά πανεπιστήµια στην Ελλάδα.
Θυµάµαι το κρίσιµο: Την ίδια χρονιά, θεσµοθετήθηκαν στην
Κύπρο, το 2008. Τώρα που ταξιδεύουµε στην Κύπρο και βλέπουµε την κοσµογονία µε τα ιδιωτικά πανεπιστήµια εκεί, πολλοί
αριστεροί στην Ελλάδα, που µάχονται στην Ελλάδα για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, είναι καθηγητές στα εκεί πανεπιστήµια. Ονόµατα δεν λέω. Υπολήψεις δεν θίγω. Εδώ είναι κατά των ιδιωτικών
πανεπιστηµίων, αλλά στην Κύπρο πάνε και διδάσκουν σε ιδιωτικά
πανεπιστήµια. Γιατί; Γιατί σε µια κρίσιµη στιγµή τότε δεν µπορέσαµε να συνεννοηθούµε σε κάτι αυτονόητο.
Σήµερα, ευτυχώς, είµαστε το παράδειγµα προς µίµηση. Μπορούµε να συνεννοηθούµε τελικώς τρεις διαφορετικές πολιτικές
δυνάµεις του Κοινοβουλίου -η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το
Κίνηµα Αλλαγής- σε κάτι που πιάνει και τον υπόλοιπο κόσµο και
είναι αυτονόητο. Είναι ευχάριστο ότι, επιτέλους, σιγά-σιγά στα
αυτονόητα µπορούµε να συνεννοούµαστε ο καθένας µε την
οπτική του γωνία, ένας πιο τολµηρά, ο άλλος λιγότερο τολµηρά.
Αυτό είναι λογικό -δεν µπορεί να γίνει το ίδιο- αλλά τουλάχιστον
µπορούµε συνεννοούµαστε και να µη βάζουµε φρένο στην εξέλιξη των πραγµάτων.
Υπό την έννοια αυτή, ασφαλώς, για τα υπόλοιπα που θέσατε,
θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι θέµατα, που εµείς µπορούµε
να θέσουµε σήµερα. Ξέρω τις πάγιες θέσεις σας, εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, και τις απόψεις σας. Είναι σεβαστές, άλλα δεν
είναι της παρούσης. Εδώ µιλάµε για τη φαρµακευτική κάνναβη
και µόνο σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Κύριε Υπουργέ, προφανώς δεν είναι το νοµοσχέδιο αυτό που
θα µιλήσει για την ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης. Το θέτω,
όµως, όπως το έχω θέσει και παλαιότερα και, µάλιστα, όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση -τη δεκαετία του 1980- ήταν όχι διακοµµατική, αλλά από όλα τα κόµµατα πρόσωπα, τα οποία είχαν
υιοθετήσει αυτήν την πρόταση. Και από το δικό σας και από τότε
το κόµµα προηγουµένως του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα. Θυµάµαι, Συνασπισµός κ.λπ..
Άρα, πρέπει νοµίζω αυτό να ανοίξει και βλέπετε χώρες, όπως
ο Καναδάς, έχει πλήρως µονιµοποιήσει αυτήν την υπόθεση και
έτσι έχει ελέγξει την υπόθεση αυτή. Νοµιµοποίηση σηµαίνει και
ρύθµιση.
Το ίδιο, βεβαίως, αναφέρω, όπως είπατε και εσείς, για τα πανεπιστήµια. Εγώ δεν είµαι λάτρης των ιδιωτικών. Θεωρώ, όµως,
ότι αν δεν ρυθµίσουµε αυτήν την κατάσταση, υπονοµεύουµε την
παιδεία στη χώρα µας, διότι αναπτύσσονται ιδιωτικές πρωτοβουλίες χωρίς να υπάρχει ένα σοβαρό πλαίσιο, το οποίο ρυθµίζει
ακριβώς τα πτυχία, την αναγνώριση, την αξιολόγηση και όλα
αυτά τα θέµατα. Συνήθως είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, που
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στον κόσµο εκείνες που είναι µη κρατικές είναι συνήθως µέσα
από ιδρύµατα, που δεν είναι κερδοσκοπικά. Τα χρήµατα επανεπενδύονται στα πανεπιστήµια τα ίδια.
Βεβαίως, χρειαζόµαστε και µια ουσιαστική, ριζική αλλαγή και
των δηµόσιων πανεπιστηµίων, τα οποία είναι θεωρώ άκρως συγκεντρωτικά, συνδεδεµένα µε το Υπουργείο Παιδείας, διότι έχω
περάσει από το Υπουργείο Παιδείας και πρέπει να τα απελευθερώσουµε. Πρέπει τα δηµόσια να µπορούν και να ανταγωνιστούν
σε διεθνές επίπεδο, πόσο µάλλον και µέσα στην Ελλάδα.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Ανδρέας Πουλάς από το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον λόγο.
Αµέσως µετά θα µιλήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
κ. Παπαθανάσης.
Κύριε Πουλά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να
σας καλωσορίσω στον δρόµο της υπεύθυνης πολιτικής. Έστω
και µε καθυστέρηση, αναγνωρίσατε ότι κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου του ν.4523/2018 είχατε επιδείξει υπερβολή, λαϊκισµό, συντηρητισµό, αλλά και πολιτική ανωριµότητα, καταψηφίζοντάς το.
Την ίδια ώρα, το Κίνηµα Αλλαγής και σε αυτό το ακανθώδες
ζήτηµα έχει επιδείξει πολιτική υπευθυνότητα και γενναιότητα,
τασσόµενο υπέρ επί της αρχής, διατυπώνοντας, όµως, επιφυλάξεις και κάνοντας προτάσεις για τη βελτίωση της πληρότητας και
τις δυνατότητες εφαρµογής του.
Το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρεί να βελτιώσει το νοµοθετικό
πλαίσιο για την παραγωγή, εξαγωγή, διάθεση τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης. Έρχεται να διορθώσει περίπλοκες
διαδικασίες και περιττή γραφειοκρατία σε έναν τοµέα που παρουσιάζει έντονο εµπορικό ενδιαφέρον.
Ήδη τα τελευταία τρία χρόνια, οι αιτήσεις για αδειοδότηση µονάδων καλλιέργειας, επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης έχουν φτάσει στις εκατόν εβδοµήντα.
Από αυτές, µόλις δυο-τρεις έχουν ξεπεράσει τα εµπόδια και ξεκινάει η λειτουργία τους. Αυτό και µόνο το γεγονός αποδεικνύει
ότι χρειάζεται αλλαγή στην πολιτική οπτική αντιµετώπισης των
συγκεκριµένων επενδύσεων.
Σε παγκόσµιο επίπεδο αναγνωρίζεται ότι η καλλιέργεια, η επεξεργασία, η παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης αποτελεί ένα νέο πεδίο επιχειρηµατικότητας µε σηµαντικές
προοπτικές.
Ειδικά για το 2021, υπολογίζεται ότι η παγκόσµια αγορά προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης θα φτάσει τα 65 δισεκατοµµύρια
δολάρια, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά θα ανέλθει στα 58 δισεκατοµµύρια έως το 2028.
Ιδιαίτερα η χώρα µας εκτιµάται ότι, λόγω των κλιµατολογικών
συνθηκών και του εδάφους, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για
να κερδίσει ένα σηµαντικό µερίδιο της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας αγοράς µε µεγάλα οφέλη για την εθνική οικονοµία.
Σαφώς, το σχέδιο νόµου που προτείνετε δεν συνιστά ολοκληρωµένη νοµοθετική πρόταση για το θέµα της φαρµακευτικής
κάνναβης. Αφήνει εκτός ρύθµισης σηµαντικούς παράγοντες,
όπως είναι η συνεργασία και η εµπλοκή των πανεπιστηµίων και
ρυθµίζει φοβικά και συντηρητικά συγκεκριµένα τεχνικά θέµατα,
στα οποία είχε προαναφερθεί ο Εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής.
Η δυνατότητα συνεργασίας των ερευνητικών κέντρων και των
πανεπιστηµίων µε τις µονάδες παραγωγής δεν ρυθµίζεται µε το
παρόν νοµοσχέδιο, δεδοµένου ότι απαγορεύεται να βγει υλικό
από τη µονάδα και να πάει για έρευνα και, από την άλλη, δεν είναι
ξεκάθαρο αν είναι παράνοµο για ένα εργαστήριο να ερευνήσει
προϊόν µε τετραϋδροκανναβινόλη, µεγαλύτερη του ποσού του
0,2 mm.
Επίσης, χρειάζεται παρέµβαση και στο θέµα του πολλαπλασιαστικού υλικού, γιατί οι µονάδες ετοιµάζονται να λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσουν; Αν δεν µπορέσουν να φτιάξουν το
δικό τους πολλαπλασιαστικό υλικό, θα υπάρχει πρόβληµα.
Στο σηµείο αυτό ξεκαθαρίζω ότι δεν συζητάµε τη χρήση της
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κάνναβης γενικά και τη νοµιµοποίηση της χρήσης των ναρκωτικών, όπως η Νέα Δηµοκρατία έντονα υποστήριζε το 2018.
Πράγµατι, µπορεί η Κυβέρνησή σας να είδε το φως το αληθινό
και να αντιλήφθηκε προφανώς µετά την επαφή της µε τους κατάλληλους επενδυτές τα πολλαπλά κέρδη της αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας στη συγκεκριµένη
αγορά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό, γιατί η χρήση της κάνναβης έχει επιστηµονική διάσταση, στηριζόµενη σε νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά και κοινωνική διάσταση, κάτι που,
όµως, φαίνεται ότι δεν σας απασχολεί ιδιαίτερα.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος, αφορά στη χρήση της στους
χρονίως πάσχοντες. Όπως εκτεταµένες έρευνες και ανακοινώσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά έχουν αποδείξει, η επίδραση των παραγώγων της κάνναβης ως αναλγητικά κατά του
χρόνιου πόνου παρουσιάζει δυναµικό θεραπευτικό ενδιαφέρον.
Οι χρονίως πάσχοντες, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από νευροεκφυλιστικές νόσους, επιληψία, ψυχικές διαταραχές, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος,
µυοσκελετικές παθήσεις, νοσήµατα του µεταβολισµού, χρόνια
αποφρακτική πνευµονοπάθεια, υπέρταση, διαταραχές της όρασης, της ακοής, ασθένειες που σχετίζονται µε τη γήρανση, αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών µε ασθένειες που έχουν
διαρκή και νόµιµο αντίκτυπο τόσο στους ίδιους, αλλά και στον
κοινωνικό τους περίγυρο.
Η κατάσταση της υγείας τους επηρεάζει ολόκληρη την οικογένειά τους, ενώ η ασθένεια γίνεται µέρος της ταυτότητάς τους. Γίνεται δύσκολο για τον πάσχοντα να διατηρήσει το κανονικό του
κοινωνικό ρόλο, ενώ ο πόνος επηρεάζει ριζικά την ψυχολογία του.
Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κάνναβη βοηθά στην ανακούφιση
από τον πόνο, στην αύξηση της όρεξης και στην αίσθηση ηρεµίας,
καθώς και τη θετική επίδραση στις διαταραχές συµπεριφοράς και
επιθετικότητας των ασθενών. Για τους ασθενείς αυτούς, η άµεση
πρόσβαση σε εγκεκριµένα θεραπευτικά σκευάσµατα που θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων τους και στην καθυστέρηση της εξέλιξης των ανίατων νόσων συνιστά κοινωνική
αλλαγή και πολιτική προτεραιότητα.
Είναι προφανές ότι η δυνατότητα διευκόλυνσης της χρήσης
της φαρµακευτικής κάνναβης για την ανακούφιση των συµπτωµάτων των χρονίως πασχόντων και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους πρέπει να γίνεται κατόπιν πληροφόρησης του ασθενούς για τα οφέλη και τις παρενέργειές της, υπό τη στενή παρακολούθηση του θεράποντος ιατρού, µετά από συνταγογράφηση
και υπό συγκεκριµένους όρους και µε σαφή µηχανισµό πρόσβασης και διάθεσης.
Η χώρα µας για τους χρονίως πάσχοντες και την παρηγορητική ιατρική δείχνει, από ελάχιστο έως µηδενικό ενδιαφέρον,
τόσο νοµοθετικά όσο και θεσµικά, παρότι ο αριθµός των χρονίως
πασχόντων έχει αυξηθεί κατά τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης
και αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο τα επόµενα χρόνια.
Ακόµα περιµένουµε να θεσµοθετήσετε το εθνικό µητρώο χρονίως πασχόντων και να φέρετε ένα ολοκληρωµένο νοµοθέτηµα,
που θα συµπεριλαµβάνει τη διευκόλυνση της χρήσης φαρµακευτικής κάνναβης για συγκεκριµένη κατηγορία ασθενών. Είναι ζήτηµα σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στοιχειώδους
λειτουργίας του κράτους πρόνοιας.
Όµως, αυτό δεν φαίνεται να σας συγκινεί και εάν δεν υπάρχει
χώρος για επενδύσεις, εσείς αλλιώς τα εννοείτε τα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Με άλλα λόγια, το παρόν νοµοσχέδιο επιλέγει να διαχειριστεί
το ζήτηµα της φαρµακευτικής κάνναβης µε όρους αποκλειστικά
εµπορικούς. Ο κοινωνικός παρονοµαστής δεν σας αφορά, δεν
ανήκει στις πολιτικές σας προτεραιότητες. Δεν ενδιαφέρεστε για
την κοινωνική διάσταση της υγείας, αλλά µόνο όταν γίνονται δουλειές µε ιδιωτικά συµφέροντα και υπάρχει χώρος για µπίζνες και
κερδοφορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, η µέριµνα για τον
αδύναµο, για τον πάσχοντα, το συνάνθρωπο που υποφέρει και
αγωνιά για τη διαφύλαξη της υγείας του είναι προτεραιότητα για
το Κίνηµα Αλλαγής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είµαστε σε ευθεία αντίθεση µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Εύχοµαι σε ένα µελλοντικό νοµοθέτηµα να επιδείξετε πραγµατική γενναιότητα και προοδευτικότητα, αλλά και ανθρωπισµό,
εντάσσοντας τη φαρµακευτική κάνναβη σε έναν επαρκή µηχανισµό για την ανακούφιση των χρονίως πασχόντων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, έχει το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα -κι εσείς καλείστε να ψηφίσετε- το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης για
την παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση των τελικών προϊόντων της
φαρµακευτικής κάνναβης και έχει µεγάλη σηµασία να σταθούµε
ακριβώς στον τίτλο γιατί -µε όλο το σεβασµό- ορισµένες τοποθετήσεις, που άκουσα ήταν ίσως εκτός θέµατος. Μιλάµε, λοιπόν, για
τη φαρµακευτική κάνναβη και µιλάµε για τελικά προϊόντα.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να συγχαρώ τις γυναίκες και τους άντρες των επίγειων και των εναέριων δυνάµεων, που µάχονται σήµερα, για να µπορέσουν να κατασβήσουν τη µεγάλη φωτιά στην
Κορινθία και στη δυτική Αττική. Ειλικρινά -δεν είναι ο κ. Μαµουλάκης στην Αίθουσα- νοµίζω ότι η αναφορά στο Μάτι σήµερα
ήταν τουλάχιστον ατυχής. Νοµίζω ότι για να γίνουµε και πιο πειστικοί στην κοινωνία, θα ήταν πολύ χρήσιµο να κάνουµε την αυτοκριτική µας.
Μιλάµε λοιπόν, για ένα σχέδιο νόµου, το οποίο µετά από συνολικά τέσσερις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου φάνηκε –και από την ακρόαση των φορέωνότι κινούµαστε προς την ίδια κατεύθυνση.
Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι όλες οι µεταρρυθµιστικές κινήσεις
της Κυβέρνησης έχουν σαφώς ένα µακροπρόθεσµο ορίζοντα,
που έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ο στόχος, αυτό δηλαδή που παλεύουµε από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη διακυβέρνηση της χώρας,
είναι να δηµιουργήσει ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον και νοµίζω ότι αυτό γίνεται µε τον καλύτερο τρόπο κι αυτό εκφράζεται
από την εµπιστοσύνη των διεθνών οίκων κι αυτό εκφράζεται από
τις συνεχείς αναβαθµίσεις εν µέσω µιας µεγάλης πανδηµίας.
Επειδή η κοινωνία τρέχει, οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν
και είµαστε ακόµη µέσα σε µία πανδηµία, πηγαίνοντας βεβαίως
προς το τέλος, αλλά και µέσα σε αυτήν την πανδηµία η παγκόσµια έρευνα, η τεχνολογία ανέπτυξε και νέα εργαλεία, θα πρέπει
να πούµε ποια είναι τα σοβαρά οφέλη, που προέκυψαν και προκύπτουν καθηµερινά, καθότι αναπτύσσεται µία ισχυρή ερευνητική προσπάθεια σε όλο το παγκόσµιο γίγνεσθαι σχετικά µε τα
οφέλη του συγκεκριµένου φυτού. Επαναλαµβάνω, µιλάµε για
φαρµακευτικά προϊόντα, όπως αυτά που παίρνουµε στα φαρµακεία µε δίγραµµες επιταγές.
Τα σοβαρά οφέλη, λοιπόν, µπορούν να έχουν σχέση µε τα συµπτώµατα του στρες, δηλαδή άτοµα τα οποία πάσχουν από αυτό
το σύµπτωµα να µπορέσουν να τα βοηθήσουν, τη ναυτία, την επιληψία, την ηπατίτιδα C, τη νόσο Χάντινγκτον, λευχαιµία, αρθρίτιδα, ανορεξία, κατάθλιψη, ρύθµιση διαβήτη τύπου 1. Και εδώ ο
κατάλογος δεν σταµατά, είναι πολύ µεγάλος, ακριβώς γιατί η
ερευνητική προσπάθεια σήµερα ξεκινά και θα πρέπει να πούµε
ότι στην πατρίδα µας η ερευνητική προσπάθεια, η οποία θα
δώσει τα προϊόντα τα φαρµακευτικά σίγουρα θα πάρει ένα ακόµη
διάστηµα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αλλάζουµε το πλαίσιο. Δηµιουργούµε ένα
πολύ νέο, επιθετικό, αν θέλετε, που στηρίζει την ανάπτυξη των
προϊόντων αυτών, βεβαίως µε ορίζοντα εξαγωγών, αλλά ταυτόχρονα µε µία επιθυµία να κρατήσουµε -σε αυτό θα αναφερθώ
λίγο αργότερα- αυτή τη µεγάλη δύναµη της µεταποίησης εντός
της πατρίδας µας. Διότι αν δεν κρατήσουµε τη µεταποίηση των
προϊόντων αυτών εντός της Ελλάδας, αυτό σηµαίνει ότι απλά θα
παράγουµε ανθό, τον οποίο θα τον εξάγουµε ως ένα προϊόν χονδρικής εξαγωγής, µε αποτέλεσµα να µην δηµιουργείται εδώ η
προστιθέµενη αξία της παραγωγής του τελικού προϊόντος.
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Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, κινείται το παρόν νοµοσχέδιο, τροποποιεί το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε να
λυθούν οι ασάφειες, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η εξαγωγή αυτών των προϊόντων. Αίρει κατ’ ουσίαν
τα γραφειοκρατικά εµπόδια που διαπιστώθηκαν µε την εφαρµογή του προηγούµενου νόµου.
Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι µε τον προηγούµενο νόµο κατ’
ουσίαν δεν µπορούσε να λειτουργήσει αυτή η βιοµηχανία. Γι’
αυτό δεν είχαµε καθόλου δηµιουργία ή κατασκευή παραγωγικών
µονάδων. Παρ’ ότι υπήρχε ένας µεγάλος αριθµός αδειών, στην
ουσία είχαµε την έναρξη κατασκευής µόνο µίας και κάτι παραγωγικής µονάδας. Δεν είχαµε, λοιπόν, αυτή την κίνηση της επενδυτικής κοινότητας να έρθει και να κατασκευάσει τέτοιες
µονάδες εδώ στην Ελλάδα.
Να σηµειώσουµε, επίσης, ότι υπήρξε µια ιδιαίτερη κινητικότητα έκδοσης αδειών έναν µήνα πριν από τις εκλογές του 2019
και αυτό δεν µπορώ να πω ότι είναι αναλογικά σωστό µε την κίνηση που είχε πριν από τον έναν µήνα, αυτό των εκλογών.
Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση είχε σχέση µε τη δηµιουργία πιθανώς
µιας δευτερογενούς αγοράς, αφού πίστευαν οι επενδυτές ότι
από τη στιγµή που θα ερχόταν η Νέα Δηµοκρατία θα καταργούσε
αυτό τον νόµο και στην ουσία υπήρξε µία σηµαντική επίσπευση
της έκδοσης των αδειών, ακριβώς έναν µήνα πριν από τον νόµο.
Όµως, σήµερα µε τον νόµο αυτό βελτιώνουµε όλη τη λειτουργία του συγκεκριµένου προϊόντος. Σαφώς, εκείνο το οποίο προβλέπουµε είναι ότι οποιαδήποτε εξαγωγική δραστηριότητα
παραµένει σε τελικά προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης που
µπορούν να εξαχθούν σε χώρες που έχουν τις συγκεκριµένες πιστοποιήσεις. Δηλαδή δεν εξάγεται ένα προϊόν, αν αυτό το προϊόν
δεν είναι εγκεκριµένο σε συγκεκριµένη χώρα, µέσα πάντα από
µία ειδική έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Απελευθερώνονται, λοιπόν, έτσι οι εξαγωγές και βεβαίως, προβλέπονται για τα
τελικά προϊόντα που εγκρίνονται για κυκλοφορία εντός του ελλαδικού χώρου.
Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι η επιθυµία µας είναι, πολύ σύντοµα να υπάρξουν όλο και περισσότερα προϊόντα, τα οποία µπορεί να διατίθενται στα φαρµακεία και στις φαρµακαποθήκες,
πάντοτε υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ. Εξασφαλίζεται µε τον τρόπο
αυτό η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση των προϊόντων σε ασθενείς που πάσχουν από τις παθήσεις, µερικές από τις οποίες ανέφερα νωρίτερα.
Εντός, λοιπόν, της µονάδος και επειδή ακούστηκαν πολλά σχετικά µε τις ενεργειακές ανάγκες -σωστό είναι αυτό, υπάρχουν
ενεργειακές ανάγκες, καθ’ ότι η συγκεκριµένη παραγωγή είναι
παραγωγή υδροπονική και αεροπονική και γι’ αυτό τον λόγο πιο
κάτω θα πούµε για το θέµα της γης υψηλής παραγωγικότηταςδίνουµε τη δυνατότητα να συλλειτουργούν εντός ή να παράγουν,
αν θέλετε, δραστηριότητες, οι οποίες δεν επιβαρύνουν την κυκλοφορία εντός του συγκεκριµένου χώρου, όπως είναι η παραγωγή ενέργειας µε φωτοβολταϊκά, µε αιολική ενέργεια, αλλά
-προσθέσαµε- µε τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας
υψηλής απόδοσης, ΣΗΘΥΑ, δηλαδή µε τη χρήση αερίου.
Στη συνέχεια, προβλέπεται το απαραίτητο για το µέλλον των
παιδιών µας θέµα, που είναι η ύπαρξη γης υψηλής παραγωγικότητας. Λέµε ότι δεν µπορεί η συγκεκριµένη αυτή παραγωγή να
πάει σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Δεν χρειάζεται να πάει σε
γη υψηλής παραγωγικότητας, ακριβώς διότι δεν χρησιµοποιεί το
έδαφος. Είναι µία κλειστή παραγωγή, χρησιµοποιούνται είτε προϊόντα τα οποία είναι συγκεκριµένα που δεν έχουν σχέση µε έδαφος στο κοµµάτι της υδροπονικής είτε στην αεροπονική τίποτε.
Οι ρίζες κατ’ ουσίαν, µεγαλώνουν µέσα σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, το οποίο υγραίνεται και το οποίο έχει συγκεκριµένα
συστατικά. Εποµένως, καµία επαφή µε το έδαφος, είναι ένα κλειστό κύκλωµα.
Εδώ θα πρέπει να πούµε -επειδή αναφερθήκατε πολλοί και στο
θέµα της λειτουργίας της χρήσης του νερού- ότι γίνεται και µεγάλη ανακύκλωση του νερού, που χρησιµοποιείται και στην
υδροπονική και στην αεροπονική παραγωγή.
Δώσαµε, λοιπόν, ένα περιθώριο έξι µηνών, έτσι ώστε να µην
είναι καταχρηστική η εφαρµογή του νόµου επάνω σε άτοµα τα
οποία έχουν ήδη κλείσει συµφωνίες ή έχουν καταθέσει τις αιτή-
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σεις τους, να µπορούν να συνεχίσουν να κατατίθενται αιτήσεις
έως έξι µήνες µετά την εφαρµογή του νόµου.
Όµως, εδώ θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να γίνει κάποια συζήτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό της γης υψηλής παραγωγικότητας από οποιεσδήποτε άλλες εφαρµογές ή λειτουργίες, παρά
µόνο για την καλλιέργεια προϊόντων γης. Είναι µια συζήτηση η
οποία θα πρέπει να ανοίξει, έτσι ώστε να διασφαλίσουµε ότι η γη
υψηλής παραγωγικότητας θα µείνει για τα παιδιά των παιδιών
µας, για τις επόµενες γενιές.
Σε ορισµένες περιπτώσεις δίνουµε τη δυνατότητα επέκτασης,
έτσι ώστε µία µονάδα που έχει εγκατασταθεί να µπορεί να επεκταθεί. Σε περίπτωση που χρειάζεται να επεκταθεί, θα ήταν πολύ
περιοριστικό και καταχρηστικό να µην δίνουµε τη δυνατότητα σε
µια µονάδα που δύναται να αυξηθεί να µπορεί να αυξηθεί.
Ταυτόχρονα, το πιο σηµαντικό από όλα και επειδή ακούστηκε
πολλές φορές στην Αίθουσα από την Αντιπολίτευση το γιατί
έχουµε επιτρέψει τριάντα γραµµάρια, είναι διότι όλα τα τελικά
προϊόντα, αυτά τα τελικά προϊόντα τα οποία καταναλώνονται από
την αγορά, είναι συνήθως σε συσκευασίες των πέντε γραµµαρίων, των δέκα γραµµαρίων, δεκαπέντε γραµµαρίων έως τριάντα
γραµµάρια. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πραγµατικά, κρατάµε
µια παραγωγική διαδικασία τυποποίησης εντός της χώρας.
Να σας θυµίσω ότι υπάρχουν φορολογικά καθεστώτα σε άλλα
κράτη-µέλη της Ευρώπης, όπου έχουν δηµιουργηθεί αυτή τη
στιγµή πολλές µονάδες, όχι καλλιέργεια αλλά µεταποίηση, διότι
εκεί τα φορολογικά αυτά καθεστώτα δίνουν τη δυνατότητα να
υπάρχει φόρος στις εταιρείες 5%.
Εποµένως, τι θέλουµε να κάνουµε; Δεν θέλουµε εδώ να κρατήσουµε µόνο την υπεραξία της παραγωγής ανά γραµµάριο όπου είναι µικρό το κέρδος- θέλουµε να κρατήσουµε την
παραγωγή κατ’ ουσίαν της µεταποίησης του τελικού προϊόντος,
έτσι ώστε αυτό το τελικό προϊόν, όπως είναι νοµοθετηµένο και
εγκεκριµένο, να µπορεί να φύγει και να πάει για κατανάλωση
στην άλλη χώρα, όπου θα υπάρχει αυτή η αδειοδότηση.
Σαφώς, το θέµα του οργανισµού δεν µπορούσε να έρθει εδώ.
Θα πρέπει να είναι αντικείµενο, όπως είναι όλοι οι οργανισµοί.
Αναφέρθηκε -νοµίζω- σας το έχουµε πει και στις επιτροπές ότι
θα έρθει ο οργανισµός. Θα πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό σχέδιο
νόµου, όπως συνήθως γίνεται µε τους οργανισµούς, γιατί έχει
όλα αυτά τα διαδικαστικά.
Στέκοµαι λίγο και πολύ γρήγορα στην τροπολογία και στις διατάξεις. Εδώ προσπαθούµε να δώσουµε τη δυνατότητα στις εταιρείες, που έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν υπαγωγές στον
αναπτυξιακό νόµο να µπορεί να επεκταθεί, να δοθεί παράταση
ολοκλήρωσης των επενδύσεών τους κατά δύο χρόνια.
Ταυτόχρονα, για όσες έχουν ολοκληρώσει την επένδυση και
πάνε να ξεκινήσουν εντός του 2020 ή του 2021 αφαιρούµε αυτά
τα δύο έτη από τη Συνθήκη των ΕΜΕ. Μετά, όµως, στις µακροχρόνιες υποχρεώσεις ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον νόµο.
Ταυτόχρονα, στις υπαγωγές θα πρέπει όσοι έχουν κάνει αίτηση να µην απαιτηθεί να χρησιµοποιήσουν στοιχεία του 2020,
διότι γνωρίζουµε ότι ήµασταν σε µία πανδηµία και να µπορέσουν
να χρησιµοποιήσουν στοιχεία του 2019 δυνητικά, έτσι ώστε να
µην έχουν πρόβληµα κατά την αίτησή τους.
Στο τέλος, πέραν της αδειοδότησης εισόδου-εξόδου, όπως
αδειοδοτούµε τις στρατηγικές επενδύσεις, να µπορεί να αδειοδοτηθεί και η είσοδος-έξοδος των οχηµάτων. Είναι µια ταλαιπωρία που πολλοί στρατηγικοί επενδυτές έπρεπε να υποστούν.
Το απλοποιούµε και αυτό.
Τέλος, δίνουµε τη δυνατότητα σε µισθώσεις -επαναλαµβάνω,
µισθώσεις- και εδώ θα πρέπει να δείτε ότι το άρθρο δεν αλλάζει,
τροποποιείται µόνο µία σειρά στην πρώτη παράγραφο που αναφέρει «στις υφιστάµενες και όσες συναφθούν µε την έναρξη
ισχύος του παρόντος». Αυτό αλλάζει στο πρώτο άρθρο στην
πρώτη παράγραφο.
Στη δεύτερη παράγραφο, απλά δίνουµε τη δυνατότητα να έχει
το ευεργέτηµα ο µισθωτής, σε περίπτωση που γίνει ένας διαγωνισµός για ένα ακίνητο, το οποίο µισθώνει και στο οποίο είχε
επενδύσει χρήµατα, να πάει και να δώσει την υψηλότερη προσφορά που έχει δοθεί, σε περίπτωση εκποίησης αυτού του ακι-
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νήτου. Νοµίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε τον νόµο. Με τον νόµο
αυτό δίνουµε ακόµη ένα βήµα στην επιχειρηµατικότητα, δίνουµε
ένα βήµα στο να δηµιουργούνται νέες και καλύτερα αµειβόµενες
θέσεις εργασίας, ακριβώς όπως το είχαµε υποσχεθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης ανοίγει νέες
δυνατότητες στις ελληνικές εξαγωγές φαρµακευτικής κάνναβης.
Εισάγεται µία νέα, ταχύτερη, αλλά και απολύτως ασφαλής διαδικασία παραγωγής, απαλλαγµένης από καθυστερήσεις που
δίνει νέα ώθηση στη βιοµηχανία φαρµακευτικής κάνναβης, προσελκύοντας επενδύσεις, αυξάνοντας θέσεις εργασίας και δίνοντας µία αναπτυξιακή προοπτική.
Η φαρµακευτική κάνναβη έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος διεθνώς. Η θεραπευτική αξία της έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ
και από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε θέσπιση πλαισίου, όπως είναι
η Δανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ολλανδία.
Πρόκειται για φαρµακευτική ουσία που έχει σηµαντική θεραπευτική και ανακουφιστική δράση σε ασθενείς µε έντονους ή
χρόνιους πόνους, ενώ έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα στα συµπτώµατα της ναυτίας, που είναι αποτέλεσµα χηµειοθεραπείας,
στους ασθενείς µε πάρκινσον, ακόµα και τους µυικούς σπασµούς, που παρουσιάζουν ασθενείς µε σκλήρυνση κατά πλάκας,
στην επιληψία, στον καρκίνο τελικού σταδίου, ενώ οι ενδείξεις
συνεχώς διευρύνονται. Ως ουσία, είναι περισσότερο ασφαλής
από τα οπιούχα σκευάσµατα, ενώ στις ΗΠΑ χρησιµοποιείται εδώ
και χρόνια για τους χρόνιους πόνους.
Με το σηµερινό νοµικό πλαίσιο έχουν λάβει έγκριση εγκατάστασης εκατόν δέκα επενδυτικά σχέδια και υπάρχουν πενήντα
επιπλέον αιτήσεις που αναµένουν στο στάδιο εξέτασης και αξιολόγησης. Εξ αυτών, δεκαεπτά άδειες έχουν εγκριθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, περισσότερες από τρεις στη Μαγνησία, ενώ
ενδεικτικά αναφέρω, µία επένδυση 10 εκατοµµυρίων ευρώ που
µπορεί να απασχολεί πενήντα έναν εργαζοµένους. Ωστόσο,
µέχρι σήµερα, µόνο µία επένδυση έχει φτάσει στο σηµείο της
υλοποίησης, γεγονός που αποδεικνύει ότι το µέχρι σήµερα σύστηµα είναι δυσκίνητο.
Με τις σηµερινές ρυθµίσεις γίνονται σε πρώτο επίπεδο καίριες
παρεµβάσεις στη διαδικασία παραγωγής τελικών προϊόντων, ενώ
επιτρέπεται η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων κάνναβης περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη άνω του 0,2%. Η έγκριση
των µονάδων παραγωγής και προµήθειας του πολλαπλασιαστικού
υλικού και των πρώτων υλών, όπως και η λειτουργία µονάδας παραγωγής των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, γίνονται σε δύο στάδια, σε αυτό της εγκατάστασης και σε αυτό της
λειτουργίας. Η έγκριση, σε καµµία περίπτωση, δεν µεταβιβάζεται
ούτε παραχωρείται.
Κάθε επιχειρηµατίας θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένα ενιαία έκταση τουλάχιστον τεσσάρων στρεµµάτων, η οποία θα πρέπει να είναι περίκλειστη και η καλλιέργεια να πραγµατοποιείται
αποκλειστικά εντός ειδικού θερµοκηπίου. Μάλιστα, εξαιτίας της
υποχρεωτικής χρήσης θερµοκηπίων, δεν κρίθηκε σκόπιµη η αξιοποίηση της γης υψηλής παραγωγικότητας για την παραγωγή
φαρµακευτικής κάνναβης.
Η µοναδική παράλληλη χρήση, που επιτρέπεται στη συγκεκριµένη έκταση είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Πολύ σηµαντική είναι η ταχύτατη
έκδοση άδειας εγκατάστασης για όσους διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αφού εντός µόλις ενός µηνός θα χορηγείται η έγκριση, ενώ στη συνέχεια, εντός δεκαπέντε ηµερών θα
διενεργείται αυτοψία, για να επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται όλοι οι
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κανόνες. Η διάρκεια της έγκρισης είναι για πέντε έτη, µε δυνατότητα να παραταθεί για άλλα πέντε. Αντίστοιχα και η έγκριση
λειτουργίας εκδίδεται άµεσα εντός τριάντα ηµερών και έχει διάρκεια δέκα ετών.
Επιπλέον, κάθε χρονιά αποστέλλονται και πάλι από τον επιχειρηµατία επικαιροποιηµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
προς έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για την έκδοση των
εγκρίσεων απαιτείται η καταβολή υψηλού παραβόλου, το οποίο
συνιστά έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισµό.
Η δεύτερη µεγάλη ενότητα του νοµοσχεδίου αφορά στην εξαγωγή προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης. Η εξαγωγή γίνεται
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται εξ εγγράφων η νοµιµότητα των προϊόντων αυτών στη χώρα προορισµού τους και ότι
θα χρησιµοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς.
Η συµβολή του νοµοσχεδίου στην προώθηση εξαγωγών έγκειται κυρίως στο ότι τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν
λάβει άδεια από τον ΕΟΦ, την ειδική έγκριση δηλαδή κυκλοφορίας για την ελληνική αγορά. Επιτρέπεται και η παραγωγή και
εξαγωγή ξηρού ανθού σε συσκευασίες έως 30 γραµµάρια. Εξήγησε προηγουµένως ο Υπουργός γιατί έως 30 γραµµάρια. Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν και πάλι για ιατρικούς και
φαρµακευτικούς σκοπούς.
Ταυτόχρονα, ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις τόσο
για την εισαγωγή, όσο και για την εξαγωγή του πολλαπλασιαστικό υλικού της συγκεκριµένης ποικιλίας κάνναβης. Περιγράφεται ένα αυστηρό πλαίσιο καλλιέργειας για τον ξηρό ανθό και
περιλαµβάνει περίκλειστη ζώνη ελέγχου όλων των εισερχοµένων
και εξερχόµενων οχηµάτων, ενισχυµένη τοιχοποιία και πόρτες
ασφαλείας στον χώρο αποθήκευσης.
Τέλος, ρυθµίζεται η διαδικασία διάθεσης των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στην εγχώρια αγορά. Φυσικά,
απαιτείται έγκριση από τον ΕΟΦ, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης
ορθά επέλεξε να κατατάξει τα προϊόντα αυτά στον κατάλογο Δ
των ναρκωτικών ουσιών, ώστε να δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί αυτή η κατηγορία προϊόντων. Τα συγκεκριµένα σκευάσµατα φαρµακευτικής κάνναβης θα διατίθενται
πλέον από τα ιδιωτικά φαρµακεία, όπως όλα τα υπόλοιπα ναρκωτικά φάρµακα, που συνταγογραφούνται σε δίγραµµη συνταγή.
Συνολικά, το νοµοσχέδιο έχει έναν σαφή προσανατολισµό στο
να δοθεί άµεσα ώθηση σε αυτή τη νέα παραγωγική δραστηριότητα. Σταµατάει να συνιστά κρατικό µονοπώλιο η διάθεση των
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική παραγωγή και τη φαρµακευτική βιοµηχανία. Η αρχή έγινε µε νοµοθετική πρωτοβουλία της προηγούµενης
κυβέρνησης, την οποία τροποποιούµε σήµερα. Οι διατάξεις που
ψηφίστηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν καταργούνται, αλλά
βελτιώνονται για να γίνουν περισσότερο αποδοτικές. Πρόκειται
για το βέλτιστο παράδειγµα του πώς πρέπει να λειτουργεί η νοµοθετική εξουσία, αναγνωρίζοντας τις ορθές επιλογές των προηγούµενων κυβερνώντων και λαµβάνοντας επιπλέον πρωτοβουλίες για να γίνουν τα επόµενα απαραίτητα βήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η συναίνεση µεγάλου µέρους των πολιτικών κοµµάτων, που
συγκέντρωσε το σηµερινό υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, αναδεικνύει
την ορθή κατεύθυνση των διατάξεων. Πρόκειται για ένα πλέγµα
ρυθµίσεων, που θα αποδώσει άµεσα αποτελέσµατα στην καλλιέργεια φαρµακευτικής κάνναβης αυξάνοντας σηµαντικά τις ελληνικές εξαγωγές και προσελκύοντας µακροπρόθεσµες
επενδυτικές προτάσεις. Προβλέπεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα θα αποφέρει στην Ελλάδα πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ την επόµενη δεκαετία και πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Για άλλη µια φορά η Κυβέρνηση νοµοθετεί για να δώσει στην ελληνική οικονοµία, αυτό ακριβώς που χρειάζεται στην παρούσα
χρονική συγκυρία, τη δυνατότητα να επεκταθεί σε νέες µορφές
δραστηριότητας, µε βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις διεθνώς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Λιούπη.
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Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ
και να ετοιµάζονται ο κ. Μαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ.
Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην επτάλεπτη οµιλία µου δεν θα αναφερθώ στο τι
λέγατε και τι κάνετε. Θα αναφερθώ µόνο στο τι κάνετε και πώς
το κάνετε.
Φαρµακευτική κάναβη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι τις αρχές του εικοστού
αιώνα η χρήση της κάνναβης ήταν ανεµπόδιστη σε όλον τον
κόσµο. Στη δεκαετία του 1930, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής επεβλήθη η απαγόρευση της κάνναβης. Οι ένθερµοι υποστηρικτές απέδωσαν αυτή την απαγόρευση σε δύο λόγους:
Πρώτον, στην άρση της ποτοαπαγόρευσης και δεύτερον, στην
κυκλοφορία για πρώτη φορά των χηµικών φαρµακευτικών προϊόντων.
Η χώρα µας απαγόρευσε την κάνναβη το 1936. Πέρασαν
πολλά χρόνια, µε αποτέλεσµα αυτή η καλλιέργεια, αυτό το φυτό
να έχει ενοχοποιηθεί πολύ στο µυαλό των ανθρώπων, ώσπου εδώ
και αρκετά χρόνια σηµαντικές έρευνες από ιατρικά πανεπιστήµια, από νοσοκοµεία, από καθηγητές πανεπιστηµίου έκαναν και
κάνουν λόγο για τη θεραπευτική χρήση της κάνναβης.
Η χώρα µας το 2018 -επειδή επιτρέψτε µου να πω ότι έχουµε
ακούσει τα πάντα εδώ µέσα, όπως είπε και ένας συνάδελφος,
ακόµη και αερολογίες- για πρώτη φορά έκανε αυτή την τολµηρή
κίνηση και ψήφισε τον νόµο για τη φαρµακευτική κάνναβη. Η
απαίτηση αυτός ο νόµος να λύσει όλα τα προβλήµατα νοµίζω ότι
είναι υπερβολική. Τρία χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα.
Μάλλον, πριν φτάσω στη λήξη της τριετίας, να πω ότι η προηγούµενη κυβέρνηση το ξεκίνησε µε ένα σχέδιο συγκεκριµένο,
κάτι το οποίο δεν έχετε εσείς σήµερα. Ποιο είναι το σχέδιο; Η
ωφέλεια της πλειοψηφίας από την κάνναβη. Τι εννοούµε; Η φαρµακευτική κάνναβη αφορά µεγάλες επενδύσεις και η ωφέλεια
έχει να κάνει µε θέσεις εργασίας. Η βιοµηχανική κάνναβη αφορά
αγρότες, αφορά µικρούς επιχειρηµατίες.
Έτσι, λοιπόν, η προηγούµενη κυβέρνηση, µε συγκεκριµένο
σχέδιο και βήµατα, προχώρησε στην αξιοποίηση και της βιοµηχανικής και της φαρµακευτικής κάνναβης. Θα έρθω και στη
χρήση, γιατί εδώ ακούω για χρήση. Πουθενά δεν λέει το νοµοσχέδιο κάτι για χρήση.
Τρία χρόνια µετά δεν προχώρησε τίποτα στη φαρµακευτική.
Για ποιον λόγο;
Θέλω να είµαι ξεκάθαρος, κύριε Υπουργέ. Είπατε πριν κάτι για
τη µεταποίηση. Υπήρχε µια διχογνωµία για το τελικό φαρµακευτικό προϊόν, ποιο πρέπει να θεωρείται. Οι περισσότεροι επενδυτές ήθελαν να θεωρείται ο αποξηραµένος ανθός και
δικαιολογηµένα έρχεστε σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο -ο σκοπός του είναι θετικός- και τι λέτε στο άρθρο 1; Ότι σκοπός του
παρόντος είναι η απλοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης. Σωστά µέχρι εδώ. Ο αποξηραµένος ανθός είναι τελικό προϊόν. Όχι, δεν είναι, γιατί; Διότι στο
άρθρο 14 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι η άδεια παραγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή του
ξηρού ανθού αποκλειστικά για εξαγωγή χορηγείται, εφόσον η
µονάδα έχει υποβάλει συγχρόνως αίτηση για ειδική έγκριση κυκλοφορίας τελικού προϊόντος στην Ελλάδα σε µορφή διαφορετική αυτής του αποξηραµένου ανθού.
Να το πω πιο απλά: Έχετε, κύριε Υπουργέ, ένα εργοστάσιο µε
αυτοκίνητα και έρχοµαι εγώ στην πολιτεία και σας λέω ότι, για
να παράγεις αυτοκίνητα, πρέπει να κάνεις αίτηση ότι παράγεις
και τρακτέρ. Ακούστε την ανασφάλεια, που θα δηµιουργήσει
στους επενδυτές. Ο νόµος αυτός θα δηµιουργήσει ανασφάλεια.
Να σας πω γιατί και θα πω και τον δικό σας αντίλογο, γιατί τον
άκουσα πριν, για τη µεταποίηση. Λέτε «η αίτηση». Αν αυτή η αίτηση απορριφθεί;
Ξέρετε πόσα σκευάσµατα έχουν πάρει την πιστοποίηση τελικού προϊόντος, κύριε Υπουργέ; Το ξέρετε; Ειλικρινά, εάν το ξέρετε, θα σας παραδεχτώ. Μόνο τέσσερα στην Ευρώπη. Η
διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη.
Επιγραµµατικά, σας αναφέρω τι λέει η απόφαση του 2018 γι’
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αυτή την πιστοποίηση άλλου προϊόντος. Εκτός από τις µελέτες,
πρέπει να αποδειχθεί και παραγωγική διαδικασία και έρχεται ο
κ. Παπαθανάσης τώρα και λέει «όχι, εγώ θέλω και τη µεταποίηση
εδώ». Να είναι εδώ η µεταποίηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Τότε, γιατί λέτε ότι τελικό προϊόν είναι ο αποξηραµένος άνθος;
Ποιος επενδυτής σήµερα -σας πληροφορώ ότι ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Φαρµακευτικής Κάνναβης δεν είναι σύµφωνος µε
αυτό- διαβάζοντας αυτή την παράγραφο, θα πει ότι η µορφή
ξηρού ανθού επιτρέπεται, εφόσον πρέπει να υποβάλω αίτηση για
ειδική έκδοση κυκλοφορίας τελικού προϊόντος στην Ελλάδα;
Πρώτον, µεγαλύτερο κόστος. Δεύτερον, η λογική τι λέει; Εφόσον πάρεις βεβαίωση, βρε άνθρωπε! Οι αποδείξεις, στο κάτωκάτω! Εφόσον υποβάλεις αίτηση; Ποιος θα εγγυηθεί στον
επενδυτή ότι αυτή η αίτηση θα ευδοκιµήσει;
Για να δούµε -µακάρι να πέφτω έξω!- πόσες επιχειρήσεις θα
κάνουν χρήση αυτού του νόµου.
Θα δυσκολευτούν, κύριε Υπουργέ. Ήταν προτιµότερο να πείτε
ότι δεν θεωρούµε τον αποξηραµένο ανθό τελικό φαρµακευτικό
προϊόν, ξεκάθαρα.
Βιοµηχανική κάνναβη: Διαχωρισµός CBD µε THC. Η κανναβιδιόλη δεν έχει ψυχοτρόπο ουσία. Ακούω να λέτε για χρήσεις.
Πού βλέπετε ότι αυτό το νοµοσχέδιο κάνει λόγο για χρήση;
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να µην παίζουµε κρυφτούλι πλέον µε
την κάνναβη. Σε όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν έξω και στο
ίντερνετ, όπου ανθεί το παραεµπόριο, δεν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο. Το γνωρίζετε; Τα προϊόντα αυτά, το ψωµί µε κάνναβη πρέπει
να θεωρείται τρόφιµο, ναι ή όχι; Το τυρί µε κάνναβη, το τσάι µε
κάνναβη, το απλό CBD να κυκλοφορεί; Θα είναι καλλυντικό, ναι
ή όχι;
Αυτή είναι η σωστή αξιοποίηση της βιοµηχανικής κάνναβης,
χώρια που θα δώσει και στους αγρότες µας µια εναλλακτική οικολογική καλλιέργεια. Θα είναι η δυνατότητα µιας εναλλακτικής
οικολογικής καλλιέργειας.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι αποδεικνύεται ότι είναι υποκριτικό,
πιεστήκατε από κάποιους επενδυτές, γιατί οι άνθρωποι ήρθαν να
επενδύσουν και έπρεπε να φέρετε έναν νόµο. Δεν τον πιστεύετε,
όµως. Δεν πιστεύετε στην αξία και της φαρµακευτικής και της
βιοµηχανικές κάνναβης και σίγουρα πρέπει να ανοίξει και η κουβέντα για τη νοµιµοποίηση της χρήσης από ενηλίκους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Να µην παίζουµε πλέον κρυφτούλι.
Σκοπίµως δεν χρησιµοποίησα τη λέξη «αποποινικοποίηση», γιατί
όσοι το λένε δεν γνωρίζουν. Ο εξαρτηµένος αθωώνεται στο δικαστήριο, ο µη εξαρτηµένος τιµωρείται, αλλά δεν καταδικάζεται
για τρία γραµµάρια κάνναβης.
Άρα, η σωστή του όρου έννοια είναι η «νοµιµοποίηση στους
ενηλίκους υπό όρους». Κάποια στιγµή πρέπει να ανοίξει αυτή η
κουβέντα, αλλά µιλάµε για την αξιοποίηση της κάνναβης η οποία
δεν περιέχει την ψυχοτρόπο ουσία.
Όλα αυτά, όµως, πρέπει να τα γνωρίζετε και να επιδιώκετε
πραγµατικά κάτι, το οποίο ναι µεν κάνετε σήµερα, από την κυβίστηση και ένα δειλό βήµα, αλλά δεν το κάνετε µε σχέδιο ολοκληρωµένο και συγκροτηµένο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, µε µπερδέψατε, κύριε Κόκκαλη. Εγώ άκουσα τη
θέση του κόµµατός σας, η οποία είναι τελείως διαφορετική απ’
αυτά που είπατε. Δεν συνεννοείστε; Μπερδέψατε ότι εδώ το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, που καλείσθε να ψηφίσετε σήµερα εκτός αν δεν το έχετε καταλάβει- µιλά συγκεκριµένα για εξαγωγή
αποξηραµένου ανθού. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου. Εδώ µέσα µιλάµε για
τη φαρµακευτική κάνναβη, την κάνναβη «Sativa-L» µε περιεκτι-
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κότητα τετραϋδροκανναβινόλη άνω του 0,2%. Εδώ δεν µιλάµε
για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία δεν
είναι φαρµακευτικά προϊόντα. Μπερδέψατε τα µεν µε τα δε.
Μπερδέψατε το θέµα της µεταποίησης, µε τον αποξηραµένο
ανθό. Μα, όλη η ουσία αυτού του νοµοσχεδίου που ψηφίζει το
κόµµα σας είναι η δυνατότητα εξαγωγής αποξηραµένου ανθού!
Επειδή αναφερθήκατε σχετικά µε το αν µπορεί να παραχθεί
κάτι, για πείτε µου κάτι για να καταλάβω. Δεν θέλετε τη µεταποίηση και τις θέσεις εργασίας να µένουν στην Ελλάδα; Δεν το στηρίζετε αυτό; Τι θέλετε; Να γίνουµε παραγωγοί αποξηραµένου
ανθού και µόνο και να µην έχουν τη δυνατότητα οι εταιρείες που
κατασκευάζουν εδώ και παράγουν τη φαρµακευτική κάνναβη να
έχουν µεταποιητική δραστηριότητα; Εξηγήστε µου τι θέλετε. Τι
θέλετε να µας πείτε; Διότι απ’ αυτά που µας είπατε φαίνεται πως
λέτε ότι δεν χρειάζεται οι εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν εδώ
να έχουν και τη δυνατότητα να παράξουν άλλα προϊόντα, που
κατ’ ουσίαν εκεί είναι η µεταποιητική δύναµη.
Εποµένως, θα πρέπει να συνεννοηθείτε στον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Προχωράµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω
µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να ξεκαθαρίσουµε
κάποια πράγµατα. Δεν χρειάζεται να κρατάµε και χαρτιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν χρειάζεται να
κάνετε οµιλία, µόνο µία διευκρίνιση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Αναφορικά µε το άρθρο 14, παράγραφος 2, και βέβαια θέλουµε τη µεταποίηση. Έτσι όπως το
έχετε όµως, πρώτον δυσκολεύει τους ίδιους τους υποψηφίους
µεταποιητές, κύριε Υπουργέ. Λέει ότι για να πάρεις άδεια εξαγωγής ανθού, πρέπει να κάνεις αίτηση για άλλο προϊόν. Εγώ
ρωτώ το εξής: Αν αυτή η αίτηση απορριφθεί, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες;
Δεύτερον -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε δέκα δευτερόλεπταδεν τα έχουµε µπερδέψει καθόλου, κύριε Υπουργέ. Απλά, είπα
τη διαφορά της φαρµακευτικής µε τη βιοµηχανική κάνναβη -σιγουριά δεν είναι επί του παρόντος σ’ αυτό το νοµοσχέδιο- και
την ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου για τα προϊόντα που κυκλοφορούν και είναι και δική σας αρµοδιότητα.
Γνωρίζουµε πολύ καλά τι λέµε, τι γράφουµε και τι διαβάζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό και παρακαλώ να ολοκληρώσουµε,
γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας θα χάσουν και το αεροπλάνο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Όλη η ουσία είναι η δηµιουργία µιας
παραγωγικής µονάδας. Όλη η ουσία του να µπορεί να παράγει
άλλα προϊόντα είναι ότι δεν θέλουµε εδώ να παράγεται µόνο
αποξηραµένος άνθος, αλλά θέλουµε η βιοµηχανία να µπει σε παραγωγή και άλλων προϊόντων. Με ποια έννοια αυτό; Δεν θέλουµε
να υπάρχει µόνο ένα θερµοκήπιο, που απλά παράγεται αποξηραµένος άνθος και δεν υπάρχει δυνατότητα να µπει και ένα άλλο
προϊόν. Γι’ αυτό βάζουµε την απαίτηση να υπάρχει η αίτηση και
για ένα ακόµα προϊόν, γιατί θέλουµε σε δύο, τρία, τέσσερα,
πέντε χρόνια, πάνω από το 50% της παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος να πηγαίνει σε εξειδικευµένα προϊόντα.
Μα, όλη η αξία αυτού του εγχειρήµατος είναι να δηµιουργήσουµε µία ισχυρή βιοµηχανία στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο Αυτό είναι που θέλουµε σαν χώρα. Δεν θέλουµε απλά να
παράγουµε αποξηραµένο ανθό. Θέλουµε να παράγουµε προϊόντα φαρµακευτικά, που θα µπορούν να διατίθενται στην αγορά.
Σχετικά µε το άλλο που είπατε -επειδή δεν απάντησα- µιλάµε
για τελικό προϊόν. Το τελικό προϊόν, όταν γίνεται αίτηση στον
ΕΟΦ, δεν γίνεται µόνο και µόνο, επειδή είναι αδειοδοτηµένο εδώ.
Δεν µπορεί να είναι αδειοδοτηµένο. Θα πρέπει, λοιπόν, να ελεγχθεί ότι είναι αδειοδοτηµένο σε µία άλλη χώρα. Γι’ αυτό γίνεται η
αίτηση στον ΕΟΦ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωράµε, λοι-
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πόν, στον επόµενο οµιλητή που είναι ο κ. Περικλής Μαντάς από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί µια σηµαντική εξέλιξη στον κλάδο της φαρµακευτικής κάνναβης στη χώρα µας. Λίγοι γνωρίζουν ότι
πρόκειται για µια ανερχόµενη και δυναµική παγκόσµια αγορά, µε
πολύ σηµαντικές εφαρµογές στην ανακούφιση και θεραπεία πολλών ασθενειών και συµπτωµάτων.
Σύµφωνα δε µε τις νεότερες εκτιµήσεις, η χρήση της φαρµακευτικής κάνναβης αναµένεται να υπερβεί τα 65 δισεκατοµµύρια
δολάρια σε παγκόσµιο επίπεδο τα επόµενα χρόνια, ενώ για τη
χώρα µας είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότερα
επενδυτικά σχήµατα θέλουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει να ασχολούνται µε τα προϊόντα της. Όµως και ο κόσµος, η ίδια η κοινωνία, σε
όλο και µεγαλύτερο βαθµό εξοικειώνεται µε τη φαρµακευτική
κάνναβη και χρησιµοποιεί όλο και περισσότερα σκευάσµατα, για
να αντιµετωπίσει ασθένειες και να ανακουφίσει τον πόνο.
Σε αυτές τις συνθήκες είναι ξεκάθαρο ότι µια Κυβέρνηση σαν
τη δική µας, φιλική προς την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις, που γνωρίζει να στέκεται στο πλευρό της ιδιωτικής οικονοµίας και που πιστεύει στην αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας και
δυναµικής προς όφελος της κοινωνίας, δεν θα µπορούσε να σταθεί αδιάφορα απέναντι στις προοπτικές αυτού του πεδίου.
Γι*α τον λόγο αυτό νοµοθετούµε σήµερα µε το βλέµµα µπροστά, βελτιώνοντας το νοµοθετικό µας πλαίσιο. Θέτουµε τις προϋποθέσεις, για την ανάπτυξη µιας ισχυρής βιοµηχανικής και
εξαγωγικής βάσης στον χώρο της φαρµακευτικής κάνναβης.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο εξασφαλίζουµε τον απρόσκοπτο
εφοδιασµό της ελληνικής αγοράς µε τελικά προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης. Κι αυτό το κάνουµε προς όφελος πρωτίστως
όσων κάνουν χρήση αυτών των σκευασµάτων, πάντα υπό το καθεστώς των συνταγογραφηµένων αναγκών. Όµως, φροντίζουµε
ταυτόχρονα και για την ασφάλεια. Θέτουµε δικλείδες ασφαλείας
και ορίζουµε συνθήκες ύψιστης προστασίας, κάνοντας χρήση
του αδιάβλητου ελεγκτικού µηχανισµού του Ελληνικού Οργανισµού Φαρµάκων, µε σκοπό ό,τι διακινείται να είναι ασφαλές, σίγουρο, αλλά πάνω απ’ όλα θεραπευτικό.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο ενισχύουµε όµως και τις εξαγωγές
µας, γιατί ένα προϊόν φαρµακευτικής κάνναβης µπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα εισαγωγής του µε βάση απόφαση της ξένης
αρµόδιας αρχής, χωρίς να είναι απαραίτητη και η έγκριση κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Έτσι, επιτρέπεται η παραγωγή τελικών
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε σκοπό αποκλειστικά την
εξαγωγή τους. Αυτό γίνεται, ανεξάρτητα από το εάν στη χώρα
εξαγωγής θα χρησιµοποιηθούν σε ενδιάµεσο ή τελικό στάδιο,
ως τελικό προϊόν ή ως πρώτη ύλη. Βασική, όµως, προϋπόθεση
σε κάθε περίπτωση είναι ο σκοπός να είναι ιατρικός και φαρµακευτικός.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, λοιπόν, στηρίζει µία νέα, δυναµική
και ανερχόµενη αγορά, έναν τοµέα µε σηµαντικές προοπτικές
και διαρκώς αυξανόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Το νοµοσχέδιο
επιτρέπει στις εταιρείες του κλάδου να αναπτύξουν νέες και σηµαντικές δράσεις, διευρύνοντας το πεδίο τους µε τη διάθεση
ξηρού ανθού ή έτοιµων φαρµακευτικών σκευασµάτων κάνναβης,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξωτερικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας την οµιλία µου, θα
ήθελα να σταθώ στο θέµα της ανακούφισης του ανθρώπινου
πόνου, γιατί τελικά, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι παντού και
πάντα αυτό που µετρά είναι η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής
και όχι οι θεωρίες που ξεχνούν τον άνθρωπο στο όνοµα µιας αντίληψης ή µιας ιδεολογίας.
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η αύξηση της ανθρώπινης ευτυχίας και η µείωση του ανθρώπινου πόνου είναι τα σηµεία
που όλοι κρινόµαστε και που όλοι θα µετρηθούµε. Σε αυτήν την
κατεύθυνση, η φαρµακευτική κάνναβη αποτελεί πραγµατικά ένα
εργαλείο, που µας επιτρέπει να ενισχύσουµε την ανθρώπινη ανακούφιση και να αντιµετωπίσουµε καλύτερα τον πόνο είτε πρόκειται για ασθενείς µε επιληψία είτε πρόκειται για χηµειοθεραπείες
είτε για σκλήρυνση κατά πλάκας.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, και ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά
ζήτησε τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλης Μπουκώρος.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ευκαιρία,
µιας και µετά από εµένα θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, να σας πούµε, κύριε Εκπρόσωπε
και κύριε Υπουργέ, ότι δεν έχουµε ακούσει ακόµα καµία δήλωση
από τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας ούτε για τη διαγραφή της
φράσης του κ. Λοβέρδου από τα Πρακτικά της συζήτησης για το
νοµοσχέδιο της συνεπιµέλειας -νόµο πλέον- ούτε µία συγνώµη,
ούτε τη διαγραφή του κ. Λοβέρδου από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, ως οφείλατε, µιας και έκανε
αυτήν την απαράδεκτη δήλωση από το Βήµα της Βουλής για το
δικαίωµα του κακοποιητή γονέα να έχει επιµέλεια παιδιού και δικαιώµατα. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να µας το διευκρινίσετε, µε το
που θα λάβετε τον λόγο.
Επίσης, καλό θα ήταν να µας διευκρινίσει η Νέα Δηµοκρατία
τι στάση κρατάει σχετικά µε την απαράδεκτη σηµερινή ανακοίνωση της επιτελικής ανεπάρκειας της Κυβέρνησης, µιας και αποδείχθηκε, κύριε Υπουργέ, πως, παρ’ότι η αντιπυρική περίοδος
ξεκίνησε την 1η Μαΐου, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε ότι τα πτητικά
µέσα θα έρθουν µέχρι τις 15 Ιουνίου. Το αποτέλεσµα αυτής της
απαράδεκτης επιτελικής ανεπάρκειας από µια κυβέρνηση, που
τελικά δεν έχει ντροπή, ούτε ιερό και όσιο, είναι να έχουµε σήµερα δεκάδες χιλιάδες καµένα στρέµµατα και περιοχές
«NATURA», να έχουν εκκενωθεί χωριά και να λείπουν, κατά την
πιο συντηρητική εκτίµηση, είκοσι εννιά πτητικά µέσα από την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κορινθία και στην Αττική.
Ο λόγος, όµως, για τον οποίον πήρα σήµερα τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε, είναι για να τοποθετηθώ και επί των τροπολογιών και
παρακαλώ τον κύριο Αναπληρωτή και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να µεταβιβάσουν αυτές τις παρατηρήσεις για τα ζητήµατα που θα σας θέσουµε.
Πρώτο ζήτηµα των τροπολογιών είναι οι δασικοί χάρτες. Προσέξτε τι γίνεται από την επιτελική µας Κυβέρνηση. Πριν από ενάµιση µήνα, ανακοινώσατε παράταση µε τον κύριο Πρωθυπουργό,
όταν αποκαλύφθηκε πάλι η ανεπάρκεια ότι τα κάνατε µπάχαλο
στους δασικούς χάρτες. Έρχεται µετά από ενάµιση µήνα η τροπολογία της παράτασης -ενάµιση µήνα να γράψουν µια τροπολογία παράτασης- η οποία έχει όχι απλά ελλείµµατα, όχι
πυροτέχνηµα είναι, αλλά για µπιγκ µπανγκ οδηγείτε τους δασικούς χάρτες.
Προσέξτε, λέει η τροπολογία για τέσσερις µήνες Το δηµόσιο
θα διορθώνει τα λάθη του και τους τελευταίους δύο µήνες οι πολίτες θα πάνε να κάνουν αντιρρήσεις. Πρώτο θέµα: Οι πολίτες
είχαν δικαίωµα τουλάχιστον τρεισήµισι µήνες αντιρρήσεων.
Τώρα το περιορίζετε στους δύο;
Δεύτερο ζήτηµα: Πώς θα µάθουν οι πολίτες τις αλλαγές που
θα γίνουν στους δασικούς χάρτες µετά τις διορθώσεις του δηµοσίου; Kinder έκπληξη! Δεν λέει ότι θα γίνει ανάρτηση. Δεν θα
αναρτηθούν χάρτες. Θα πρέπει δηλαδή ο πολίτης, σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας, να υποθέσει αν θα µπει διοικητική
πράξη, αν θα ενσωµατωθεί νόµιµη πράξη του δηµοσίου, αν θα
γίνει χαρακτηρισµός, αν θα µπουν τα φρυγανικά ή όχι. Δηλαδή,
όλα αυτά που είχαν λυθεί µε θεσµικό τρόπο µέχρι το 2019, δεν
τα ενσωµατώσατε στους δασικούς χάρτες, παρότι τους είχατε
στο Υπουργείο και στις διευθύνσεις -από το τέλος του 2019
έχουν παραδοθεί οι δασικοί χάρτες και τους αναρτήσατε Φλεβάρη του 2021, δεκατρείς-δεκατέσσερις µήνες.
Δεν ενσωµατώσατε, λοιπόν, όλα αυτά που προέβλεπε η νοµοθεσία και τώρα λέτε µε έναν µαγικό τρόπο σε τέσσερις µήνες θα
ενσωµατωθούν, µαζί µε άλλες αλλαγές, που κανείς δεν ξέρει
ποιες είναι, θα το µυριστούν οι πολίτες και τους τελευταίους δύο
µήνες θα κάνουµε αντιρρήσεις. Επί ποίου χάρτη; Επί του ήδη
αναρτηµένου, που ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι είναι λάθος,
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γιατί τα κάνατε µπάχαλο; Επί ποίου χάρτη θα γίνουν οι αντιρρήσεις; Αυτά είναι τραγικές εξελίξεις. Δηλαδή, κάνατε ενάµιση
µήνα για να γράψετε µια λάθος τροπολογία, η οποία δεν λέει τίποτα;
Να σας πω και κάτι ακόµα. Λέτε ότι θα κάνετε και νέες νοµοθετικές αλλαγές, δηλαδή θα αλλάξετε τον νόµο. Εκκρεµεί και µία
υπόθεση µεγάλη στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε πολλά παρακλάδια. Όλα αυτά πότε θα ενσωµατωθούν στους χάρτες, για
να κάνουν οι πολίτες αντιρρήσεις και πού θα ξέρουν, αφού θα
αλλάξει η νοµοθεσία, τι θα αλλάξει µε τους χάρτες; Επί ποίου θέµατος θα κάνουν αντίρρηση;
Θα σας πω και κάτι ακόµα, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε,
που ενδιαφέρει και την περιοχή σας. Στην περιοχή σας κάποιοι
χάρτες είχαν αναρτηθεί και είχαν κυρωθεί. Όµως, στη δική σας
ρύθµιση απαγορεύεται να υποβληθούν αντιρρήσεις επί των παλαιά κυρωµένων χαρτών, που κακώς ακυρώθηκαν. Δηλαδή, τους
ακυρώσατε και άρα δεν µπορούν οι πολίτες να υποβάλουν αντιρρήσεις. Ρωτώ, λοιπόν: Στη Μαγνησία οι πολίτες των κυρωµένων τµηµάτων των παλαιών χαρτών, γιατί δεν επιτρέπεται να
υποβάλουν αντιρρήσεις; Αυτό γιατί δεν το αλλάζετε, αφού κάνατε ενάµιση µήνα να γράψετε µια τροπολογία λάθος, έστω για
να δώσετε παράταση;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δική µας εκτίµηση είναι ότι θα
πάτε οπωσδήποτε σε νέα νοµοθετική ρύθµιση µε σοβαρά θέµατα
παρατάσεων. Η εκτίµησή µας είναι ότι, όχι απλά ότι δεν φτάνουν
αυτοί οι έξι µήνες -διότι δύο µήνες αφήνετε για αντιρρήσεις και
θα είναι παραβίαση δικαιώµατος των πολιτών- αλλά θα έχετε και
σοβαρό θέµα και συνταγµατικής παραβίασης. Όµως, δυστυχώς,
το έργο αυτό το βαλτώσατε, το δυναµιτίσατε και δεν θα έχω
µέσα στο 2021 εξέταση αντιρρήσεων. Αυτό είναι το ουσιαστικό.
Εδώ έχετε δεσµευτεί στην Κοµισιόν ότι θα τελειώσουµε το
2020. Αυτό είναι το βασικό θέµα. Το κράτος δικαίου και η προστασία του περιβάλλοντος µε τη Νέα Δηµοκρατία πάει προς τα
πίσω. Μην απορείτε µετά για τα ζητήµατα που έχουµε ακόµα και
µε τις δασικές πυρκαγιές, όταν δεν έχουµε θωρακίσει τον δασικό
χώρο της χώρας µας. Μην απορείτε. Διότι υπάρχει σαφέστατο
ζήτηµα -κι εµείς το λέµε- άµεσης κήρυξης ως αναδασωτέων
όλων των περιοχών που θα καούν -διότι είναι και συνταγµατική
υποχρέωση-, έτσι ώστε να µην επιτραπεί καµία τροποποίηση
χρήσης. Υπάρχει αυτή η υποχρέωση και πρέπει να την ασκήσετε
άµεσα και ελπίζω να το κάνετε. Δεν έχετε φτάσει µέχρι εκεί.
Δεύτερο ζήτηµα η τροπολογία για την «ENERGEAN». Εδώ
προκύπτει ένα ζήτηµα που δεν απαντήσατε. Κατ’αρχάς, ήρθε
Υπουργός και είπε ότι για επιχείρηση που θα δώσετε, από ό,τι
λένε τα δηµοσιεύµατα, σχεδόν 100 εκατοµµύρια µε το οµολογιακό δάνειο, δεν γνωρίζετε ότι έχει θέσει ζήτηµα απολύσεων και
εθελούσιας εξόδου σε εργαζόµενους. Ήρθε Υπουργός της Κυβέρνησης και είπε ότι θα δώσει 100 εκατοµµύρια σε µια επιχείρηση η οποία δηλώνει κέρδη στον Πρίνο τα τελευταία χρόνια,
είναι κερδοφόρος. Κι αυτό το είπε ο και κύριος Υπουργός σε
απάντησή του νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης, σχετικά µε τις τιµές
των υδρογονανθράκων. Έρχεται και λέει -αφορά και εσάς, κύριε
Παπαθανάση, µιας και είστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης- ότι δεν
γνωρίζετε ότι απολύονται εργαζόµενοι; Θα δώσετε 100 εκατοµµύρια ευρώ µε εγγύηση του Δηµοσίου;
Απαραίτητη προϋπόθεση συζήτησης οποιουδήποτε θέµατος
είναι να ανακληθούν οι απολύσεις και η εθελούσια κατά των εργαζοµένων και να ανακληθεί η τροπολογία τώρα. Δεν είναι δυνατόν να βάζετε πλάτη σε µια επιχείρηση, η οποία λέει ότι της
δίνετε 100 εκατοµµύρια και απολύει εργαζόµενους, ακόµα και αν
δεχτούµε τα περί κρίσης και όχι τα περί επιχειρηµατικών λαθών
ή άλλων ζηµιών της επιχείρησης, που µπορεί να είναι η αιτία του
δανείου το οποίο δίνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάµε στο επόµενο ζήτηµα, το οποίο υπάρχει. Συγχωρέστε µε,
κύριε Πρόεδρε. Αναφέρετε τροποποίηση του λογαριασµού για
τους πυρόπληκτους. Πρώτο θέµα. Μα καλά, τον λογαριασµό των
πυρόπληκτων από το Μάτι θα χρησιµοποιήσετε για να πληρώσετε τις µελέτες; Ένα ζήτηµα, αυτό ήταν για την αποκατάσταση
των πυροπλήκτων, κύριε Υπουργέ.
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Δεύτερο ζήτηµα: θα πληρώσετε το Τεχνικό Επιµελητήριο, του
οποίου του δώσατε κατ’ ανάθεση τις µελέτες;
Τρίτο ζήτηµα: Πώς θα πληρώσετε το Τεχνικό Επιµελητήριο να
κάνει τις µελέτες, αφού ακόµα δεν εκδόθηκε το προεδρικό διάταγµα, το οποίο λέγατε ότι θα εκδοθεί πέρυσι τον Οκτώβριο;
Είναι δυνατόν εσείς, οι επιτελικοί και οι άριστοι, να έχετε κάνει
δύο χρόνια και να µην υπάρχει ακόµα προεδρικό διάταγµα για
το Μάτι, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µέσα σε έξι µήνες, είχε
προεγκρίνει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για το Μάτι;
Ακόµα µια απάτη, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας; Μεγάλη συζήτηση για το Μάτι. Πού είναι το προεδρικό διάταγµα, κύριε Παπαθανάση; Θα πληρώσετε τις µελέτες της εφαρµογής, τις
ρυµοτοµικές, που έπονται του προεδρικού διατάγµατος και περνάτε τροπολογία να πληρωθεί το Τεχνικό Επιµελητήριο, ενώ δεν
υπάρχει ακόµα προεδρικό διάταγµα για το Μάτι και µένουν οι κάτοικοι ακόµα σε αντίσκηνα και σε κτήρια του στρατού; Το ξέρετε
ότι τους κάνουν και από εκεί έξωση και υπάρχουν δηµοσιεύµατα;
Να τα ψάξετε παρακαλώ, γιατί έχετε υποσχεθεί πάρα πολλά, και
για το Μάτι ψέµατα, όπως και για την κάνναβη, όπως και για τα
πλεονάσµατα, όπως και για τη βόρεια Μακεδονία. Όλα µια απάτη
είναι τελικά στη Νέα Δηµοκρατία.
Τελευταίο ζήτηµα, το οποίο µας θίγει, κύριε Πρόεδρε, αφορά
το Μουσείο Ολοκαυτώµατος στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, περνάνε
τροπολογία και δεν το είπε κανένας, δεν ξέρω αν το προσέξατε.
Υπάρχει π.δ. 98/2017, για το Μουσείο Ολοκαυτώµατος στη Θεσσαλονίκη και έρχονται σήµερα µε τροπολογία και αλλάζουν το
οικόπεδο και το ανταλλάσσουν µε γειτονικό του δήµου, ενώ το
οικόπεδο ήταν της ΓΑΙΑΟΣΕ, επικαλούµενοι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.
Όµως, πρέπει να σας διευκρινίσω ότι µε τα θέµατα, που έχετε
µέσα προκύπτει ζήτηµα: Πώς θα γίνει ανταλλαγή ιδιοκτησίας της
ΓΑΙΑΟΣΕ µε ιδιοκτησία του δήµου, όταν δεν υπάρχει πρώτα τεκµηρίωση ισόποση της ανταλλαγής; Διότι το λέει και η ΓΑΙΑΟΣΕ
και η νοµοθεσία της αυτοδιοίκησης αυτό.
Δεύτερο ζήτηµα: Ανταλλάσσετε ένα έγγραφο της ΓΑΙΑΟΣΕ,
όταν ο πρόεδρός της λέει ότι χρειάζεται αποζηµίωση στα έγγραφα.
Τρίτο ζήτηµα: Ο τεχνικός σύµβουλος, ο οποίος συντάσσει την
τεχνική µελέτη αυτή του ειδικού περιβαλλοντικού, είναι ο ίδιος
που είχε συντάξει και το προεδρικό διάταγµα του 2017. Τι άλλαξε; Τι αλλαγή υπάρχει; Πώς συνδέεται αυτό και µε ποιες νέες
µελέτες;
Τέταρτο ζήτηµα και σοβαρότερο. Για το προεδρικό διάταγµα
του 2017 είχαν γίνει µια σειρά µελετών καθώς και στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα περιµένουµε άλλα δυόµισι χρόνια να γίνει καινούρια; Άρα να πούµε στη Θεσσαλονίκη
ότι το Μουσείο Ολοκαυτώµατος πάει δυόµισι χρόνια πίσω; Σηµαντικότερο όλων είναι ότι στην παράγραφο 9, αν δεν κάνω
λάθος προβλέπει, κύριε Πρόεδρε- και θέλω τη συµβολή σας σ’
αυτό- τη συγκρότηση νέου νοµικού προσώπου για τη διαχείριση
του Μουσείου Ολοκαυτώµατος. όµως, υπάρχει νοµικό πρόσωπο
µε έδρα τις Βρυξέλλες µε πρόεδρο τον κ. Γιάννη Μπουτάρη, µε
σηµαντικές διεθνείς προσωπικότητες στη γενική συνέλευση, που
χρηµατοδοτούν το Μουσείο Ολοκαυτώµατος.
Αν καταργείτε αυτόν τον φορέα πρέπει να µου πείτε τι θα
απαντήσουµε σ’ αυτές τις προσωπικότητες, γιατί όπως αποκαλύφθηκε από δική µας πρωτοβουλία σήµερα, ο κ. Μπουτάρης
χθες το βράδυ ενηµερώθηκε ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή και δεν
είναι σύµφωνος.
Άρα, φέρνετε µια τροπολογία για να φτιάξετε ένα άλλο µαγαζί
µε γαλάζια παιδιά να διαχειριστεί το Μουσείο Ολοκαυτώµατος
ενώ το ίδρυµα που υπάρχει γι’ αυτή τη δουλειά µε διεθνείς προσωπικότητες, µε πρόεδρο τον προηγούµενο δήµαρχο Θεσσαλονίκης το βγάζετε στην άκρη; Ξέρετε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις
στη Θεσσαλονίκη απ’ αυτή την επιλογή σας; Μάλιστα όταν αυτά
τα θέµατα, όλα όσα σας περιέγραψα ήρθαν από την πίσω πόρτα
µε τροπολογία. Αυτά είναι ζητήµατα τουλάχιστον διαβούλευσης
µέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε.
Απ’ αυτή την άποψη λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε παρακαλώ. Έχετε πάει στα έντεκα λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον
χρόνο. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπόρεσα να πω τίποτα για το θέµα της αλλαγής θέσης της
Νέας Δηµοκρατίας για το θέµα της κάνναβης, για την εξαπάτηση
αυτή. Αν η Νέα Δηµοκρατία παραδέχεται ότι δεν γνώριζε το θέµα
δηµιουργεί σοβαρό ζήτηµα επάρκειας και της Κυβέρνησης και
των Υπουργών γιατί φαίνεται ότι δεν ήξερε και για τα πλεονάσµατα, δεν ήξερε για τη Βόρεια Μακεδονία, για το Μάτι. Αλλά µε
κάνει και αναρωτιέµαι αν η άρνηση του κ. Βορίδη υποδηλώνει ότι
ακόµα δεν ξέρει ή ότι δεν τον πείσατε. Να το πει αυτό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Εκτός αν ξέρατε και εξαπατούσατε
γιατί είχατε µια γραµµή. «Όχι» σε όλα, αντιΣΥΡΙΖΑ µέτωπο,
τυφλή αντιπολίτευση, γιατί δεν έχετε ιερό και όσιο. Επειδή σας
ενδιαφέρει, λοιπόν, η καρέκλα της εξουσίας, σας λέω ότι δεν
είστε απλά µια ανεπαρκής Κυβέρνηση. Δυστυχώς για τη χώρα
είστε µια επικίνδυνη Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Φτάσατε τα δώδεκα λεπτά. Βασικά, το νοµοσχέδιο ήταν σήµερα. Βέβαια, µπαίνουν οι τροπολογίες και βλέπετε ότι ξεφεύγει το θέµα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρήστος Μπουκώρος έχει τον λόγο. Κι αµέσως µετά ο κ. Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Λυπάµαι που είµαι αναγκασµένος να απαντήσω στους ίδιους
τόνους. Κάθε άλλο παρά για το νοµοσχέδιο και το περιεχόµενό
του µίλησε ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος. Άνοιξε µια πλειάδα θεµάτων.
Κύριε Φάµελλε, εγώ δεν έχω καµµία δυσκολία να παραδεχθώ
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερος στην κάνναβη από τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν είστε όµως καλύτεροι ούτε στην πυρόσβεση, κύριε
Φάµελλε, ούτε στους δασικούς χάρτες. Την ώρα που άνδρες και
γυναίκες δίνουν τη µάχη στο Σχίνο της Κορινθίας και στα Μέγαρα
είναι ανεπίτρεπτο να µιλάµε στην Ολοµέλεια, αντί να ευχόµαστε
να πάνε όλα καλά και να ανταπεξέλθουν, να αναχαιτίσουν την πύρινη λαίλαπα. Έρχεστε εδώ και λέτε για ελλείµµατα. Πού τα είδατε τα ελλείµµατα; Τριακόσιοι άνδρες και γυναίκες της
πυροσβεστικής δίνουν τη µάχη στο πύρινο πεδίο. Είκοσι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα χτες και σήµερα συµµετέχουν στην
κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Πού είδατε τα ελλείµµατα, κύριε Φάµελλε; Γιατί δηµιουργείτε
εντυπώσεις;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ο ίδιος ο κ. Χαρδαλιάς το παραδέχθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε,
δεν σας διέκοψε κανείς. Σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έγινε τεράστια προσπάθεια χθες.
Σώθηκε µέχρι και το καταφύγιο προστασίας της άγριας ζωής. Η
αγωνία µας είναι οι ανθρώπινες ζωές. Στη συνέχεια οι ανθρώπινες περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, για το οποίο πονάµε,
κύριε Φάµελλε, γιατί έχουν γίνει στάχτη σαράντα χιλιάδες στρέµµατα. Αλλά, έρχεστε εσείς, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και
µιλάτε για ελλείµµατα, όταν δίνεται η µάχη από τόσο κόσµο της
πυροσβεστικής στην πρώτη γραµµή.
Εγώ θα έλεγα ότι µε επιτυχία δίνεται η µάχη, παρά τη µεγάλη
περιβαλλοντική καταστροφή. Αυτή είναι η αγωνία µας, σας ξαναλέω. Με επιτυχία γιατί έγιναν σωστά οι εκκενώσεις, γιατί σώθηκαν καταφύγια γιατί η µάχη δίνεται µέχρι τώρα αυτή την ώρα
που εµείς µιλάµε εδώ στην Ολοµέλεια. Δίνεται από τους άνδρες
και τις γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Όµως βάλατε και θέµα δασικών χαρτών, κύριε Φάµελλε, στην
Ολοµέλεια. εσείς, ο επισπεύδων Υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που είδε το νοµοσχέδιο του να καταρρέει στο Συµβούλιο
της Επικρατείας. Να καταρρέει τµηµατικά τόσο ως προς τις οικιστικές πυκνώσεις, όσο και προς τον µηχανισµό εξαγοράς που
είχατε προβλέψει. Είναι δέσµευση πράγµατι του Πρωθυπουργού
ότι θα έχουµε αναρτηµένους χάρτες µέχρι το τέλος του 2021. Η
τροπολογία µε αριθµό 895 σήµερα είναι η πρώτη µιας σειράς
που θα χρειαστούν για να αντιµετωπιστούν όλα τα ζητήµατα.
Κύριε Φάµελλε, εµείς δεν δηµεύουµε την πατρογονική περι-
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ουσία των αγροτών, µια περιουσία εδώ και οκτώ γενιές. Αυτό που
επιχειρήσατε να κάνετε εσείς, να τους υποχρεώσετε να αγοράσουν τη γη των πατέρων τους και των παππούδων τους.
Τι λέει η σηµερινή τροπολογία; Η σηµερινή τροπολογία λέει
ότι οι πάντες έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις και για πρόδηλα
λάθη. Κανένας δεν χάνει αυτό το δικαίωµα. Ούτε από αναρτηµένους χάρτες, ούτε από υπό ανάρτηση χάρτες. Εµείς, κύριε Φάµελλε, µπορούµε να αισθανθούµε το πρόβληµα και την αγωνία
που τροφοδοτήσατε στον αγροτικό κόσµο της χώρας µε το δικό
σας νοµοσχέδιο. Δεσµευτήκαµε σαν αντιπολίτευση ότι θα επιλύσουµε το ζήτηµα και το επιλύουµε σταδιακά µε συγκεκριµένα
χρονοδιαγράµµατα. Δεν είναι µόνο η τροπολογία. Θα είναι και οι
υπουργικές αποφάσεις. Θα είναι και οι εγκύκλιοι προς τη διοίκηση κατά τις επιταγές του ν.4685 και κυρίως του άρθρου 48.
Να επιλυθεί επιτέλους αυτό το ζήτηµα και να συµβαδίσουν οι δασικοί χάρτες µε το Κτηµατολόγιο.
Εγώ δεν λέω ότι είχατε κακές προθέσεις, κύριε Φάµελλε, όταν
προχωρήσατε το έργο των δασικών χαρτών. Λέω όµως ότι στην
πραγµατικότητα απέτυχε να λειτουργήσει ο νόµος σας. Και αποδείχθηκε αυτό. Μας κληροδοτήσατε εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες
αντιρρήσεις, κύριε Φάµελλε. Πότε θα εξετάζονταν αυτές οι αντιρρήσεις; Με τους ρυθµούς που µας παραδώσατε χρειάζονταν
είκοσι εφτά χρόνια για να εξεταστούν. Μας λέτε ότι λύσατε το
ζήτηµα των δασικών χαρτών; Τώρα επιλύεται το ζήτηµα σταδιακά, µε µέτρο, µε λογική, επίπονα, µε σχεδιασµό και χρονοδιάγραµµα. Τώρα, από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας του
Κυριάκου Μητσοτάκη και από τον αρµόδιο Υφυπουργό κ. Αµυρά,
τον οποίο µόλις προχθές φιλοξενήσουµε στη Μαγνησία. Επειδή
γνωρίζετε τι γίνεται στη Μαγνησία κι εµείς δε γνωρίζουµε, ρωτήστε τους αγρότες του Πηλίου και του κάµπου να δείτε ότι έφυγαν
απολύτως ικανοποιηµένοι από τη συνάντηση µε τον κ. Αµυρά.
Συµµετείχα στη συνάντηση αυτή. Άκουσα τα ερωτήµατα των
αγροτών. Απαντήθηκαν όλα, ένα προς ένα από τον κ. Αµυρά. Δεν
νοµίζω να συνέβαινε το ίδιο και επί των δικών σας ηµερών. Δεν
θυµάµαι να είχαµε ικανοποιηµένους αγρότες. Προστατεύουµε
το δάσος και την περιουσία των αγροτών τη δεν δηµεύουµε.
Αυτή είναι η δική µας γραµµή, αγαπητέ κύριε Φάµελλε, µιας και
µου ζητήσατε να απαντήσω σε όλα τα ερωτήµατα. Δεν έχουν βέβαια, κανένα προσωπικό τόνο οι απαντήσεις µου. Ωστόσο πρέπει
να απαντηθούν.
Αυτά, λοιπόν, για τις πυρκαγιές και για τους δασικούς χάρτες.
Τα θέµατα της Θεσσαλονίκης που βάλατε δεν τα γνωρίζω και ως
εκ τούτου, δεν µπορώ να τοποθετηθώ. Δεν µπορώ να εκφράσω
κάποια άποψη.
Θα έλεγα σχετικά µε το σηµερινό νοµοσχέδιο για τη φαρµακευτική κάνναβη ότι πράγµατι µετέβαλε τη στάση η Νέα Δηµοκρατία. Το είπε ο αρµόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ.
Γεωργιάδης και το είπε µε τρόπο εκκωφαντικό και ξεκάθαρο.
Αλλά ποια πολιτική δύναµη είναι σοβαρή; Αυτή που παραµένει
προσηλωµένη στις θέσεις της ακόµα και αν αντιλαµβάνεται ότι
υπάρχει και µια άλλη οπτική των πραγµάτων, υπάρχει και µια
άλλη αντιµετώπιση; Εκείνο που βλέπω σήµερα ότι είναι εντελώς
λάθος και ως προς την ουσία ως προς το timing είναι να βάζουν
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, θέµα νοµιµοποίησης της χρήσης κάνναβης και όλα αυτά τα
ζητήµατα, θολώνοντας το σηµερινό νοµοσχέδιο που έχει να κάνει
µε την αυστηρά ελεγχόµενη καλλιέργεια και µεταποίηση της
φαρµακευτικής κάνναβης, που είναι πράγµατι ένας από τους
κλάδους της παραγωγής και της µεταποίησης στην παγκόσµια
οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι, σήµερα αυτό συζητάµε. Όταν έρχονται στελέχη των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, µε αφορµή το σηµερινό
νοµοσχέδιο και υποστηρίζουν ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση
για τη νοµιµοποίηση της χρήσης της κάνναβης στους ενήλικες,
δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να τροφοδοτούν ακραία επιχειρήµατα, τα οποία ακούστηκαν στη Βουλή και τα οποία υποστηρίζουν ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο ουσιαστικά είναι το πρελούδιο,
είναι ο προποµπός για τη νοµιµοποίηση της χρήσης κάνναβης.
Να σας πω και κάτι τελευταίο, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Όποια κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία και
θέλει να νοµιµοποιήσει την κάνναβη, να φέρει τις µελέτες, να
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φέρει το σχέδιο, να αναλάβει και την ευθύνη και να τη νοµιµοποιήσει. Από τη δική µας Κυβέρνηση τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει και δεν έχει εκφραστεί µε κανέναν τρόπο. Στεκόµαστε στο
νοµοσχέδιο της φαρµακευτικής κάνναβης και είναι απολύτως ξεκάθαρα τα πράγµατα. Απολύτως ξεκάθαρα!
Τροποποιήσαµε άποψη; Τροποποιήσαµε θέση; Ναι, το κάναµε.
Αν θέλαµε να περάσουµε στα µουλωχτά -ας µου επιτραπεί η έκφραση- το όλο το θέµα, θα αφήναµε τα πράγµατα ως έχουν, εκατόν δέκα αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις και µόνο µία εγκατεστηµένη, θα συνεχίζαµε -αν θέλετε- να κάνουµε την όποια κριτική
στο νοµοσχέδιο ΣΥΡΙΖΑ.
Αντιθέτως, ερχόµαστε σήµερα και φέρνουµε διατάξεις φιλοεπενδυτικές για έναν κλάδο, ο οποίος µπορεί να προσθέσει στην
ελληνική οικονοµία και να δώσει και θέσεις εργασίας καλά αµειβόµενες και µια άλλη διέξοδο στην παραγωγική διαδικασία του
πρωτογενούς τοµέα και της µεταποίησης.
Τα πράγµατα λοιπόν, είναι καθαρά. Με επιθετικό τρόπο, όπως
είπε ο κ. Παπαθανάσης, δηλαδή, φιλοεπενδυτικό τρόπο λειτουργούµε. Τα υπόλοιπα µπορεί να είναι ευσεβείς πόθοι, δεν ξέρω
ίσως του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήµατος Αλλαγής. Μπορεί να είναι πράγµατι ευσεβείς πόθοι και να θεωρούν ότι αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να αποτελέσει τον προθάλαµο για κάτι άλλο. Εκεί είναι και η
διαφορά µας, λοιπόν και αυτή η διαφορά µας παραµένει ξεκάθαρη.
Για την τροπολογία 896 που κατέθεσε ο Σίµος Κεδίκογλου,
ακούστηκε, αν θυµάµαι καλά, από το Κινήµατος Αλλαγής ότι είναι
φωτογραφική. Δεν είναι καθόλου φωτογραφική τροπολογία.
Είναι µια παράταση της επιχείρησης της Εύβοιας. Είχε εγκριθεί
η τροπολογία, είχε ψηφιστεί πριν από έναν µήνα και εκ παραδροµής αντί για τρεις µήνες παράταση, προέβλεπε έναν µήνα παράταση και γίνεται µε την ψήφιση εκ νέου της τροπολογίας αυτή η
απαραίτητη διόρθωση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ
εύκολο για κάθε Αντιπολίτευση να ασκεί κριτική. Το θέµα είναι
σε µείζονα ζητήµατα, όπως ετέθησαν και στη σηµερινή συζήτηση, όπως είναι η πυρόσβεση, όπως είναι οι δασικοί χάρτες, να
επιλύονται τα προβλήµατα και δεν νοµίζω ότι µε την πολιτική της
προηγούµενης κυβέρνησης επιλύθηκαν τα προβλήµατα. Αντιθέτως, τώρα βλέπουµε αποτελέσµατα.
Κλείνω και πάλι έχοντας στη σκέψη τους άνδρες και τις γυναίκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τους χειριστές των αεροσκαφών µας και των ελικοπτέρων που αυτήν την ώρα δίνουν µια
πολύ σκληρή µάχη µε µια πυρκαγιά που κατακαίει συµπαγές
δάσος µε ταχύτητες ανέµων που χθες το βράδυ έφτασαν τα 80
και τα 90 χιλιόµετρα. Η σκέψη όλων µας και η αρωγή όλων µας
θα πρέπει να είναι εκεί και να µην προσπαθούµε, δηµιουργώντας
σύγχυση εν τέλει, να λέµε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό
ή µέσα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτήν την ώρα
όµως, η µάχη στο πύρινο µέτωπο δίνεται συντεταγµένα από τις
δυνάµεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μπουκώρο.
Κύριε Μπουκώρο, θίξατε ένα θέµα, που αφορά τη δική µου περιοχή, την εκλογική µου περιφέρεια. Πράγµατι, πριν από λίγο γύρισα από εκεί, από το πρωί. Τα πάντα είναι πολύ συντονισµένα.
Λέω τι ισχύει στην πραγµατικότητα. Ξέρω την περιοχή πάρα
πολλά χρόνια. Υπάρχουν οι πάντες, το Πυροσβεστικό Σώµα κάνει
ό,τι µπορεί, οι δήµοι, η περιφέρεια, τα εναέρια µέσα. Γίνεται µια
πολύ µεγάλη προσπάθεια και βρισκόµαστε σε καλό στάδιο. Αυτό
µπορώ να πω. Πρέπει όλοι να είµαστε συνεργοί για την προστασία του περιβάλλοντος και των συνανθρώπων µας, πριν και πάνω
από όλα.
Να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Δικαιοσύνης κατέθεσαν στις 21 Μαΐου 2021 σχέδιο νόµου: «Κύ-
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ρωση α) της Συµφωνίας για την Συνεργασία στον Τοµέα της Επιστήµης και Τεχνολογίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής και β) του Τροποποιητικού Πρωτόκολλου της Συµφωνίας Οικονοµικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων
Πολιτειών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Θα δώσω τώρα τον λόγο, για τη δευτερολογία του, στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία,
κ. Μαµουλάκη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Οφείλω να απαντήσω στον αξιότιµο συνάδελφο, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόµµατος, κ. Μπουκώρο,
για διάφορες άστοχες, κατά την άποψή µας, δηλώσεις.
Κατ’αρχάς, προφανώς, κύριε Πρόεδρε λόγω της ειδικής σας
εντοπιότητας, όλοι είµαστε στην ίδια πλευρά του ποταµού. Όλοι
επιθυµούµε διακαώς, θα έλεγα, άµεσα την πλήρη ολοκλήρωση
της διαδικασίας στο έργο της πυρόσβεσης και φυσικά και συµπαραστεκόµαστε στον τιτάνιο αγώνα που καταβάλλεται.
Υπάρχει ένα «αλλά», κύριε Μπουκώρο. Υπάρχει µια δοµική αδυναµία του επιτελικού κράτους µε ωµή παραδοχή και του κ. Χαρδαλιά, του αρµόδιου Υπουργού για τα ζητήµατα αυτά, µια δοµική
απώλεια είκοσι εννέα πτητικών µέσων, που θα ήταν πάρα πολύ
χρήσιµα και αποτελεσµατικά, ειδικά στο πρώτο εικοσιτετράωρο
της µάχης που εδόθη. Να τονίσουµε εδώ ότι έχει παρέλθει ήδη το
δεύτερο εικοσιτετράωρο και δυστυχώς, εισερχόµεθα σε µια τρίτη
οδυνηρή νύχτα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ας ελπίσουµε όµως κλείνω µε αυτό- να ολοκληρωθεί αυτό το περιβαλλοντικό δράµα
για την περιοχή. Διότι, αναµφιβόλως µιλάµε για περιοχή απίστευτου φυσικού κάλλους και µια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και
λόγω του καταφυγίου προστατευόµενης ζωής.
Κλείνοντας, να πω ότι µακριά από µας λογικές και πρακτικές
τυµβωρυχίας, που εσείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση προ ετών
διατελέσατε στο Μάτι. Κάνετε µια διαδικασία ή ακολουθήσατε
µια πολιτική που απέχει παρασάγγας από τη δική µας λογική, το
δικό µας µενταλιτέ.
Τώρα, για τους δασικούς χάρτες. Στο σπίτι του κρεµασµένου
δεν µιλάνε για σκοινί. Σαράντα χρόνια δοµικής αβελτηρίας, δοµικής αδράνειας µεταπολιτευτικά στη χώρα, µια ιστορική εκκρεµότητα ενός αναµφιβόλως κοινά αποδεκτού αναπτυξιακού
εργαλείου. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεκαετίες µετά για να βάλει
µια τάξη µέσα από ένα θεσµικό πλαίσιο. Επειδή αναφέρατε και
τις επικείµενες αντιδράσεις, να σας πω λοιπόν ότι ο κ. Φάµελλος
ήρθε στην Κρήτη, µάλιστα ήµουν αυτοδιοικητικός τότε και έγινε
δηµόσια διαβούλευση µε τους φορείς. Δεν αντέδρασαν οι αγρότες της Κρήτης το 2018. Τώρα αντιδρούν που έχουν οιονεί απώλεια της περιουσίας, λόγω του ιδιοκτησιακού που υπάρχει στην
Κρήτη, ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μάλιστα, ο κ. Σκρέκας ήρθε δυστυχώς αργά στο νησί, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
να αποτρέψει µια κατάσταση, η οποία έχει ήδη συσσωρευθεί. Τι
έκανε; Απλά έδωσε κάποιες παρατάσεις οι οποίες όπως είπε και
κ. Φάµελλος όµως, µειώθηκαν στο µισό χρονικό διάστηµα για την
αντίδραση των πολιτών από τρεισήµισι µήνες σε δύο.
Πάµε τώρα στην ουσία, στον πυρήνα του προβλήµατος για
τους δασικούς χάρτες. Οφείλω να απαντήσω. Δεν επιταχύναµε
εµείς τη διαδικασία. Εσείς φέρατε τροπολογία µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και θα σας απαντήσω. Πεντακόσιες πενήντα θέσεις,
δασολόγων και δασοπόνων είχαµε προκηρύξει από τον Ιούνη του
2019 ως κυβέρνηση και για να µπορέσουν να στελεχώσουν και
να ενισχύσουν τις επιτροπές που θα εξέταζαν τα ζητήµατα των
δασικών χαρτών. Εσείς λοιπόν, τι κάνατε; Κάνατε το πολιτικό κατ’
εµάς έγκληµα, να σταµατήσετε τη διαδικασία των διαγωνισµών
και να υπάρχει µια στελεχιακά αφυδατωµένη υπηρεσία, που δεν
µπορούσε να διεκπεραιώσει και να χειριστεί το θέµα των δασικών
χαρτών, εξ ου και το πρόβληµα που διογκώθηκε.
Άρα λοιπόν, έχετε συνολικά την υπογραφή της ευθύνης σε
αυτό το σηµαντικό για εµάς και για όλο τον κόσµο ζήτηµα. Το
λέω αυτό γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εδώ νοµίζω ότι µε τα θέµατα των τροπολογιών κάτι δεν πάει
καλά. Το ανέφερε και ο κ. Φάµελλος, θα το πω για άλλη µια
φορά. «ENERGIA», εδώ έχουµε το εξής ζήτηµα, έχουµε µια εταιρεία η οποία για το κοίτασµα του Πρίνου τουλάχιστον από τα
στοιχεία της ήταν απολύτως κερδοφόρα επιχείρηση µε λειτουργικά έξοδα το 2019 28 εκατοµµύρια και το 2020 20 εκατοµµύρια
ευρώ. Έρχεται η ελληνική πολιτεία ελέω της κρίσεως του
«COVID» να ενισχύσει την επιχείρηση αυτή. Πώς την ενισχύει; Με
την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου για µια δανειοδότηση 90,5
εκατοµµύρια ευρώ και ένα οµολογιακό δάνειο άλλων 10 εκατοµµυρίων, άθροισµα τουτέστιν 100 εκατοµµύρια ευρώ. Πολύ
ωραία.
Πάµε, όµως, στην ουσία. Προφανώς, εξεπλάγην το Σώµα µε
την κοινή παραδοχή του κ. Ταγαρά, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος ότι δεν γνωρίζει για όλο αυτό το ζήτηµα, που έχει προκύψει τόσο µεγάλο διάστηµα πριν στην ευρύτερη περιοχή µε τις
απολύσεις πενήντα εργαζοµένων και άλλων πενήντα που µετατίθενται ως εργολαβικοί, δηλαδή subcontracts, δηλαδή υπεργολαβίες, δηλαδή ουσιαστικά πλήρης απώλεια της θέσης εργασίας
των. Δεν το γνωρίζει. Εντάξει. Το έµαθε σήµερα. Και θα παραµείνει, παρόλη τη γνώση του, αυτή η τροπολογία εν ισχύ;
Ερωτώ το Σώµα και σας ρωτώ και εσάς, κύριε Υπουργέ. Ξεκάθαρα, τώρα θα δώσετε απάντηση. Δεν µπορεί να µην γνωρίζετε,
αλλά και αν δεν το γνωρίζατε µέχρι πρότινος, το γνωρίζετε τώρα.
Τι θα γίνει, θα δανειοδοτήσει µε τις πλάτες του ελληνικού δηµοσίου, µε τις πλάτες ηµών µια εταιρεία, η οποία µέχρι χθες κερδοφόρα ήτο, µε αυτήν την ωµή παραδοχή ότι είναι ante portas
προ των πυλών οι απολύσεις; Θέλω οπωσδήποτε µια απάντηση.
Θέλουµε οπωσδήποτε µια απάντηση το συντοµότερο δυνατό για
να ξεκαθαρίσει η ήρα από το σιτάρι, για να καταλάβουµε επιτέλους τι είναι αυτό, το οποίο οδηγεί την Κυβέρνηση σε συγκεκριµένες κινήσεις γύρω από αυτό το ζήτηµα.
Βέβαια, να πούµε ότι και το τρέχον έτος απ’ ό,τι φαίνεται από
τα στοιχεία, βλέπω δυόµισι χιλιάδες βαρέλια, βλέπω ότι το κοίτασµα του Πρίνου παραµένει σε πλήρη ισχύ, αναµένεται επίσης
να παραµείνει επικερδές.
Άρα, εν συνόλω µε τα δεδοµένα που υπάρχουν επί τάπητος
περιµένουµε απαντήσεις. Εφόσον, κύριε Μπουκώρο, έχετε την
διάθεση να απαντήσετε αµέσως µετά δράττοµαι της ευκαιρίας
να σας επισηµάνω να ξεκινήσετε από την … και από αυτό το ζήτηµα που έθιξα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Μαµουλάκη.
Ορίστε, κύριε Μπουκώρε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είµαι αναγκασµένος να απαντήσω,
κύριε Πρόεδρε και να κάνω χρήση της δευτερολογίας, διότι ο
αγαπητός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προσεγγίζει πολύ-πολύ σηµαντικά ζητήµατα µε
πολύ στενή κοµµατική οπτική.
Ξεκινάµε από τα σηµαντικά, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε και το σηµαντικό αυτήν την ώρα είναι η µάχη, που δίνουµε
µε τις πύρινες φλόγες και κινδυνεύουν περιουσίες, ανθρώπινες
ζωές και περιβάλλον. Είπε ο κ. Χαρδαλιάς, παρ’ότι ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος 1η Μαΐου θα έχουµε 1η Ιουνίου τα ενοικιαζόµενα πυροσβεστικά µέσα και ήρθατε εδώ να µιλήσατε για
καθυστερήσεις, χωρίς να αναρωτηθείτε τέσσερα χρόνια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε. Γιατί η αντιπυρική περίοδος -το γνωρίζετε πολύ καλά- η ίδια είναι πάντα 1η Μαΐου µε 31η Οκτωβρίου,
αυτή είναι η αντιπυρική περίοδος. Ξέρετε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
µέχρι πότε παραλάµβανε ενοικιαζόµενα πτητικά πυροσβεστικά
µέσα; Μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Προς τι λοιπόν, ο θόρυβος και η
δηµιουργία εντυπώσεων;
Αντί να συνδράµουµε όλοι εκεί και να πούµε µπράβο στα στελέχη της Πυροσβεστικής που δίνουν αυτήν την ηρωική µάχη,
στους πιλότους των «Canadair» και των άλλων τύπων αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, που είναι είκοσι, γιατί ξέρετε σε ένα
µέτωπο δεν µπορούν να συµµετέχουν και εκατοντάδες πτητικά
µέσα. Το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή, αν είχαµε τριακόσια αεροσκάφη θα ήταν δύσκολο να συντονιστούν να κατασβέσουν ένα
µέτωπο.
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Κατά συνέπεια, είπε κάτι ως πληροφορία ο κ. Χαρδαλιάς για
να δείξει την ετοιµότητα, που υπάρχει ενόψει του θέρους, το αρπάζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το κάνει σηµαία ευκαιρίας.
Δασικοί χάρτες. Ειλικρινά, συµφωνώ ότι στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί. Είναι ένα θέµα, που µε έχει απασχολήσει πέντε, έξι χρόνια, κύριε συνάδελφε. Γιατί δεν
διαµαρτυρήθηκαν…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Πέντε, έξι χρόνια!
Μισό αιώνα εκκρεµότητα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι, όµως, οι νόµοι οι προηγούµενοι
λέτε ότι έχουν µισό αιώνα ιστορία. Εγώ θα σας πω ότι έχει
ογδόντα χρόνια ιστορία και εγώ θα σας πω ότι είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους και το λύνουµε εµείς σήµερα.
Η διαφορά ξέρετε πια; Ο βαθµός καταναγκαστικότητας του
προηγούµενου νοµικού πλαισίου σε σχέση µε τον νόµο του κ.
Φάµελλου, ο όποιος αν δεν πλήρωνες σου δήµευε τα χωράφια.
Είστε και Κρητικός και µου λέτε ότι τώρα διαµαρτυρήθηκαν οι
Κρητικοί αγρότες. Ναι, πράγµατι γιατί επί των ηµερών σας δεν
είχαν αναρτηθεί οι χάρτες για να δουν στην πράξη τι προβλέπει
το νοµοσχέδιο Φάµελλου. Τώρα αναρτώνται χάρτες και καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι έπαθαν που είχατε βγάλει τα λάπαθα δασικές εκτάσεις, εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα µε λάπαθα τα
δείχνατε ως δάσος. Αυτά κάνατε στην Κρήτη, όχι εσείς προσωπικά. Το προηγούµενο νοµοσχέδιο ούτε και ο κ. Φάµελλος προσωπικά, γιατί πιστεύω ότι εξέφραζε µια κυβερνητική πολιτική µε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Σε κάθε περίπτωση και για το σηµερινό νοµοσχέδιο, για να
κλείσω έτσι…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, δεν θα κλείσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: …κάνω έκκληση κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ να σταθούµε στο περιεχόµενο του
σηµερινού νοµοσχεδίου, γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας και
πρώην Υπουργοί εδώ πέρα άνοιξαν ζητήµατα νοµιµοποιήσεων
και όλα αυτά τα ζητήµατα.
εσείς, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα πάρετε τον λόγο
σήµερα αν και δεν διαθέτουµε τριτολογία και θα πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη νοµιµοποίηση της χρήσης κάνναβης στα ενήλικα άτοµα; Σας το ρωτώ ευθέως, όσο ευθέως θέσατε και εσείς
τα ερωτήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρήστο Μπουκώρο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι είµαστε εδώ και
εγώ δεν θα µπω στον πειρασµό να αναφερθώ στα θέµατα, τα
οποία ήδη τέθηκαν και δεν αφορούν το σηµερινό νοµοσχέδιο, θα
εστιάσω όµως την οµιλία µου προς το παρόν σχέδιο νόµου, το
οποίο συζητείται. Είναι ένα σχέδιο νόµου, το οποίο φαίνεται ότι
γίνεται αποδεκτό από µία συντριπτική πλειοψηφία των µελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτό φάνηκε τόσο κατά τις οµιλίες
των συνεδριάσεων των επιτροπών, αλλά και σήµερα στην Ολοµέλεια. Αυτό γιατί; Γιατί πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο
είναι τολµηρό, είναι αναπτυξιακό και θα έλεγα «λυτρωτικό» για
µια µερίδα συµπολιτών µας, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές
ασθένειες.
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι αποτυπώνει ταυτόχρονα τη βούληση της Κυβέρνησης για δηµιουργία συνθηκών ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας, µιας επιχειρηµατικότητας, η οποία θα
εστιάζει στην εξωστρέφεια, θα είναι ανταγωνιστική και γι’ αυτό
τον λόγο θα είναι ελκυστική η χώρα µας για επενδύσεις στον
κλάδο µε ισχυρή προστιθέµενη αξία, σε έναν κλάδο που εντάσσει
στην παραγωγική του δραστηριότητα τις έννοιες της καινοτοµίας
και της διαφοροποίησης.
Η κάνναβη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι στην πραγµατικότητα
ένα εργαλείο µε διττή αξία: πρώτον, θεραπευτική και δεύτερον,
αναπτυξιακή. Στην θετική επίδραση στα θέµατα της υγείας έγινε
εκτενής αναφορά από συναδέλφους νωρίτερα και από τον κύριο
Υπουργό και δεν θα ξαναπώ τα ίδια.
Σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή διάσταση του προϊόντος θέλω
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να πω ότι προσδοκούµε ότι την επόµενη δεκαετία µε την υλοποίηση των επενδύσεων θα έχουµε εισροή, αύξηση των εισοδηµάτων κατά ένα δισεκατοµµύριο περίπου.
Τι έρχεται, όµως, να συµπληρώσει, τι αντιµετωπίζει το παρόν
σχέδιο νόµου; Κατ’αρχήν γιατί είναι καινοτόµο; Είναι καινοτόµο
γιατί εντάσσει τα τελικά προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης στο
πίνακα Δ’ των ναρκωτικών, ώστε να µπορούν οι ασθενείς να τα
προµηθεύονται από τα φαρµακεία µε ευθύγραµµη ιατρική συνταγή. Δεν υπάρχει, λοιπόν, φόβος να διαδοθεί ανεξέλεγκτα στην
αγορά, αφού θα είναι µια ιατρική συνταγή για συγκεκριµένη ποσότητα και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Δηλαδή, τελικά
µέσα από αυτό το σχέδιο νόµου δηµιουργούµε µία πραγµατική
εγχώρια αγορά κάνναβης.
Ακούστηκε επίσης και ήταν πολύ ενδιαφέρον η ανάγκη δηµιουργίας ενός µητρώου ασθενών, έτσι ώστε να εκδίδεται µία κάρτα και
οι ασθενείς να µην κινδυνεύουν µε συλλήψεις όπως γίνεται σήµερα στη χώρα µας, να παταχθούν παράνοµες πρακτικές και να
περιοριστεί το µαύρο χρήµα και οι υπόγειες διαδροµές του.
Αναφέραµε ότι είναι αναπτυξιακό εργαλείο και δεν θα το αναλύσω περαιτέρω. Πού βρίσκεται όµως σήµερα η Ελλάδα, µε
βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο; Πράγµατι, µε τον ν.4528/18, που
θεσµοθετήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, ξεκίνησε µία
προσπάθεια και µία δυνατότητα εγχώριας παραγωγής και τελικής επεξεργασίας προϊόντων κάνναβης. Όµως, τα αποτελέσµατα
δεν ήταν τα αναµενόµενα.
Χώρες, οι οποίες στηρίχθηκαν στην ελληνική εµπειρία, στην
ελληνική νοµοθετική εµπειρία, όπως η Πορτογαλία, η Δανία, η
Μάλτα µάς ξεπέρασαν. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι πήραν ό,τι καλό είχε
η νοµοθεσία και την εφάρµοσαν βάζοντας και τις δικές τους πινελιές. Εποµένως, είναι ανάγκη -αυτό είναι πασιφανές- κάτι να
γίνει στο συγκεκριµένο νόµο έτσι όπως ίσχυε.
Άλλωστε ειπώθηκε νωρίτερα ότι ενενήντα πέντε επενδύσεις
ήδη έχουν πάρει έγκριση εγκατάστασης, πενήντα βρίσκονται σε
φάση εξέτασης και δεκαέξι βρίσκονται σε στάδιο τελικής έγκρισης. Ειπώθηκε επίσης ότι µόνο µία επένδυση έχει γίνει στην Κόρινθο.
Εδώ θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να προσθέσω ότι θα
γίνει και άλλη µία στην Κοζάνη, µε βάση -σας ευχαριστώ γι’ αυτότις κατευθύνσεις που εσείς δώσατε στον εκπρόσωπο των επενδυτών για το πώς φαντάζεστε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας της
κάνναβης στη χώρα µας, η οποία αποδεικνύεται και αποτυπώνεται και στο παρόν σχέδιο νόµου. Η παρούσα, λοιπόν, νοµοθετική
πρωτοβουλία θα απελευθερώσει τη δυναµική του κλάδου και
σύντοµα, από το σχεδιασµό, τα έργα θα φτάνουν στην υλοποίηση.
Επιτρέψτε µου να πω την έκφραση ότι αυτό το σχέδιο νόµου,
που θα γίνει νόµος, θα δρα σαν επιταχυντής. Με τις ρυθµίσεις
του νόµου αυτού θα παραλληλιστούν οι διαδικασίες εξαγωγικών
δραστηριοτήτων µε τις αντίστοιχες που υπάρχουν και ισχύουν
στα γενόσηµα φαρµακευτικά προϊόντα, που παράγονται στη
χώρα µας.
Όµως τέθηκαν και διάφορα ζητήµατα κριτικής. Από πολλούς
συναδέλφους τέθηκε το ερώτηµα γιατί εµπορία µέχρι 30 γραµµάρια του ανθού. Ο κ. Υπουργός το ανέπτυξε αυτό στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Νοµίζω είναι απόλυτα σωστό να µην
είναι 400 γραµµάρια, όπως στην Πορτογαλία. Γιατί; Γιατί πρόκειται για ένα προϊόν, το οποίο είναι ιατρικό και ως τέτοιο προϊόν
θα βρίσκεται στα φαρµακεία και εποµένως, ως ιατρικό προϊόν η
συσκευασία συνάδει µε την αξία και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Κυρίως, γιατί ο βασικός στόχος είναι να παράξουµε τελικό προϊόν φάρµακο και όχι υποχρεωτικά ανθό.
Η δεύτερη κριτική-συζήτηση, που έγινε αφορά στη χρήση γης
υψηλής παραγωγικότητας. Επί του θέµατος αυτού έγιναν συζητήσεις και σήµερα ακόµα τέθηκε ως θέµα. Είµαι σίγουρος -γιατί
γνωρίζω ότι η Κυβέρνηση και ο Υπουργός που παρίσταται εδώ,
ακούει κάθε θετική πρόταση και πρωτοβουλία- ότι θα βρεθεί τελικά µία χρυσή τοµή για το θέµα αυτό. Άλλωστε και το 1%, που
θεσµοθετήσαµε ως Κυβέρνηση για το θέµα της χρήσης γης υψηλής παραγωγικότητας για τα φωτοβολταϊκά δεν είχε σκοπό να
ενισχύσει τα φωτοβολταϊκά, αλλά είχε σκοπό να προστατεύσει
τη γη υψηλής παραγωγικότητας.
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Τρίτο ζήτηµα το οποίο έτυχε της κριτικής και της συζήτησης
ήταν η ίδρυση του Εθνικού Οργανισµού Κάνναβης. Είναι ένα
πάγιο αίτηµα των φορέων, αποτυπώθηκε και συζητήθηκε. Νοµίζω
και εγώ ότι ένας φορέας, ένας µηχανισµός µε τη συµµετοχή εκπροσώπου των Υπουργείων, φορέων, καταναλωτών, ασθενών θα
βάλει τις βάσεις, µαζί και µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, µιας
πολύ συστηµατικής παρακολούθησης του θέµατος της κάνναβης. Το θετικό είναι επίσης ότι ο παριστάµενος Αναπληρωτής
Υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα εξετάσει το θέµα και θα το µετεξελίξει σε νοµοθετική πρωτοβουλία στο επόµενο διάστηµα.
Σηµαντικά ζητήµατα τίθενται στο σχέδιο νόµου, µεταξύ των
οποίων αναφέρεται και η χωροθέτηση. Προβλέπεται, λοιπόν, ότι
η έκταση, η οποία πρέπει να χρησιµοποιηθεί, είναι 4 στρέµµατα
και άνω. Μιλούµε για κατασκευές σε θερµοκήπια κλειστού τύπου,
καθώς και πρόβλεψη για εφαρµογή συνθηκών ασφαλείας. Να πω
επίσης ότι είναι πολύ θετική -άλλωστε ειπώθηκε και νωρίτερα,
µάλιστα από κάποιους ζητήθηκε να είναι υποχρεωτική- η χρήση
των ΑΠΕ στην παραγωγική διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Κλείνοντας σιγά-σιγά και συµπερασµατικά να πω ότι το παρόν
σχέδιο νόµου διευρύνει τις παραγωγικές δυνατότητες της κάνναβης, δηλαδή της οικονοµίας και επιτρέπει την ασφαλή ανάπτυξή της και στη χώρα µας. Υπήρχαν γραφειοκρατικές
χρονοβόρες διαδικασίες στο προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο, που
µε το παρόν σχέδιο νόµου αντιµετωπίζονται, έτσι ώστε ο κλάδος
και για τη χώρα µας να γίνει πιο ελκυστικός και πιο φιλικός στους
επιχειρηµατίες.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περιέγραψε τα αναµενόµενα έσοδα από την ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα µας και επιπλέον πολύ θετικό είναι -θα το επαναλάβω- ότι µε το παρόν
σχέδιο νόµου γίνεται η ένταξη των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στον πίνακα Δ’ των ναρκωτικών. Εξυπηρετούνται πλέον οι ασθενείς, αφού µπορούν να προµηθεύονται από
τα φαρµακεία, όπως είπαµε, ευθύγραµµη ιατρική συνταγή, δίχως
να καταφεύγουν στην παρανοµία και στη µαύρη οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Πιστεύω λοιπόν ότι πρόκειται για
ένα σχέδιο νόµου που θα στηριχθεί από τη µεγάλη πλειοψηφία
του ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτονόητα το υπερψηφίζω και
εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Μάρκου, που σήµερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά,
κύριε Μάρκου, για τη γιορτή σας και σε όλους όσους και όσες
εορτάζουν.
Κύριε Μάρκου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
και για τις ευχές σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορώ να αντισταθώ στον
πειρασµό µετά την τελευταία παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, και θα διαβάσω τη σηµερινή δήλωση του κ. Χαρδαλιά.
Προφανώς, προφανέστατα οι πάντες ευχόµαστε αυτό το κακό
µε την πυρκαγιά να τελειώσει γρήγορα, αλλά µε τις ευχές ξέρετε
δεν µπορούµε να σβήσουµε τη φωτιά. Χρειάζεται και κάτι άλλο.
Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, λείπουν είκοσι εννέα πυροσβεστικά
εναέρια µέσα. Επί λέξει διαβάζω τη φράση του: «γιατί η µίσθωση
αρχίζει στις 25 Μαΐου». Ναι, αλλά όπως είπε και ο κ. Μπουκώρος,
η αντιπυρική περίοδος άρχισε την 1η Μαΐου. Γιατί η µίσθωση αρχίζει στις 25 Μαΐου και τώρα λείπουν αυτά; Συµπλήρωσε ο κ.
Χαρδαλιάς: «Είµαστε άτυχοι». Άτυχη είναι η ελληνική κοινωνία µε
την Κυβέρνηση που έχει, όχι ο κ. Χαρδαλιάς.
Δεύτερο θέµα, που αφορά τον κ. Μπουκώρο. Πόσο θα πολιτευτείτε µε ψεύδη και ανακρίβειες, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Δήλωσε ότι «σώσαµε την περιοχή “NATURA”» και µόλις πριν
από λίγο βγήκε ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πληρο-
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φόρησης για τις δασικές πυρκαγιές ότι κάηκαν τέσσερις χιλιάδες
τετρακόσια στρέµµατα µέχρι τώρα της περιοχής «NATURA», δηλαδή το 6,6% της περιοχής. Πόσα άλλα ψέµατα θα πείτε;
Ερχόµαστε λοιπόν, στο προκείµενο. Με έναν περίεργα ελλιπή
διάλογο στις Επιτροπές, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ήρθε στην
Ολοµέλεια. Και λέω περίεργα ελλιπή διάλογο, γιατί είναι πρωτοφανές το φαινόµενο κανείς Βουλευτής της Πλειοψηφίας να µην
παίρνει τον λόγο στις επιτροπές. Πάλι καλά που επιστρατευτήκατε κάποιοι να έρθετε εδώ, εκόντες άκοντες.
Λογικό θα µου πείτε. Ποιος µπορεί να ξεχάσει τις κραυγές σας,
σε τούτη την Αίθουσα το 2018, όταν η κυβέρνηση είχε εισαγάγει
για συζήτηση το δικό της πρωτοποριακό νοµοσχέδιο; Ποιος µπορεί να ξεχάσει τον κ. Φωτήλα που έλεγε -διαβάζω από τα Πρακτικά της Βουλής- ότι φέραµε την επένδυση της φούντας, ότι
σκοπεύουµε εκτός από τη φούντα να νοµοθετήσουµε την καλλιέργεια κόκας και οπίου, µπορεί αύριο να δούµε σε ένα χωριό,
δίπλα στο σχολείο µια χασισοκαλλιέργεια, στην εκκλησία χασισοκαλλιέργεια και σε σπίτια νοικοκυραίων χασισοκαλλιέργεια,
ότι εµείς θέλαµε να µείνουµε στην ιστορία ως η κυβέρνηση της
φούντας και ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να το επιτρέψει
αυτό για τα ελληνόπουλα και θα τους φέρει δουλειές, ενώ εµείς
φέρνουµε δουλειές µε φούντες.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει τον κ. Γκιουλέκα, ο οποίος άφηνε
υπονοούµενα ότι είχαµε κρυφή ατζέντα και για το τι τελικά επιδιώκαµε και ο οποίος -ακούστε το αυτό, έχει σηµασία- µας καλούσε να απολογηθούµε γιατί δηµιουργούσαµε θέσεις εργασίας
από την καλλιέργεια του χασίς και την ίδια στιγµή δεν προωθούσαµε την επένδυση στο Ελληνικό. Αυτοί οι λαλίστατοι οµιλητές
απουσιάζουν σήµερα, καθώς και άλλοι. Όλο αυτό το κρεσέντο
λαϊκισµού το παρακολουθούσαµε, τη στιγµή που οι φορείς είχαν
κληθεί, είχαν καταθέσει και είχαν φέρει χιλιάδες επιστηµονικές
σελίδες που τεκµηρίωναν την απαραίτητη φαρµακευτική παρουσία της κάνναβης.
Διάβασαν κι άλλοι τις ασθένειες, αλλά ως γιατρός, θέλω να τις
επαναλάβω, γιατί σε πολλές απ’ αυτές έχουµε βιώσει τη θεραπευτική επίδραση της κάνναβης: Για τον καρκίνο, την επιληψία,
το Πάρκινσον, το Αλτσχάιµερ, τη νόσο Crohn, τις καρδιακές επιπλοκές, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη θρυµµατική αρθρίτιδα,
ρευµατοειδή αρθρίτιδα, τη φλεγµονή του εντέρου, τον διαβήτη,
τη ναυτία και τον έµετο και απώλεια βάρους από τους καρκινοπαθείς από τις χηµειοθεραπείες, την ηπατίτιδα C, ασθενείς µε
HIV και τόσες άλλες.
Τα παραδείγµατα ανευθυνότητας εκ µέρους σας για το νοµοσχέδιο είναι πολλά. Σταµατάω εδώ, γιατί πραγµατικά δεν αξίζει
τον κόπο περισσότερο.
Όµως, δεν µπορώ να µην κάνω µια σύντοµη αναφορά στον άνθρωπο που διαβάλατε και συκοφαντήσατε, περισσότερο ίσως
από κάθε άλλον την περίοδο της διακυβέρνησή µας, τον Νίκο Καρανίκα, τη θετική συµβολή του οποίου αναγνώρισε ο κύριος
Υπουργός. Τον βανδαλίσατε επί µια εξαετία αυτό τον άνθρωπο
µε έναν τρόπο, που θέλετε να φιλοτεχνήσετε ότι αυτή η αµόρφωτη, η ανίκανη, η τεµπέλικη εικόνα που φτιάχνατε είναι η εικόνα
του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, πιστεύω
ότι στις γραµµές σας είναι δυο ειδών χαρακτήρες: αυτοί οι οποίοι
υιοθετούν τον κυνικό και πολιτικό αµοραλισµό του Υπουργού
Ανάπτυξης και κάποιοι, οι οποίοι πραγµατικά, στο µέσα της καρδιάς τους αισθάνονται ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα ακόµα και
σε αυτή τη σκληρή πολιτική πραγµατικότητα. Σας αφήνω να αναλογιστείτε πού εντάσσεστε.
Όµως, αλλάζουν οι καιροί και τα ήθη. Τότε τεµπέληδες ήταν
οι Συριζαίοι, τώρα τεµπέληδες είναι οι νέες και οι νέοι, που κάνουν διδακτορικές διατριβές. Τότε οι Πρέσπες ήταν προδοτικές,
τώρα θα έρθετε, θέλοντας και µη, να καταθέσετε εκατόν πενήντα
οκτώ, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς εκατόν πενήντα οκτώ.
Όµως, µε όλα αυτά που ανέφερα, θέλω να αναδείξω και µια
χαρακτηριστική διαφορά µας. Η διαφορά µας είναι ότι σήµερα
εµείς τασσόµαστε υπέρ του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, γιατί
ανταποκρίνεται σε ένα κοινωνικό αίσθηµα και δεν αισθανόµαστε
την ανάγκη να κάνουµε λαϊκίστικη πολιτική, γιατί αφορά την
υγεία, αυτούς που χρειάζονται τα προϊόντα της κάνναβης, που
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δεν πρέπει να ξοδεύουν τεράστιες περιουσίες ή καµµιά φορά να
τα εξασφαλίζουν από δρόµους αµφίβολης νοµιµότητας και να
συµβάλλουµε θετικά και στην απασχόληση και στην οικονοµία
που είναι το δεύτερο ζητούµενο.
Άκουσα, όµως, και κάτι από τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργός
στις επιτροπές. Είπε ότι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο νόµος
αυτός ήταν δειλός και άτολµος, ενώ το τωρινό νοµοσχέδιο είναι
γενναίο και τολµηρό. Εδώ πραγµατικά, δεν έχω λόγια. Προσωπικά, αυτό µε ξεπερνά. Μου θυµίζει το ανέκδοτο του δολοφόνου
του πατέρα του που πήγε στο δικαστήριο και ζητούσε επιείκεια
επειδή είναι ορφανός. Μόνο µε αυτό µπορεί να συγκριθεί.
Θέλω, όµως, επί της ουσίας -κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ένα
λεπτό ανοχή- να αναφέρω το εξής: Πραγµατικά, ένα θέµα είναι
η συσκευασία των τριάντα γραµµαρίων. Κατατέθηκαν κάποια επιχειρήµατα και είναι σεβαστά και ακουστά. Εκείνο που πρέπει,
όµως, να δούµε είναι γιατί η Πορτογαλία, που είναι ανταγωνιστική, έχει υιοθετήσει τα τετρακόσια γραµµάρια. Πόσο θα µας
βλάψει αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, µια έλλειψη είναι η πρόβλεψη, έστω στο ξεκίνηµά της,
συνεργασίας µε τις ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες. Οι ελληνικές
φαρµακοβιοµηχανίες ανθούν και έχουν τεράστιες δυνατότητες.
Βεβαίως αναφέρατε ότι θα φτιαχτούν registries, δηλαδή οµάδες
των ασθενών που χρειάζονται -να το δούµε- ότι θα επιτραπεί και
θα γίνει καλή η συνταγογράφηση –να το δούµε-, ότι θα φτιαχτεί
ο Εθνικός Οργανισµός Κάνναβης. Γιατί άραγε θεωρείται αυτονόητο από τον Υπουργό νωρίτερα Ανάπτυξης ότι δεν γινόταν
τώρα; Γιατί;
Τέλος, να πω µια προσωπική ιατρική άποψη, που έχει να κάνει
µε τα παγκόσµια επιστηµονικά δεδοµένα. Είναι λάθος αυτό, που
επικρατεί σαν εντύπωση καλοπροαίρετη και στην κοινωνία και σε
κάποιους άλλους, ότι η οδός για τα σκληρά ναρκωτικά ξεκινά
µέσα από τη χρήση των µαλακών ναρκωτικών. Αυτό είναι λάθος
και αυτό έχει αποδειχθεί µε εκατοντάδες επιστηµονικές εργασίες.
Οι χρήστες είναι ασθενείς µέσα από ένα πολύπλοκο, πολυπαραγοντικό περιβάλλον που τους οδηγεί σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση και σαν τέτοιους πρέπει να τους δούµε και να τους
βλέπουµε και στο µέλλον και µε θαρραλέες, θα έλεγα, προετοιµασίες.
Σας καλωσορίζουµε, λοιπόν, κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας στον δρόµο της λογικής στο θέµα αυτό. Θα σας καλοσωρίσουµε και στα επόµενα δύσκολα, όπως τα µνηµόνια µε τη
Βόρεια Μακεδονία κ.λπ., δηλαδή σας καλωσορίζουµε στον
δρόµο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μάρκου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει προσωπικό θέµα. Εγώ το κρίνω αυτό. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχετε τον λόγο για δυο λεπτά, γιατί το δικαιούστε, όχι, όµως,
επί προσωπικού, γιατί εγώ δεν άκουσα ούτε κάτι υβριστικό ούτε
παραποίηση δεδοµένων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ούτε για δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Υπήρξε απόλυτη παραποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Για να το δούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κι ενώ ο αγαπητός κ. Μάρκου
υπήρξε διαφωτιστικός για τη χρήση της φαρµακευτικής κάνναβης ως γιατρός στις ασθένειες και πραγµατικά µάθαµε, σε ό, τι
αφορά τις πυρκαγιές, πραγµατικά διαστρέβλωσε απολύτως τις
απόψεις µου και µάλιστα, επικαλέστηκε και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο.
Αγαπητέ κύριε Μάρκου, εγώ δεν είπα ότι διασώθηκε η περιοχή
«NATURA» και σας παραπέµπω στα Πρακτικά. Είπα ότι διασώθηκε µια συγκεκριµένη περιοχή που είναι το Καταφύγιο Προστασίας Άγριας Ζωής και αυτό σύµφωνα µε την ανακοίνωση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρµοδίων αρχών και υπάρχουν δηµοσιεύµατα ακόµα και αυτή την ώρα.
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Το δεύτερο που σας είπα -και σηµαντικότερο- είναι ότι κάθε
χρόνο η χώρα νοικιάζει πτητικά πυροσβεστικά µέσα. Η περίοδος
πυροπροστασίας είναι από την 1η Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου.
Είναι ζήτηµα δηµοσίων συµβάσεων. Η χώρα πληρώνει 15 µε 20
εκατοµµύρια τον χρόνο για να νοικιάσει αυτά τα πτητικά πυροσβεστικά µέσα.
Τι είπε, λοιπόν, ο κ. Χαρδαλιάς σήµερα, κυρίες και κύριοι; Είπε
ότι είναι ατυχία ότι δεν τα έχουµε. Όµως, έτσι λειτουργούν οι δηµόσιες συµβάσεις και ευτυχώς αλλάξαµε τον νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις πάλι µε επισπεύδοντα τον παρόντα Υπουργό τον
κ. Παπαθανάση, αλλά αυτός ο καινούριος νόµος θα ισχύει από
1η Ιουνίου και µετά. Δείτε, λοιπόν, ότι καµµία χρονιά τα επιπλέον
πυροσβεστικά µέσα, αυτά που νοικιάζουµε, δεν ήρθαν στη χώρα
ποτέ νωρίτερα από την 1η Ιουνίου. Μάλιστα επί των δικών σας
ηµερών έρχονταν µέχρι 30 Ιουνίου. Προς τι, λοιπόν, κατηγορείτε
τον κ. Χαρδαλιά; Αυτά προς αποκατάσταση, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σαρακιώτη, θα
δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Υπουργό και αµέσως µετά θα
πάρετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απαντώντας στον κ. Μάρκου, θα ήθελα να πω ότι είναι καθαρά
θέµα πολιτικής το θέµα των γραµµαρίων, που µπορεί να εξάγει
µια χώρα. Επειδή αναφέρατε συνεχώς το θέµα της Πορτογαλίας,
που έχει εξαγωγές και που πρόσφατα ανέβασε το όριο στα τετρακόσια γραµµάρια, επαναλαµβάνω την προσπάθεια του τελικού προϊόντος σε µικρές συσκευασίες. Άλλωστε, θέλω να σας
πω ότι σε άλλες χώρες, εκτός Ευρώπης, υπάρχει η δυνατότητα
να υπάρχουν εξαγωγές σε µεγάλες ποσότητες. Όµως, οι συγκεκριµένες χώρες, παραδείγµατος χάρη ο Καναδάς ή η Αµερική,
έχουν εσωτερική βιοµηχανία και κυρίως έχουν ήδη αδειοδοτηµένα προϊόντα. Εποµένως, δεν τους πειράζει τόσο πολύ το αν
µπορεί η παραγωγική τους βιοµηχανία κάνναβης να µπορεί να
δίνει ή να εξαγάγει µεγαλύτερες ποσότητες.
Εποµένως, για εµάς εδώ είναι καθαρά θέµα πολιτικής. Και το
γεγονός ότι πρέπει κάποιος να πάρει τη λεγόµενη πιστοποίηση
για καλές βιοµηχανικές πρακτικές, good manufacturing practices,
αυτό σηµαίνει ότι ακριβώς είναι πιστοποιηµένοι να παράγουν ένα
συγκεκριµένο φαρµακευτικό προϊόν εντός της Ευρώπης. Είναι,
λοιπόν, θέµα πολιτικής. Μην συγκρίνουµε µε την Ελλάδα. Εσείς
στον ΣΥΡΙΖΑ λέτε πάντα ότι πρέπει να έχουµε την πολιτική µας.
Επειδή µιλήσατε για το αν είναι άτολµο ή δεν είναι άτολµο,
θέλω να σας θυµίσω ότι ο δικός σας νόµος του 2018 δεν έδινε
τη δυνατότητα εξαγωγής αποξηραµένου ανθού. Δεν είχατε, δηλαδή, προχωρήσει στο να δώσετε τη δυνατότητα να γίνουν εξαγωγές αποξηραµένου ανθού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Ιωάννης Σαρακιώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κυβερνήσεις
κρίνονται από τα έργα τους, τη νηφαλιότητα και τη σοβαρότητα,
µε την οποία προσεγγίζουν το σύνολο των θεµάτων που αντιµετωπίζουν, αλλά και το θετικό αντίκτυπο που έχουν οι πρωτοβουλίες τους στη ζωή και την καθηµερινότητα των πολιτών. Το ίδιο,
ωστόσο, ισχύει και για όλες τις πολιτικές παρατάξεις, ακόµη και
όταν αυτές βρίσκονται στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ο εποικοδοµητικός ή ο στείρος και λαϊκίστικος τρόπος, µε τον οποίον
προσεγγίζουν τα προβλήµατα και τις προκλήσεις, επηρεάζει
αναµφίβολα το επίπεδο της πολιτικής ζωής του τόπου και όχι
µόνο.
Η διαχρονική εξέλιξη της συζήτησης γύρω από την παραγωγή,
την εξαγωγή και τη διάθεση προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, κατέδειξε ότι η αδυναµία της Νέας Δηµοκρατίας να ωριµάσει εγκαίρως υπονόµευσε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το 2018 έθεσε τη χώρα µας στην παγκόσµια
πρωτοπορία όσον αφορά το συγκεκριµένο κλάδο.
Όµως, οι εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο δεν θα µπορούσαν
να περιµένουν τον κ. Βορίδη, τον κ. Γεωργιάδη και τα υπόλοιπα
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας να «δουν το φως το αληθινό»,

12738

όταν διερρήγνυαν τα ιµάτιά τους το 2018 ότι η χώρα µας θα ανταγωνίζεται τη γειτονική χώρα -δεν αναφέροµαι στη βόρεια Μακεδονία, αναφέροµαι στην Αλβανία- που έλεγε ο κ. Βορίδης από
αυτό το Βήµα, στο εµπόριο χασίς στα Βαλκάνια ή ότι θα γίνει η
Ελλάδα µία απέραντη χασισοκαλλιέργεια. Ξαφνικά ο µπάφος,
όπως τόσο χυδαία έλεγε ο σηµερινός επισπεύδων Υπουργός
Ανάπτυξης, έγινε βιοµηχανική και φαρµακευτική κάνναβη.
Είναι αδιανόητο, αλλά αυτή η κωλυσιεργία και οι ιδεοληπτικές
αγκυλώσεις της Νέας Δηµοκρατίας έχουν αναγκάσει έως σήµερα εκατό περίπου αδειοδοτηµένες εταιρείες να αναµένουν να
προχωρήσουν σε επενδύσεις εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ
στη χώρα µας τη στιγµή που κλάδος καλπάζει σε χώρες όπως οι
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ο Καναδάς, η Δανία, αλλά και
η Πορτογαλία.
Συγκεκριµένα, στις ΗΠΑ την περίοδο που η Νέα Δηµοκρατία
έκανε παραληρηµατική αντιπολίτευση -µεταξύ 2018 και 2019- οι
καλλιεργούµενες εκτάσεις της κάνναβης αυξήθηκαν κατά 368%,
ενώ µεγάλα πανεπιστήµια, όπως αυτό της Καλιφόρνια, ανέπτυξαν εξειδικευµένα κέντρα σε συντονισµό µε το αµερικανικό
Υπουργείο Γεωργίας για τη µελέτη της κάνναβης, µε µηνιαίες εκθέσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσµα της ιατρικής έρευνας.
Παράλληλα, στη συγκεκριµένη χώρα, δηµιουργήθηκαν πάνω
από διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης,
ενώ τα έσοδα ανήλθαν για το 2020 στο 1,5 δισεκατοµµύριο δολάρια, σε µια αγορά, η οποία παγκοσµίως ξεπέρασε το περασµένο έτος τα 22,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και υπολογίζεται ως το
2027 το ποσό αυτό να έχει ανέλθει στα 88 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όµως, δεν πειράζει που η Νέα Δηµοκρατία επέλεξε να αδιαφορεί για όλα αυτά τα δεδοµένα: Κολλούσαν οι επενδύσεις, θέσεις εργασίας δεν είχαν δηµιουργηθεί. Ο Υπουργός ζήτησε
συγγνώµη κι όλα λύθηκαν, σαν να µη συνέβη τίποτα.
Όµως, δεν έχει ζητηθεί ακόµη µια συγνώµη για την αντιπολίτευση της «επαίσχυντης και προδοτικής Συµφωνίας των Πρεσπών», η οποία τώρα τιµάται και έχουν κοκκινίσει τα χέρια των
Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας να χειροκροτούν όπου σταθούν και όπου βρεθούν αυτήν την µέχρι πρότινος προδοτική Συµφωνία. Ούτε λέξη µεταµέλειας δεν έχει ακουστεί για τη
σπέκουλα περί απουσίας ασφάλειας στη χώρα µας.
Δύο λέξεις δεν βρέθηκαν να ειπωθούν και για την περίπτωση
της επένδυσης στο Ελληνικό, όπου οι δύο εβδοµάδες για την
έναρξη της επένδυσης µετά τις εκλογές έχουν γίνει δύο χρόνια
και βλέπουµε.
Ζητήσατε, όµως, συγγνώµη για την κάνναβη. Ας είναι, λοιπόν.
Τώρα, αν είναι ειλικρινής η συγγνώµη σας, φαίνεται ότι ήσασταν
παντελώς ανενηµέρωτοι και αδαείς για την ανάπτυξη ενός κλάδου, ο οποίος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον παγκοσµίως, παρά το γεγονός ότι στην κριτική
σας ήσασταν ιδιαίτερα γαλαντόµοι. Και θέλατε να αποκαλείστε
και φιλοεπενδυτικοί.
Αντιθέτως, αν η συγγνώµη είναι υποκριτική -ενδεχόµενο το
οποίο θεωρώ ως πιθανότερο- αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν διαβάζατε ούτε τον ξένο Τύπο, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια µιλούσε για τον ανερχόµενο, ανθίζοντα τοµέα της κάνναβης. Τότε,
έχετε εξαπατήσει βάναυσα, για µία ακόµη φορά, τους Έλληνες
πολίτες.
Η Βουλή, όµως, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν
είναι εξοµολογητήριο. Οι πολιτικοί µεταµελούν και αναγνωρίζουν
τα λάθη τους είτε παραιτούµενοι είτε µέσω των έργων τους. Για
παραίτηση ούτε λόγος. Δεν το συζητάµε. Για το θέµα των έργων
απαιτείται πλέον πολλή δουλειά, που πρέπει να κάνετε, ώστε να
καλυφθεί το χαµένο έδαφος των τελευταίων δύο ετών και να ολοκληρωθεί το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο.
Τα συναρµόδια Υπουργεία οφείλουν, πλέον, να εστιάσουν σε
συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες: Στο πλαίσιο για το διαχωρισµό CBD και THC από τη βιοµηχανική κάνναβη, στη σύσταση
ενός εθνικού οργανισµού κάνναβης στα πρότυπα αντίστοιχων οργανισµών του εξωτερικού και, τέλος, στη διασύνδεση των ερευνητικών φορέων µεταξύ τους, καθώς είναι αντιληπτό ότι η
βέλτιστη δυνατή εκµετάλλευση του προϊόντος αυτού έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα και άρα προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία επιστηµόνων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά πεδία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η έρευνα οφείλει να είναι η προµετωπίδα της αναπτυξιακής
πορείας της χώρας αναφορικά και µε τον συγκεκριµένο τοµέα.
Όπως τόνισε και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων ο
καθηγητής του Γεωπονικού κ. Μπιλάλης, είναι αδιανόητο να εκθειάζουµε τις ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν
στη χώρα µας για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια, αλλά την ίδια
στιγµή να µην επιτρέπεται η έρευνα στα πανεπιστήµια για να αναπτυχθεί η σχετική τεχνογνωσία.
Ας µην διολισθήσουµε στο σύνδροµο του «γκαρσονιού της Ευρώπης», όπως έχει συµβεί σε άλλους κλάδους της οικονοµίας
κατά τις προηγούµενες δεκαετίες. Μπορούµε εγκαίρως να αναπτύξουµε τη δυνατότητα επεξεργασίας και να δώσουµε πρόσφορο έδαφος σε καινοτόµες εφαρµογές, ώστε να µη φτάσουµε
στο σηµείο να εισάγουµε σε πενταπλάσια τιµή επεξεργασµένα
προϊόντα, τα οποία θα βασίζονται σε πρώτη ύλη ελληνικής προέλευσης.
Είναι κρίσιµο να κινηθούµε γρήγορα στη δηµιουργία ενός ελκυστικότερου νοµοθετικού πλαισίου, υποβοηθώντας εν πρώτοις
τους ασθενείς και έπειτα την ελληνική βιοµηχανία. Το ανθρώπινο
κεφάλαιο υπάρχει τόσο στα πανεπιστήµια όσο και στον ΕΛΓΟ,
ενώ και η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία έχει αποδείξει ότι µπορεί
να συνδράµει. Μένει η πολιτική βούληση, την οποία ελπίζουµε
αυτή τη φορά να επιδείξετε µε αποφασιστικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε για τη συνέπεια και στο χρόνο.
Τον λόγο ζήτησε για µία παρέµβαση ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προλαβαίνω τον κύριο συνάδελφο, για να δείτε, κύριε συνάδελφε, πόσο γρήγορα κινούνται όλα στο Κοινοβούλιο.
Κύριε Σαρακιώτη, καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις -δεν
τις είχα καταθέσει µέχρι τώρα- στο νοµοσχέδιο. Μέσα σε αυτές,
στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι επιτρέπεται στα ερευνητικά
δηµόσια εργαστήρια, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό ΔΗΜΗΤΡΑ, «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και η καλλιέργειά του µε σκοπό
την επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη και τις κλινικές µελέτες,
καθώς και η συνεργασία τους για τους σκοπούς αυτούς µε φορείς
που έχουν λάβει την έγκριση της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α.
Προ ολίγου, είπατε πώς είναι δυνατόν να µην επιτρέπουµε την
έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Την επιτρέπουµε, λοιπόν,
µε τον νόµο. Το είχαµε συζητήσει και στην επιτροπή και είχα δεσµευτεί να το φέρω. Με τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις εννοώ
πάντα. Θα σας διανεµηθούν τώρα.
Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου
µετά τις λέξεις «…εκκρεµή αιτήµατα που έχουν υποβληθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος…», προστίθεται η φράση «…
καθώς και αιτήµατα που θα υποβληθούν εντός έξι µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος», κυρίως διότι µας ετέθη από διαφόρους. Είναι στη διάρκεια τώρα των διαπραγµατεύσεων, προσυµφώνων κ.λπ.. Δεν έχουµε εµείς λόγο να βλάψουµε κανέναν.
Το είπα από την αρχή. Το νοµοσχέδιο δεν κρύβει ωφέλεια κάποιου έναντι κάποιου άλλου. Κρύβει µία γενική µας αγωνία να
προσπαθούµε να προστατεύσουµε τη γη της υψηλής παραγωγικότητας.
Για να προλάβουµε, λοιπόν, κι αυτό το ενδεχόµενο βάζουµε
και την παράταση των έξι µηνών.
Τα υπόλοιπα είναι απλές νοµοτεχνικές. Είναι γενικά εύκολες.
Θα κάνω δεκτή την τροπολογία του συναδέλφου κ. Θάνου
Πλεύρη, η οποία έχει γενικό αριθµό 901 και ειδικό 75. Αυτή η τροπολογία γιατί κατατίθεται; Είναι µία αλλαγή στον επιµελητηριακό
νόµο. Σε διάφορα επιµελητήρια -όχι σε πολλά, σε δύο, τρία µέχρι
στιγµής ευτυχώς-…
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Τι είναι αυτή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα σας την καταθέσω. Την έχει καταθέσει ο
κ. Πλεύρης και την κάνω δεκτή.
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ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Να τη δούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Γι’ αυτό σας την εξηγώ, κύριε Χαρίτση. Βλέπετε ότι το κάνω πριν µιλήσω, για να έχουµε το χρόνο να τη συζητήσουµε. Δεν έχω καµµία αντίρρηση και να ρωτήσετε και ό,τι
θέλετε.
Σε µερικά, λοιπόν, επιµελητήρια έχει υπάρχει το εξής ζήτηµα:
Από την εποχή των εκλογών έχει αλλάξει η πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο, γιατί κάποιοι σύµβουλοι έχουν φύγει από την
κυβερνώσα παράταξη, έχουν πάει στην αντιπολίτευση κ.ο.κ.. Δεδοµένου ότι έχουµε δώσει κι ένα χρόνο παράταση στις εκλογές
λόγω του «COVID», -εκλογές θα είχαµε κανονικά τέλος του χρόνου φέτος, αλλά θα πάνε κι έναν χρόνο µετά- η συνέχεια της διοίκησης των επιµελητηρίων από τη διοικούσα επιτροπή που είχε
εκλεγεί από την προηγούµενη αποτύπωση της πλειοψηφίας του
διοικητικού συµβουλίου, έχει προκαλέσει σε µερικά επιµελητήρια
το εξής πρόβληµα: Η διοικούσα επιτροπή προτείνει έναν προυπολογισµό «Α». Αυτός ο προϋπολογισµός θέλει έγκριση από το
διοικητικό συµβούλιο. Το διοικητικό συµβούλιο το οποίο πλέον
δεν δίνει την εµπιστοσύνη του στη διοικούσα επιτροπή, δεν ψηφίζει τον προϋπολογισµό που προτείνει η διοικούσα επιτροπή.
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Αυτό τι αποτέλεσµα έχει; Εάν φτάσουµε στην 30ή Ιουνίου, τότε
τα επιµελητήρια αυτά, εφόσον δεν έχουν καταθέσει απολογισµό,
ισολογισµό και προϋπολογισµό, πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Άρα, εάν µέχρι τις 30 Ιουνίου δεν έχουν βρει τρόπο να συνεννοηθούν, πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Δεν σας κρύβω
ότι εξήντλησα κάθε προσπάθεια και στο γραφείο µου να βρω
ήρεµες λύσεις. Δεν κατέστη εφικτό.
Τι λέει λοιπόν, αυτή η τροπολογία; Μπορεί το διοικητικό συµβούλιο µε πλειοψηφία 50+1 να εκλέξει νέα διοικούσα επιτροπή
στα επιµελητήρια. Εάν δηλαδή, θέλει κάποιο επιµελητήριο, κάποιο διοικητικό συµβούλιο επιµελητηρίου να αλλάξει, να εκλέξει
νέα διοικητική επιτροπή, µπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγµή µε
την πλειοψηφία φυσικά, του διοικητικού συµβουλίου. Με αυτόν
τον τρόπο, ξεκλειδώνεται αυτό το πρόβληµα των συγκρούσεων.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για να
τις δουν οι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πόσοι οµιλητές µένουν ακόµα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είναι ακόµη επτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα ακούσω και τους επτά και θα µιλήσω τελευταίος, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Άρα, να έχουν και
το χρόνο οι συνάδελφοι να δουν τις τροπολογίες και εάν θέλουν
πριν µιλήσουν να µου κάνουν και ερώτηση επ’ αυτών, πολύ ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν οι διευκρινίσεις που έδωσε ο
Υπουργός. Εάν κάποιος θελήσει τον λόγο µετά τη µελέτη, θα του
τον δώσω οπωσδήποτε.
Για λόγους που µου εξήγησε και το Προεδρείο κάνει δεκτούς
πρέπει να προηγηθεί ο κ. Ζαχαριάδης και αµέσως µετά θα πάρει
τον λόγο ο κ. Γιόγιακας.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάδης. Να του ευχηθούµε και χρόνια
πολλά όπως και στον κ. Μπούµπα που τον βλέπω ως Κωνσταντίνο. Άλλον Κωνσταντίνο εδώ δεν βλέπω. Στον κ. Μάρκου ευχήθηκα νωρίτερα.
Ορίστε, κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έπρεπε να φτάσουµε λοιπόν στο 2021 και να κάτσει στα
Έδρανα της συµπολίτευσης η Νέα Δηµοκρατία για να ακούσουµε αυτό που θα έπρεπε να είχαµε ακούσει από το 2018, κύριε
Γεωργιάδη, ότι είναι όφελος για τον ασθενή και όφελος για τη
χώρα αυτό το νοµοσχέδιο.
Σήµερα το πρωί είδα µε προσοχή τις τοποθετήσεις τις οποίες
κάνατε το 2018. Οµολογώ -συγγνώµη για την αξιολόγηση, µπορεί
να είναι και λάθος- η καλύτερη απ’ όλες ήταν του κ. Βορίδη. Μία
εκπληκτική οµιλία δώδεκα λεπτών. Το hot spot ήταν εκεί που µας
έλεγε ότι πάµε να ανταγωνιστούµε την Αλβανία στα ναρκωτικά.
Θα την αναρτήσω στον λογαριασµό µου. Προτείνω σε όλους να
την δουν.
Επίσης, όµως, πολύ καλή τοποθέτηση το 2018 είχε κάνει και ο
κ. Βλάσης ως εισηγητής. Μιλούσε για απέραντη χασισοκαλλιέργεια και εσείς, κύριε Γεωργιάδη, τα είχατε πει µε πάθος και ο κ.
Μπουκώρος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ δεν είχα µιλήσει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ο κ. Λοβέρδος -ο οποίος έχει
την τιµητική του αυτές τις µέρες- ήταν δηµοσιογράφος τότε και
απορηµένος ο άνθρωπος µε αυτό το «έγκληµα» που κάνουµε.
Βεβαίως, βρήκα µία σωρεία από αντιεπιστηµονικά δηµοσιογραφικά σχόλια.
Εσείς λέτε τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι δεν ξέρατε τότε, τα είδατε τώρα και κάνατε ένα εικόνισµα στον κ. Καρανίκα. Εγώ πραγµατικά θέλω να σας ρωτήσω: Επειδή έχετε µαζέψει έναν κόσµο
στο κόµµα σας, επειδή έχετε µία επικοινωνία, ο κ. Σκέρτσος, ο κ.
Γεραπετρίτης, ο κ. Χρυσοχοϊδης, η κ. Πελώνη, ο κ. Πιερρακάκης,
η κ. Μενδώνη, ο κ. Αµυράς, ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Φωτήλας, δεν
συνοµιλούσαν τότε µε τη Νέα Δηµοκρατία, να σας πουν κάτι από
το τι γίνεται στη χώρα; Όλοι αυτοί ήταν σε επιτελεία από το 2008,
που είχαν γράψει πρόγραµµα που έλεγε τα ακριβώς αντίθετα.
Τα είπε προηγουµένως ο κ. Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός από Βήµατος Βουλής.
Αυτοί που είναι τώρα Υπουργοί δεν σας είπαν τίποτα ή δεν
τους ακούσατε. Δεν µιλάγατε, κύριε Γεωργιάδη; Εγώ ξέρω ότι
είστε ένας άνθρωπος που µιλάτε µε την επιχειρηµατικότητα; Το
2018 δεν µιλούσατε µε επενδυτές; Εσείς µας λέτε ότι είστε το
κόµµα των επενδύσεων. Εγώ τότε είχα µιλήσει µε τον κόσµο της
επιχειρηµατικότητας και µας έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ καλό.
Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα δεν πήρατε ένα τηλέφωνο να σας
πουν τι γίνεται;
Νοµίζω λοιπόν, ότι όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη, τα ξέρατε. Και
όχι µε δική σας ευθύνη, αλλά µε ευθύνη του κ. Μητσοτάκη επιλέξατε να κάνετε –όπως εσείς το είπατε- την αντιπολίτευση του
µπάφου.
Διότι δεν σας ένοιαζε τότε το όφελος του ασθενή, δεν σας
ένοιαζε το όφελος της χώρας. Διότι τότε σας ένοιαζε το όφελος
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της καρέκλας. Διότι έχετε τον πατριωτισµό της καρέκλας. Εδώ
απ’ αυτό εδώ το Βήµα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σηµερινός Πρωθυπουργός, ήρθε και είπε ότι ανταλλάξαµε
το Μακεδονικό µε τις συντάξεις. Στην φαρµακευτική κάνναβη θα
κολλούσατε; Σας ένοιαζε λοιπόν, αυτό το οποίο οµολόγησε και
ο γνωστός δηµοσιογράφος, το θέµα της ψηφοθηρίας.
Όλα αυτά -θέλω να είµαι ειλικρινής, κύριε Υπουργέ- δεν τα λέω
για να δείξω και να αναδείξω την ανευθυνότητα, τον τυχοδιωκτισµό και την κωλοτούµπα. Αυτά είναι προφανή. Αυτά τα καταλαβαίνουν όλοι. Είναι το πιο σύντοµο ανέκδοτο στην εστίαση που
µόλις άνοιξε. Το λέω γιατί αυτή η στάση σας, αλλά και η στάση
σας σε άλλα ζητήµατα, κύριε Υπουργέ, τροφοδοτεί τον ανορθολογικό τρόπο σκέψης, τον αντιεπιστηµονικό τρόπο σκέψης, τις
συνωµοσίες. Όλα αυτά, τα οποία κάνατε για να ανέβετε στην
εξουσία, οι κραυγές, τα παραληρήµατα, ο ισοπεδωτικός λόγος,
τροφοδοτούν την αντιπολιτική συµπεριφορά, τροφοδοτούν την
ακροδεξιά.
Σας είπα και πριν ότι είδα τις οµιλίες και βλέπω και πώς τοποθετείστε και σήµερα. Πραγµατικά, δεν ξέρω τι να πιστέψουµε.
Αυτά που λέτε σήµερα ή αυτά τα οποία λέγατε τότε. Τα λέτε το
ίδιο πειστικά για να είµαι ειλικρινής -εσείς το ίδιο πειστικά- αλλά
πολλοί τότε τα έλεγαν πιο πειστικά. Έχετε απόψεις; Μπορεί αυτά
που λέτε σήµερα, σε τρία χρόνια να έρθετε στο κοινοβούλιο και
να λέτε τα αντίθετα; Αυτό µε ανησυχεί. Εάν µείνετε σε αυτή τη
θέση, είναι καλό. Αλλά αυτό πραγµατικά µε ανησυχεί.
Θα µου πείτε -το είπατε από το Βήµα της Βουλής- «δεν έχουµε
δικαίωµα να αλλάξουµε θέση;». Βεβαίως, έχετε. «Δεν έχουµε δικαίωµα να κάνουµε λάθος;». Βεβαίως έχετε. «Δεν αλλάξατε και
εσείς θέσεις;» θα πείτε. Βεβαίως αλλάξαµε και εµείς θέσεις και
πάντα υπάρχουν µετατοπίσεις στην πολιτική και πάντα έτσι είναι
η πολιτική.
Άλλο είναι το ερώτηµα. Πρόκειται για µια δοµική µετατόπιση;
Πρόκειται για µία πραγµατική ωρίµανση; Πρόκειται για την ηθική
της ευθύνης; Εάν είναι έτσι να το αναγνωρίσουµε θετικά, να το
διευκολύνουµε. Μιλήσαµε θετικά. Εάν δεν υπήρχαν όλες αυτές
οι διαδικασίες µε την Βουλή να βρίσκεται ακόµα σε αυτούς τους
περιορισµούς που εξηγήσαµε χθες, θα το υπερψηφίζαµε κιόλας.
Και θέλουµε να δούµε το βάθος αυτής της στροφής.
Νοµίζω όµως ότι δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Νοµίζω ότι και
εσείς την προηγούµενη εβδοµάδα επιλέξατε να κάνετε επικοινωνιακό damage control. Αυτό που κάνατε, κύριε Γεωργιάδη, την
προηγούµενη εβδοµάδα, το εικόνισµα στον Καρανίκα τι ήταν; Βγήκατε, το κάψατε, το χαµηλώσατε, το κάνατε αστείο. Ένα σοβαρό
πολιτικό θέµα έγινε αστείο. Δεν είναι όµως αστείο, είναι σοβαρό.
Αυτό φαίνεται από τη θέση σας σε µία σειρά ζητήµατα, όπως στην
φαρµακευτική κάνναβη, στη Συµφωνία των Πρεσπών, στην εκφορά και την τοξικότητα του δηµόσιου λόγου σε άλλα θέµατα.
Ποιος κερδίζει απ’ αυτό; Κερδίζει η Νέα Δηµοκρατία; Πρόσκαιρα τότε κέρδισε. Μακροπρόθεσµα θα χάσει. Κερδίζει η
χώρα; Όχι χάνει. Και τότε έχασε και σήµερα χάνει απ’ αυτό.
Κερδίζει η επιχειρηµατικότητα; Όχι, δεν κερδίζει η επιχειρηµατικότητα, αλλά βρίσκει τείχη µπροστά της, βρίσκει διάφορους
συνωµοσιολόγους. Κερδίζει, κύριε Γεωργιάδη, µόνο ο λαϊκισµός,
κερδίζει µόνο µια στρατηγική τυφλού αντιπολιτευτικού µίσους,
που λέει ότι µε τέτοιον τρόπο πρέπει να αντιπολιτευθώ για να
µπορέσω αύριο-µεθαύριο να γίνω εξουσία. Χάνουν οι λογικές
απόψεις λογικών ανθρώπων, που είπατε προηγουµένως, στην τοποθέτησή σας, χάνει το αυτονόητο, που είπε ο κ. Παπανδρέου
προηγουµένως. Δεν είµαστε λοιπόν οι ίδιοι και δεν θα γίνουµε οι
ίδιοι µε εσάς. Διότι για εµάς η πολιτική, είτε βρισκόµαστε στην
Κυβέρνηση είτε βρισκόµαστε στην Αντιπολίτευση, είναι ήθος,
είναι αρχές, είναι αξίες. Γι’ αυτό πολιτευόµαστε µε θέσεις στην
πανδηµία και στηρίξαµε στην πανδηµία τις σωστές προτάσεις και
αντιπολιτευθήκαµε τα λάθη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό στην οικονοµία καταθέσαµε προτάσεις, ενώ εσείς τέσσερα χρόνια ήσασταν µε το «Γερούν, γερά» και µε το «Βάστα,
Σόιµπλε». Γι’ αυτό µε τις φυσικές καταστροφές δεν θα σας κάνουµε την αντιπολίτευση που υποστήκαµε. Γιατί γίνονται όλα
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αυτά; Διότι µια τυχοδιωκτική Αντιπολίτευση κάνει µια κακή µελλοντική κυβέρνηση, όπως είστε εσείς. Διότι µια υπεύθυνη Αντιπολίτευση, όπως θέλουµε να είµαστε εµείς, κάνει µια καλή
κυβέρνηση και τέτοια κυβέρνηση θέλουµε να είµαστε, όχι να αντιπολιτευόµαστε τον εαυτό µας ως αντιπολίτευση, όπως κάνετε
εσείς τώρα. Τέτοια κυβέρνηση θα είναι η επόµενη κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζαχαριάδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Ζαχαριάδη, θα ήθελα λίγο την προσοχή
σας, για ένα µόνο λεπτό. Ξέρετε, είστε ένας νέος Βουλευτής,
υπήρξα κι εγώ κάποτε νέος σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά έχουν
περάσει δεκατέσσερα χρόνια και κάπως έχω ωριµάσει, πιστεύω,
κοινοβουλευτικά σε σχέση µε το πώς ήµουν τότε. Ο οίστρος µε
τον οποίο µιλήσατε είναι ίδιον της νεότητας, αλλά κάνει ζηµιά
στην πολιτική. Πρώτον, αναρωτηθήκατε ρητορικώς και απαντήσατε µόνος σας. Ούτε τότε ωφελούσε η συµπεριφορά σας ούτε
τώρα ούτε τώρα ωφελείτε ούτε την επιχειρηµατικότητα, ούτε την
Ελλάδα, ούτε κανέναν. Συγγνώµη, κύριε Ζαχαριάδη, αν δεν ωφελούµε κανέναν σήµερα, γιατί ψηφίζετε το νοµοσχέδιο; Καταψηφίστε το. Καταλαβαίνετε ότι το να ψηφίζετε κάτι, το οποίο δεν
παρέχει καµία ωφέλεια στην Ελλάδα είναι επί ζηµία της αντιπολιτεύσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, παρακαλώ πολύ, εσείς τουλάχιστον
να καταψηφίσετε για να είστε συνεπής σε αυτό που είπατε.
Αν και θα κάνω συνολικά την οµιλία µου, θα ήθελα να δώσω
ακόµη για µισό λεπτό µια απάντηση. Αδικείτε πάρα πολύ τον
εαυτό σας, εγώ σας έχω για ψηλότερα. Θέλετε να συζητήσουµε
δοµικές αλλαγές και πώς εσείς τις δικαιολογήσατε; Θα σας πω
την πιο δοµική που θυµάµαι, θα πω πολλές µετά. Θα µε αναγκάσετε να τα πω δυστυχώς. Θοδωρής Δρίτσας: Ίδρυσε δηµοτικό
συνδυασµό στον Πειραιά, το «λιµάνι της αγωνίας», µε κεντρικό
σύνθηµα το να µην πάρουν οι Κινέζοι τον λιµένα του Πειραιώς.
Θοδωρής Δρίτσας, Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ,
υπέγραψε την πώληση του ΟΛΠ στην «COSCO». Πώς δικαιολόγησε τη στάση του; Ακούστε πώς: Μας πίεσαν οι Γερµανοί, το
µνηµόνιο. Είπε ποτέ ένα µπράβο στην κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, που έφερε την «COSCO» στην Ελλάδα; Ποτέ. Γιατί;
Διότι -σας το είπα και στην οµιλία µου στην επιτροπή στην οποία
αναφερθήκατε- η δική µας παράταξη, επειδή έχει ιδεολογική δύναµη και πίστη σ’ αυτά τα οποία κάνει για την Ελλάδα, µπορεί να
παραδέχεται και τα όποια σφάλµατά της και να προχωρά µπροστά µε γενναιότητα και πολιτική αξιοπρέπεια. Εσείς επιµένετε να
κουνάτε το δάχτυλο, ενώ στο θέµα της αλλαγής των πολιτικών
θέσεων είστε µάλλον το κόµµα µε τη µεγαλύτερη µετατόπιση σε
πολιτικές ιδέες σε όλη τη µεταπολιτευτική µας ιστορία. Ιστορική
αναδροµή θα κάνω, επαναλαµβάνω, στην κανονική µου οµιλία,
έστω για λίγο, γιατί µάλλον λίγο ξεφύγατε.
Κλείνω. Αδικείτε πάρα πολύ και τον κ. Καρανίκα. Ξέρετε γιατί;
Όταν λέτε συνέχεια: «Του κάνατε την αγιογραφία και του κάνατε
την αγιογραφία και του κάνατε την αγιογραφία» -το είπατε τρεις
φορές, γι’ αυτό το λέω κι εγώ τρεις φορές- και µετά είπατε «Αυτό
κατήντησε αστείο», στην πραγµατικότητα θίγετε εκείνον, όχι
εµένα. Ξέρετε γιατί; Πρώτα απ’ όλα δεν του έκανα καµµία αγιογραφία. Αναγνώρισα µια συµβολή ενός ανθρώπου σε µια συγκεκριµένη πολιτική πράξη. Ούτε αγιογραφίες κάνουµε εδώ ούτε µη
αγιογραφίες. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε το ότι αναγνώρισα στον
άνθρωπο αυτόν µια συγκεκριµένη συµβολή σε µια συγκεκριµένη
πράξη, ότι αυτό είναι αστείο, µε συγχωρείτε, βρείτε τα µεταξύ
σας. Επαναλαµβάνω, είµαι απολύτως βέβαιος ότι αν δείτε την
οµιλία µετά από λίγο καιρό ψύχραιµα, θα ντρέπεστε για την οµιλία που κάνατε. Η συζήτηση στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια,
ήταν κόσµια, ήταν πολιτισµένη, ήταν εξαιρετικά παραγωγική.
Μόλις προ ολίγου κατέθεσα νοµοθετικές βελτιώσεις, που πήρα
και κοµµάτια από την κριτική της Αντιπολιτεύσεως, γιατί δεν
θέλω καθόλου να µηδενίσω την καλή συζήτηση που κάναµε. Τα
«είναι αστεία» και όλα τα υπόλοιπα δεν τιµούν, όχι τον Γεωργιάδη, τον Ζαχαριάδη, γι’ αυτό που πετύχαµε εδώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν συνεχίζουµε,
δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπήρξε προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Είπε ότι θα ντρέποµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αυτή τη λέξη όλοι τη
χρησιµοποιείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Είναι ο ορισµός του προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εν πάση περιπτώσει,
µην σας χαλάσω το χατήρι, γιατί γιορτάζετε κιόλας σήµερα. Να
είστε σύντοµος µόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Να είσαστε καλά.
Κύριε Γεωργιάδη, γνωρίζω τον Νίκο Καρανίκα από δεκαοκτώ
ετών. Είµαι τριάντα έξι. Τον γνωρίσατε µάλλον προχθές. Σας
έκανε την ίδια θετική εντύπωση που µου έκανε εµένα από την
πρώτη στιγµή. Εγώ, όµως, σε όλη µου τη διαδροµή, ποτέ δεν συνέβαλα σε δολοφονία πολιτικού χαρακτήρα και σπίλωση προσώπων. Εσείς αυτό µπορεί να µην το κάνατε, αλλά ένα ολόκληρο
κόµµα κι ένα ολόκληρο σύστηµα έπεσε πάνω σε πρόσωπα, χωρίς
να ξέρει και χωρίς να γνωρίζει, και τα τσάκισε για µικροκοµµατικά
πολιτικά οφέλη. Εµείς αυτό δεν το κάναµε ποτέ.
Το δεύτερο. Σας καλωσορίζω στον ρόλο του Νέστορα της πολιτικής στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τόσο διάχυτο
και µέσα στο ίδιο το κόµµα σας. Νοµίζω ότι µεγαλύτερη αποδοχή
έχει ο νέος σας, υπεύθυνος, θεσµικός εαυτός στον χώρο τον
δικό µου παρά στο δικό σας κόµµα. Εάν αυτό έχει µια συνέχεια,
αυτό είναι απολύτως θετικό, κύριε Γεωργιάδη. Φοβάµαι όµως
πολύ -και δεν ήθελα να πάω τη συζήτηση εκεί , και κλείνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ- ότι η αναφορά σας στο
2008 και στο λιµάνι της «COSCO» θα πρέπει να σας κάνει να σκεφτείτε τι λέγατε εσείς τότε για τον κ. Καραµανλή, για το κόµµα
της Νέας Δηµοκρατίας, για την κ. Μπακογιάννη και για µια σειρά
πολιτικές που ακολουθούσε τότε η Νέα Δηµοκρατία, και εσείς
από άλλα έδρανα, που αλλάξατε απόψεις, µετατοπιστήκατε. Εγώ
από τα δεκαοκτώ, κύριε Γεωργιάδη, είµαι στο ίδιο κόµµα, στον
Συνασπισµό και στον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ. Μάλλον θέλετε να πείτε χρόνια πολλά στον κ. Ζαχαριάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, να πω χρόνια πολλά, γιατί το ξέχασα.
Όπως µπορεί να σας διαβεβαιώσει ο Προεδρεύων, που είναι
και παλαιός, το 2008 είχα υποστηρίξει την πώληση του λιµένος
στην «COSCO» και είχα µπει και στο λεωφορείο που είχε βάλει η
Βουλή για να πάµε στην τελετή υπογραφής µε τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή στον Πειραιά, λεωφορείο στο οποίο
επιβιβαστήκαµε, αλλά ουδέποτε ξεκίνησε, γιατί ο λιµένας είχε
καταληφθεί από τον κ. Δρίτσα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που εµπόδιζαν τους Βουλευτές να πλησιάσουν στο λιµάνι. Το ίδιο που
έλεγα το 2008, το ίδιο λέω και τώρα. Σας είπα, µη βιάζεστε.
Κύριε Ζαχαριάδη, πιστέψτε µε, πραγµατικά, σε αυτή την Αίθουσα εδώ, κάναµε µια πολύ παραγωγική συζήτηση. Αυτή η παραγωγική συζήτηση είναι κρίµα να αδικηθεί στο τέλος από τον
οίστρο σας. Τον σέβοµαι, τον έχω νιώσει κι εγώ, αλλά εδώ δεν
είµαστε για να είµαστε αρεστοί ούτε στους δικούς µας ούτε
στους δικούς σας, όπως είπατε, που δεν είστε βέβαιος σε ποια
πλευρά του πολιτικού φάσµατος είναι περισσότερο αρεστός ο
«νέος µου εαυτός». Δεν είναι καθόλου νέος, πάντα ο ίδιος είµαι.
Όµως, θα έπρεπε να ξέρετε για µένα ότι ουδέποτε πολιτεύτηκα
στη ζωή µου µε όρους δηµοτικότητας ούτε και µε ενδιέφερε αν
θα είµαι κάπου αρεστός. Με ενδιαφέρει µόνο να είµαι χρήσιµος.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, πιστέψτε µε, είναι πάρα πολύ χρήσιµο,
και για τους ασθενείς και για την ελληνική οικονοµία. Ως τέτοιο
κι εσείς το υποστηρίζετε και καλά κάνετε, και όχι ως κάτι το
αστείο, που είπατε προηγουµένως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε τώρα µε
τους συναδέλφους µε webex και δίνω τον λόγο στον Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειο Γιόγιακα.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναµενόµενο από ένα κόµµα να υπερασπίζεται επιλογές που έκανε
όταν ήταν κυβέρνηση, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον νόµο του
2018, σχετικά µε την παραγωγή και την εξαγωγή φαρµακευτικής
κάνναβης.
Δεν είναι, όµως, συνηθισµένο, κύριε Ζαχαριάδη, η ορθότητα
αυτής της επιλογής να αναγνωρίζεται δηµόσια από έναν πολιτικό
αντίπαλο, όπως έκανε ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης. Γιατί, όµως,
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζετε ως θετικό µόνο ότι
ανοίξατε ως κυβέρνηση το θέµα, αλλά δεν αναγνωρίζετε ως θετικό το ότι η σηµερινή Κυβέρνηση επανεκτίµησε τη στάση της
εκτιµώντας τα πολλαπλά οφέλη για την οικονοµία; Γιατί χαρακτηρίζετε ως «κυβίστηση» κάτι που θα έπρεπε να είναι ζητούµενο
στο πλαίσιο της συνέχειας και της συνέπειας ορισµένων κυβερνητικών πολιτικών; Εξάλλου, η τέχνη και η τεχνική της διακυβέρνησης περιλαµβάνει τον συγκερασµό και τη σύνθεση µε
πολιτικές που δοκιµάζονται, ώστε να µπορούν να βελτιωθούν ή
να εγκαταλειφθούν. Άλλωστε, το να παραδέχεται κανείς το
λάθος του ή να αναγνωρίζει την συνεισφορά του άλλου, και µάλιστα δηµόσια, είναι συµπεριφορές που δεν συνηθίζονται στην
πολιτική µας σκηνή και χρειαζόµαστε περισσότερες τέτοιες συµπεριφορές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση, για τα προβλήµατα του νόµου του 2018 δεν φταίει η απουσία πολιτικής συναίνεσης για την οποία ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε τη Νέα
Δηµοκρατία. Τα προβλήµατα έχουν να κάνουν µε το ότι ο νόµος
δεν διευκόλυνε τις εξαγωγές των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, µε το ότι περιόριζε τη διαθεσιµότητά του στην
αγορά, αλλά και την πρόσβαση των ασθενών σε αυτά και µε το
ότι δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ξένων αγορών, αλλά
ούτε διασφάλιζε την προστιθέµενη αξία της ελληνικής παραγωγής.
Σε αυτά τα προβλήµατα έρχονται ν’ απαντήσουν οι αλλαγές
που γίνονται στο υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο µε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο, όπως δήλωσε στην Επιτροπή ο Εκπρόσωπος
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Φαρµακευτικής Κάνναβης, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής, βιοµηχανικής, φαρµακευτικής κάνναβης και την εντάσσει µε ασφάλεια στην
ευρωπαϊκή και την παγκόσµια αγορά.
Πού και πώς, λοιπόν, έρχεται να κάνει τη διαφορά το νοµοθέτηµα που συζητάµε σήµερα; Αξίζει να τα συνοψίσουµε για µια
ακόµη φορά.
Πρώτα από όλα, για τα τελικά προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή στις χώρες
όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία τους δεν χρειάζεται ειδική έγκριση από τον ΕΟΦ, ούτε η γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών.
Μπορούν να πωλούνται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα µε το πότε
θα εγκριθεί η κυκλοφορία τους στη χώρα µας. Οι πωλήσεις και
άρα η απόσβεση της επένδυσης ξεκινούν νωρίτερα, µε ό,τι αυτό
σηµαίνει για τη βιωσιµότητά της.
Δεύτερο σηµείο, η άδεια παραγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε ξηρό ανθό, πάλι χωρίς την ειδική έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ επιδιώκει να απαντήσει στη
διεθνή ζήτηση για τη συγκεκριµένη µορφή. Οι επιχειρήσεις µπορούν έτσι να πουλήσουν τα προϊόντα τους επώνυµα και τυποποιηµένα και να τα πιστοποιούν στην εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και έτσι να αξιοποιήσουν την ποιοτική υπεροχή στην παραγωγή µας.
Τρίτο σηµείο, µε την ένταξη των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στον Πίνακα Δ του άρθρου 1 του Κώδικα
Νόµων για τα Ναρκωτικά ανοίγει ο δρόµος για την απευθείας
διάθεσή τους σε φαρµακεία, φαρµακαποθήκες, θεραπευτήρια,
ιδιωτικές κλινικές και δηµόσια νοσοκοµεία, πάντα υπό τον έλεγχο
του ΕΟΦ και µόνο µε την αντίστοιχη ιατρική συνταγή. Καταργείται, δηλαδή, η προµήθεια µέσω κρατικού µονοπωλίου και δηµιουργείται προσφορά στην εγχώρια αγορά µέσω νόµιµων
καναλιών, προκειµένου να ανταποκριθεί σε µία ζήτηση που σήµερα εξυπηρετείται ως επί το πλείστον µε τρόπους παράνοµους
ή οριακά νόµιµους.
Αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οι βασικές αλλαγές
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µε τις οποίες ενισχύεται το επενδυτικό κίνητρο, διευκολύνονται
οι εξαγωγές, όπως διευκολύνεται η διάθεση των προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης σε ασθενείς που ζουν στη χώρα µας. Σε
αυτή την κατεύθυνση κινούνται, άλλωστε, οι βελτιώσεις και οι
προσθήκες στις οποίες αναφέρθηκε η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου µας.
Βέβαια, η προσπάθεια για την ανάπτυξη αυτού του πολλά υποσχόµενου εξαγωγικού κλάδου δεν σταµατά σε αυτό το νοµοσχέδιο. Ήδη ακούσαµε από τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ.
Παπαθανάση, ότι θα έρθει σύντοµα ένα αυτοτελές νοµοσχέδιο
για τον Εθνικό Οργανισµό Κάνναβης. Ελπίζουµε ότι η σύσταση
ενός τέτοιου φορέα θα ανοίξει τον δρόµο για την υποστήριξη της
επιστηµονικής έρευνας και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας από τη
χώρα µας. Αυτό θα δώσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
στην παραγωγή µας και θα ενεργοποιήσει τη συµµετοχή πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων άλλων κλάδων.
Εµείς δεν µπορούµε παρά να στηρίξουµε προσπάθειες, όπως
αυτή, που µπορεί να φέρει επενδύσεις ξένων και ελληνικών κεφαλαίων, να τονώσει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών µας, να
προωθήσει την καινοτοµία, χωρίς ασφαλώς να ξεχνάµε όλους
εκείνους τους συνανθρώπους µας που έχουν δικαίωµα στη νόµιµη, ασφαλή και οικονοµικά πιο συµφέρουσα πρόσβαση σε
φαρµακευτικές ουσίες που ανακουφίζουν τη δύσκολη καθηµερινότητά τους.
Χαιρόµαστε, λοιπόν, που ένα κοµµάτι της Αντιπολίτευσης
υπερψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο αυτό και ευχόµαστε
την ίδια ευελιξία, την ίδια προσαρµοστικότητα που έδειξε η Κυβέρνηση σε αυτό το νοµοσχέδιο να δείξουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης σε νοµοσχέδια που ακολουθούν, όπως αυτό για την
προστασία θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων
στην εργασία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Σενετάκης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε επιβεβαιώνει δύο βασικά συστατικά που προσδιορίζουν τη φυσιογνωµία της Κυβέρνησης, την προσήλωσή της στη δηµιουργία
φιλοεπενδυτικού κλίµατος -νοµοθετούµε πάντα µε γνώµονα την
προσέλκυση επενδύσεων, για τη δηµιουργία πλούτου και θέσεων
απασχόλησης- και την προσήλωση στη συνέχεια του κράτους.
Χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις κρατάµε τα θετικά και παρεµβαίνουµε µε νοµοθετικές βελτιώσεις, όπου απαιτείται.
Κατ’ αρχάς, λοιπόν, να πούµε ότι αναγνωρίσαµε ως θετική την
πρωτοβουλία της προηγούµενης κυβέρνησης να εγκρίνει την
προώθηση, την παραγωγή και τη διάθεση τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης. Προφανώς, ως κόµµα είχαµε τις επιφυλάξεις µας. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι θα παραµείνουµε
εσαεί δογµατικά προσκολληµένοι σε αυτές. Ούτε, βεβαίως, θα
απορρίπταµε τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα που εντοπίζουν στην
κάνναβη θεραπευτικές ιδιότητες.
Γι’ αυτό, µε την πολιτική µετριοπάθεια που χαρακτηρίζει τον
χώρο µας προχωράµε και παίρνουµε τη σκυτάλη από το σηµείο,
που την άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση. Ποιο είναι αυτό το
σηµείο; Το λένε τα στοιχεία. Εκατόν δέκα επενδυτικά σχέδια
έχουν εγκριθεί, δεκαέξι εκκρεµούν και εξήντα αξιολογούνται.
Μία, όµως, επένδυση έχει προχωρήσει, µία στις εκατόν δέκα.
Άρα, εδώ, κάποιο πρόβληµα υπάρχει, κάτι συµβαίνει που εµποδίζει τους ανθρώπους ν’ αναλάβουν το επενδυτικό ρίσκο.
Επειδή, λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, νοµοθετούµε µε
γνώµονα τη διευκόλυνση των επενδύσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης έφερε έναν νόµο που αποσκοπεί ακριβώς στο να λύσει
ζητήµατα που µπλοκάρουν τις επενδύσεις. Γιατί µπορεί ο νόµος
του 2018 να ήταν πρωτοποριακός για τα ήθη και τις αντιλήψεις
της εποχής, πλην όµως απεδείχθη αναποτελεσµατικός στην
πράξη και ξεπεράστηκε από την πραγµατικότητα. Άλλες χώρες
κινήθηκαν πιο γρήγορα, αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη νέα τάση και
ήδη έχουν φύγει πιο µπροστά από µας.
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Το πρώτο βασικό πρόβληµα είναι ότι ο προηγούµενος νόµος
δεν επιτρέπει την εξαγωγή ανθού, αλλά και κάθε φαρµακοτεχνικής µορφή για την οποία η παραγωγός εταιρεία στην Ελλάδα θα
λάβει άδεια κυκλοφορίας και εξαγωγής σε µία χώρα.
Τι λέει, λοιπόν, ο προηγούµενος νόµος σε κάθε επίδοξο επενδυτή; Σου επιτρέπω να κάνεις την επένδυση, αλλά δεν σου επιτρέπω να δηµιουργήσεις τα προϊόντα που έχουν ζήτηση διεθνώς.
Δεν σου επιτρέπω, δηλαδή, να είσαι ανταγωνιστικός, άρα δεν σε
αφήνω να είσαι και αποδοτικός. Οπότε ο επενδυτής το σκέφτεται
και καλά κάνει.
Χαρακτηριστικά ο ΕΟΦ έχει εγκρίνει τρεις φαρµακοτεχνικές
µορφές, λάδι, κρέµα και χάπι, την ίδια στιγµή που ο γερµανικός
οργανισµός φαρµάκων επιτρέπει ανθό, σπρέι και άτµισµα. Ο
παρών νόµος αίρει αυτόν τον περιορισµό χωρίς φυσικά να παρακάµπτει τον ΕΟΦ, που καλώς θέλει να είναι σχολαστικός. Ο
περιορισµός αίρεται µε την ένταξη των φαρµακευτικών προϊόντων της κάνναβης στο καθεστώς των γενοσήµων, όπου ορισµένα
εξ αυτών παίρνουν κατ’ άδεια εξαγωγής σε χώρα όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία τους πριν πάρουν άδεια κυκλοφορίας και
στην Ελλάδα. Έτσι ο παραγωγός θα µπορεί να εξάγει στο εξωτερικό προτού αποκτήσει τη δυνατότητα να πουλάει στην Ελλάδα.
Το δεύτερο βασικό πρόβληµα που επιλύει το παρόν νοµοσχέδιο είναι ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων της κάνναβης στα
φαρµακεία. Εδώ υπήρχε ο αρχικός περιορισµός να διατίθεται
µόνο από το κρατικό µονοπώλιο. Η ίδια η προηγούµενη κυβέρνηση αντιλήφθηκε το αναποτελεσµατικό του τρόπου και το βελτίωσε ελαφρώς, επιτρέποντας τη διάθεση από τα φαρµακεία
αλλά µε προµήθεια µόνο µέσω κρατικού µονοπωλίου. Αυτό,
όµως, αποδείχθηκε αναποτελεσµατικό. Με τον νέο νόµο έπρεπε
να επιτραπεί η διάθεση των φαρµακευτικών προϊόντων της κάνναβης, όπως και των ακριβών αντικαρκινικών φαρµάκων απ’ όλα
τα ιδιωτικά φαρµακευτικά και µέσα από τα κανάλια διανοµής των
φαρµάκων, δηλαδή τις φαρµακαποθήκες.
Θεωρώ ότι οι δύο αυτές κοµβικές παρεµβάσεις θα ξεµπλοκάρουν τις επενδύσεις που ήδη είναι σε αναµονή. Όχι µόνο θα τις
ξεµπλοκάρουν, αλλά θα τις κάνουν και πιο εξειδικευµένες, διότι
η πρόβλεψη για εξαγωγή τριάντα γραµµαρίων έναντι τετρακοσίων που υποστηρίζει η Αντιπολίτευση θα κρατήσει τη µεταποιητική δυνατότητα στη χώρα και το προϊόν δεν θα εξάγεται ως
bulk στο εξωτερικό. Άρα πιο µικρές, πιο εξειδικευµένες επιχειρήσεις, άρα περισσότερο προσωπικό και θέσεις απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω σηµειώνοντας ότι για
άλλη µια φορά, η Κυβέρνηση φέρνει ένα νόµο που τυγχάνει της
αποδοχής µιας µεγάλης πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Αυτό
σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση διαθέτει πολιτική µετριοπάθεια και εισηγείται νοµοθετήµατα, που στηρίζονται στην πραγµατικότητα
και προωθούν το κοινό καλό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σενετάκη και προχωράµε στον συνάδελφο κ. Μπαράν Μπουρχάν, Βουλευτή από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αρχίσω την οµιλία µου θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Πρόθεσή µου δεν είναι να σας κουράσω, αλλά να απευθυνθώ
στον καθέναν από εσάς ξεχωριστά, ζητώντας την προσοχή σας
για το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο αφορά την παραγωγή, την
εξαγωγή και τη διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης.
Η πρόκληση για τη χώρα µας είναι να δηµιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος και πιο συγκεκριµένα ένα λειτουργικό, σύγχρονο
και ελκυστικό περιβάλλον, που θα επιτρέψει στην οικονοµία µας
να απορροφήσει επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό και να
εξελιχθεί η Ελλάδα σε µία από τις παραγωγικότερες δυνάµεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως όµως διαπιστώνει κανείς, στο
συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, ο στόχος που είναι η εξυπηρέτηση
του ασθενούς δεν έχει επιτευχθεί και υπάρχει καταφανής έλλειψη πρόνοιας σε αυτήν τη µερίδα των συµπολιτών µας και δεν
υπάρχει κανένα κίνητρο για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρµακευτικής βιοµηχανίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλοί νοσούν-
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τες να αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά προκειµένου
να ανακουφιστούν από χρόνιους πόνους.
Η χώρα µας σήµερα όσο ποτέ έχει την ανάγκη ενός στρατηγικού σχεδίου πρόληψης και προστασίας για τους πολίτες και θα
πρέπει να δηµιουργήσει ένα θεσµικό πλαίσιο που θα περιλαµβάνει και το θεραπευτικό σκέλος εκτός από την παραγωγή, την
επενδυτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη. Εδώ, λοιπόν, έρχεται το ζήτηµα, αίτηµα όλων σχεδόν των εµπλεκόµενων φορέων, για τη σύσταση ενός εθνικού οργανισµού ή υπηρεσίας µε
αντικείµενο τη φαρµακευτική κάνναβη, κάτι που εµείς ως Κίνηµα
Αλλαγής υποστηρίζουµε προκειµένου να διευθετηθεί άµεσα.
Από τη σκοπιά των ψυχιάτρων και βάσει ερευνών, θα ήθελα να
τονίσω πως έχει αποδειχθεί ότι η χρήση φαρµακευτικής κάνναβης µπορεί να συµβάλει θετικά στη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, από επιληψία ή όσοι
υποφέρουν από νευροπαθητικό πόνο ή από καρκινικό πόνο. Μάλιστα η Επιτροπή των Ειδικών για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας το 2017 αναφέρει τις
θετικές ενδείξεις σε µία σειρά και άλλων ασθενειών, όπως Αλτσχάιµερ, πάρκινσον και χρονίζοντα πόνο.
Αλήθεια, όµως, τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για τις χιλιάδες περιπτώσεις εξαρτηµένων ατόµων -το υπογραµµίζω αυτόαπό ουσίες; Έχετε σκοπό να προβείτε σε ενέργειες που θα δώσουν διαπαντός λύση σε αυτό το µείζονος κοινωνικής σηµασίας
πρόβληµα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χιλιάδες ασθενείς στη χώρα µας
απαιτούν από εµάς άµεσες και καίριες λύσεις. Άλλωστε γι’ αυτόν
τον λόγο είµαστε εδώ. Οι ίδιοι άνθρωποι αναγκάζονται να προµηθεύονται σκευάσµατα µε παράνοµο τρόπο και ουκ ολίγες
φορές βρίσκονται ως κατηγορούµενοι ενώπιον των δικαστικών
αρχών. Εποµένως, το θεσµικό πλαίσιο που αφορά στη χρήση
φαρµακευτικής κάνναβης δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ολοκληρωµένο εάν εµείς οι ίδιοι δεν αφουγκραστούµε την ανάγκη του
εκάστοτε ασθενούς. Αντιλαµβανόµαστε βέβαια τις οικονοµικές
προοπτικές, αλλά θα ήθελα να τονίσω πως δεν αντανακλά τη
θέση των ασθενών και όπως ειπώθηκε από τους φορείς χρειάζεται διασαφήνιση του πλαισίου εγκεκριµένων παθήσεων και ειδικοτήτων, κάρτα ασθενούς και κυρίως δυνατότητα πρόσβασης σε
νόµιµα σκευάσµατα φαρµακευτικής κάνναβης.
Θα πρέπει, λοιπόν, άµεσα η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακούς και ψυχιατρικούς φορείς να προτείνει ένα νοµοθέτηµα που θα στηρίζει όχι µόνο τους επενδυτές, αλλά
ταυτόχρονα θα µπορεί να δίνει πειστικές απαντήσεις και λύσεις
στους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη για χρήση φαρµακευτικής κάνναβης, ώστε να µην παρατηρείται όλη αυτή η παράτυπη
δραστηριότητα που υπάρχει σε ένα µεγάλο φάσµα της ελληνικής
κοινωνίας.
Αυτό, λοιπόν, που χρειάζεται και που εµείς απαιτούµε είναι ένα
οργανωµένο, ευέλικτο και συγκροτηµένο σχέδιο µε τρόπο άµεσο
και ουσιαστικό για τη στήριξη µεγάλης µερίδας ασθενών που θα
τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν µε αξιοπρέπεια σε χρόνιες παθήσεις µε σκευάσµατα που θα τα παρέχουν έλαιο και όχι ψυχοτρόπες ουσίες για την αντιµετώπιση των ασθενειών τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε
για τη συνέπεια στον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεµιστοκλή Χειµάρα.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Εύχοµαι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, αν πριν
από λίγα χρόνια λέγαµε ότι η καλλιέργεια κάνναβης θα αποτελούσε αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα, θα ακουγόταν ως
κάτι πιθανώς συνωµοτικό και παράνοµο ή στην καλύτερη περίπτωση ως αστείο. Η επιστήµη όµως, έχει δώσει µία διαφορετική
απάντηση στη χρήση της ιατρικής και φαρµακευτικής κάνναβης.
Οι ευρέως γνωστές ενδείξεις για τη χρήση της περιλαµβάνουν
την ανακούφιση από τον πόνο, την πίεση, το άγχος, την καταπολέµηση της αϋπνίας και δεν σταµατούν εκεί. Η κάνναβης χρησιµοποιείται στη σύγχρονη ιατρική για την αντιµετώπιση σπάνιων
µορφών επιληψίας, τη µείωση συµπτωµάτων από τη σκλήρυνση
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κατά πλάκας, την πρόληψη και αντιµετώπιση συνεπειών χηµειοθεραπείας, στην ανορεξία, ενώ συµβάλλει στην ανακούφιση
ασθενών στα τελικά στάδια του καρκίνου.
Ανοιχτές είναι ακόµη οι έρευνες οι οποίες εξετάζουν τα αποτελέσµατά της σε αυτοάνοσα νοσήµατα, γλαύκωµα, ρευµατοειδή αρθρίτιδα και στην πρόληψη απόρριψης µεταµοσχευµένων
οργάνων.
Η επίδρασή της ως φαρµάκου έχει τεκµηριωθεί µε επιστηµονικές µελέτες από το 2002 και πλέον είναι ξεκάθαρη η σηµαντική
συνεισφορά της χρήσης της. Η τεκµηρίωση αυτή είναι που συνέβαλε δραστικά στην αύξηση της αγοραστικής αξίας της φαρµακευτικής κάνναβης και στη δηµιουργία σηµαντικών αναπτυξιακών
προοπτικών.
Βεβαίως, ένας από τους λόγους που συµβαίνει αυτό είναι η
αναβάθµιση και η βελτίωση ζητηµάτων νοµοθεσίας που διέπουν
την παραγωγή και εµπορία της φαρµακευτικής κάνναβης. Αντιλαµβανόµενοι, λοιπόν, τους δρόµους που ανοίγει στην οικονοµία
και στην ανάπτυξη και ως εκ τούτου στη συνεργασία θεσµοθετούµε σήµερα διατάξεις που θα διευκολύνουν την εξαγωγή των
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, θα διασφαλίσουν τον
οµαλό και ασφαλή ανεφοδιασµό της ελληνικής αγοράς µε τελικά
προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης µετά από τον απαραίτητο βέβαια έλεγχο του ΕΟΦ και θα επιταχύνουν την υλοποίηση των
επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή της φαρµακευτικής κάνναβης.
Δράττοµαι από το τελευταίο, για να επισηµάνω για µια ακόµη
φορά τη σηµασία της ταχύτητας υλοποίησης µιας επένδυσης. Η
ταχύτητα αποτελεί πολλές φορές το κλειδί για την επιτυχία του
επενδυτικού εγχειρήµατος.
Ο ν.4523/2018 του ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπογράµµισε και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Γεωργιάδης,
κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση διαβλέποντας τις δυνατότητες της Ελλάδας στο συγκεκριµένο κλάδο. Ερχόµαστε, λοιπόν,
µε το σηµερινό νοµοσχέδιο να βελτιώσουµε το θεσµικό πλαίσιο
και να το κάνουµε ακόµα πιο αποτελεσµατικό. Λέω «ακόµα» γιατί,
ναι, µπορεί να έχουν προκύψει εκατόν-εκατόν δέκα επενδυτικά
σχέδια ως απότοκο του νόµου αυτού, µε τα ενενήντα έξι να είναι
ήδη εγκεκριµένα, όµως µόλις ένα έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.
Έχει αναφερθεί από πολλούς συναδέλφους σήµερα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι διατάξεις του σχεδίου νόµου παρουσιάστηκαν εκτενώς µε επάρκεια και σαφήνεια από τον εισηγητή
µας, τον εξαίρετο συνάδελφο κ. Κέλλα και συζητήθηκαν αναλυτικά
στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Η ίδια η ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέδειξε διεξοδικά τη σκοπιµότητα
και τις προοπτικές που «ξεκλειδώνουν» οι διατάξεις τους. Εστιάζουν στην αναπτυξιακή προσέγγισή του επί της αρχής σε έναν
κόσµο που µεταβάλλεται αστραπιαία. Σε µια παγκόσµια αγορά,
που προσπαθεί να προσαρµοστεί στις ραγδαίες αλλαγές και στις
νέες ισορροπίες που επέφερε η πανδηµική κρίση, η Ελλάδα πρέπει να τρέξει. Πρέπει να τρέξει µε ταχύτητες γρήγορες και µε αποφάσεις ορθές, ώστε να επιτύχει τη βέλτιστη δυνατή επανεκκίνηση
της οικονοµίας µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης.
Η χώρα µας διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα
οποία η Κυβέρνησή µας προβάλει, χρησιµοποιεί και αναδεικνύει
προς όφελος των πολιτών. Καµµία ευκαιρία για αξιοποίηση
αυτών των δυνατών χαρτιών δεν πρέπει να πάει χαµένη. Έτσι γίνεται και µε την καλλιέργεια και επεξεργασία τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης. Με ισχυρό πλεονέκτηµα τις κατάλληλες κλιµατολογικές συνθήκες, που ενισχύουν την αποδοτικότητα
των επενδυτικών εγχειρηµάτων διαµορφώνουµε ένα σαφώς βελτιωµένο και φιλοεπενδυτικό νοµικό πλαίσιο. Στόχος µας είναι να
κινητοποιήσουµε νέες και να επισπεύσουµε τις υπάρχουσες
επενδύσεις στην διάθεση ξηρού ανθού και φαρµακευτικών
σκευασµάτων κάνναβης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Θέλω, τέλος, να επισηµάνω την ανάγκη να προωθηθούν η
έρευνα και η κλινική µελέτη της φαρµακευτικής κάνναβης στη
χώρα µας. Ο συνδυασµός της επιστηµονικής έρευνας και της τεχνογνωσίας που θα προκύψει από αυτή µε την αναπτυσσόµενη
παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα µπορούν να πιστοποιήσουν τα ελληνικά brands ως τα πλέον αξιόπιστα και ανταγωνιστικά.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι περισσότεροι συµφωνούµε
στη χρησιµότητα του σηµερινού νοµοσχεδίου. Συµφωνούµε πως
θα συνδράµει στην τόνωση της εθνικής οικονοµίας, στην αύξηση
της απασχόλησης και στη δηµιουργία καλών νέων θέσεων εργασίας. Η ευρεία συναίνεση του σηµερινού νοµοσχεδίου φανερώνει
ακριβώς αυτό, ότι σε κοινούς σκοπούς για το καλό της χώρας
και των πολιτών οι όποιες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές
µας µπαίνουν σε δεύτερο πλάνο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Προχωράµε στον κ. Σιµόπουλο, τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Σιµόπουλε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η χώρα µας έχει πολύ µεγάλα πλεονεκτήµατα παραγωγής
φαρµακευτικών φυτών και ως έναν βαθµό τα εκµεταλλεύεται.
Όσον αφορά στην φαρµακευτική κάνναβη, το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αποτελεί το χαµηλό κόστος ενέργειας, που είναι πολύ
χαµηλότερο από άλλες χώρες µε πολύ ψυχρότερο κλίµα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα βήµα. Μετέωρο όµως. Γι’ αυτό
δεν υλοποιήθηκαν πολλές επενδύσεις αλλά µόνο µία. Οι επενδυτές υπάρχουν και θα αναµέναµε λίγο ακόµα να «πέταγαν» σε γειτονικές χώρες µε αποτέλεσµα να χαθούν σηµαντικοί δηµόσιοι
πόροι αλλά και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Πιστεύω ότι αργήσαµε να φέρουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο να σηµειώσω ότι αφορά επενδύσεις στις αγροτικές
περιοχές της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρω την Κοζάνη, το Κιλκίς,
τις Σέρρες, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.
Το βήµα, επίσης, που κάνουµε σήµερα είναι προσεκτικό. Ο
ξηρός ανθός της κάνναβης θα εξάγεται. Σε καµµία περίπτωση,
λοιπόν, δεν επιτρέπεται η χρήση στην Ελλάδα της κάνναβης για
ψυχαγωγικούς λόγους. Θεωρώ αστείους τους ισχυρισµούς ορισµένων µικρών κοµµάτων, κυρίως, της Αντιπολίτευσης που συνεχίζουν µε αφορµή µία καθαρά φιλοεπενδυτική πρωτοβουλία
στον αγροτικό τοµέα να τη µετατρέπουν σε ευκαιρία ακατάσχετης µπουρδολογίας -επιτρέψτε µου- και κινδυνολογίας.
Σήµερα, ψηφίζεται επίσης και µία σηµαντική πρωτοβουλία.
Θέλω να εστιάσω πάρα πολύ σε αυτό. Ψηφίζεται µια τροπολογία
για ένα εµβληµατικό έργο της Θεσσαλονίκης. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στο Μουσείο Ολοκαυτώµατος της Ελλάδος -το λεγόµενο Εβραϊκό Μουσείο- στη Θεσσαλονίκη. Είναι µία ακόµα
προσπάθεια που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως συνέβαινε συνήθως έµεινε σε επίπεδο εξαγγελιών. Με τη συγκεκριµένη τροπολογία πραγµατοποιείται ανταλλαγή οικοπέδων µεταξύ της
ΓΑΙΑΟΣΕ και του Δήµου Θεσσαλονίκης µε ευνοϊκούς όρους, ταχύτερες διαδικασίες, ατελώς, χωρίς καταβολές πόρων και χωρίς
την ανάγκη υποβολής εγγράφων και δηλώσεων στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Με τον τρόπο αυτό επισπεύδονται οι διαδικασίες
και εξαλείφονται γραφειοκρατικά θέµατα.
Με την ανταλλαγή των οικοπέδων, το µουσείο θα κατασκευαστεί σε κεντρικότερη θέση από την αρχικά επιλεγείσα και θα σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί µέρος του παραλιακού µετώπου ως σηµείο αναφοράς για την πόλη. Μεταγενέστερα, θα ενταχθεί στο µητροπολιτικό πάρκο µνήµης που σχεδιάζεται από τον Δήµο Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή
του παλαιού σιδηροδροµικού σταθµού.
Με την τροπολογία εγκρίνονται και ορίζονται νέα οικοδοµικά
τετράγωνα στην περιοχή µε χρήση για πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Νέο οικοδοµικό τετράγωνο-χώρος µε χρήση αποκλειστικά
για στάθµευση, ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου, πεζόδροµοι
και διαπλατύνσεις οδών, κάτι που είναι εξαιρετικά σηµαντικό για
την περιοχή. Μέσω αυτής της τροπολογίας, επιτυγχάνεται συνολική ρύθµιση και πολεοδοµική τακτοποίηση της υπό ανάπλασης
περιοχής. Έτσι, θα µπορέσουν να αρχίσουν σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα οι εργασίες κατασκευής για την υλοποίηση του έργου
γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα έναρξης εντός του 2021,
ένα έτος που έχει ιδιαίτερο συµβολισµό και αντίκτυπο λόγω του
ότι συµπίπτει -ας το προσέξουµε αυτό- µε την ελληνική προεδρία
της διεθνούς συµµαχίας για τη µνήµη του ολοκαυτώµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη συγκεκριµένη πολύ ση-
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µαντική τροπολογία η υλοποίηση του Μουσείου Ολοκαυτώµατος
έρχεται πιο κοντά. Τόσο το µουσείο όσο και το πάρκο µνήµης θα
έχουν ως αποτέλεσµα να καταστεί η Θεσσαλονίκη ευρωπαϊκή
πόλη, παγκόσµιο κέντρων των απανταχού Εβραίων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Κλείνουµε τον κατάλογο οµιλητών µε τον Βουλευτή του
ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιο Λογιάδη.
Κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Γιορτάζουµε αυτές τις µέρες την ογδοηκοστή επέτειο της
ηρωικής µάχης της Κρήτης, όπου αναδείχθηκαν για άλλη µια
φορά το θάρρος και η αυτοθυσία του λαού µας απέναντι στον
εισβολέα κατακτητή. Η Ελλάδα και η Κρήτη γράφουν ιστορία,
όταν ορθώνουµε το ανάστηµά µας και λέµε «όχι». Αιώνιο το παράδειγµά τους, αιωνία τους η µνήµη. Δεν υπάρχει µεγαλύτερη
τιµή για τη µάχη της Κρήτης και την εθνική αντίσταση από τη
σθεναρή διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών.
Χρόνια πολλά, επίσης, στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες σήµερα.
Σχετικά µε το σηµερινό σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα ήθελα ως Βουλευτής από το Ηράκλειο
Κρήτης να επισηµάνω ότι ο µινωικός πολιτισµός γνώριζε την οπιούχα παπαρούνα και τη χρησιµοποιούσε για θεραπευτικούς λόγους τρεις χιλιάδες χρόνια πριν. Βλέπουµε στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου τη θεά µε υψωµένα χέρια που δηλώνει
δέηση, χαιρετισµό, ευλογία όπως αναφέρει ο καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Νίκος Σταµπολίδης. Η θεά
αυτή φέρει στο κεφάλι της διάδηµα, που κοσµείται µε τρία άνθη
παπαρούνας, σύµβολα υγείας, ευφορίας και ευεξίας. Η θεά
Μήκων η υπνοφόρος είναι είδος παπαρούνας από το οποίο παρασκευάζονται πολλά διαφορετικά ναρκωτικά. Οι Μινωίτες γνώριζαν τις ναρκωτικές ιδιότητες του φυτού αυτού και τις
αξιοποιούσαν για ιατρικούς σκοπούς ως παυσίπονο, αναλγητικό,
αλλά και για νάρκωση.
Είναι απορίας άξιον που τόσους αιώνες µετά, εµείς συζητάµε,
διαφωνούµε και δεν αξιοποιούµε τις θεραπευτικές χρήσεις της
κάνναβης, ενός προϊόντος που οι κλιµατολογικές συνθήκες της
Ελλάδας το ευνοούν τα µέγιστα.
Το παρόν σχέδιο νόµου εστιάζει µόνο στις εξαγωγές και στην
εµµονή για την παραγωγή και τη διάθεση µόνο τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης. Θέτει ως στόχο να ευνοήσει και
να εξυπηρετήσει συγκεκριµένες επενδύσεις µεγάλης κλίµακας
ξένων εταιρειών και όχι να δώσει εργαλεία και τρόπους για την
προώθηση µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων και συνεταιρισµών
στον τοµέα αυτό. Μόνο για εξαγωγές, λοιπόν.
Το σοβαρότερο πρόβληµα του σχεδίου νόµου εστιάζεται στο
ότι δεν δείχνει καµία ουσιαστική µέριµνα στις ανάγκες των Ελλήνων, που έχουν ανάγκη το φάρµακο αυτό από την κάνναβη.
Τους αφήνει είτε να καλλιεργούν αυτοί µόνοι τους -αυτοκαλλιέργεια- παράνοµα την κάνναβη, χωρίς προδιαγραφές και ελέγχους
µε κάθε κίνδυνο για την υγεία τους είτε να απευθύνονται στην
πολύ υψηλού κόστους «µαύρη αγορά». Με ένα σµπάρο πολλά
τρυγόνια. Βοηθάτε τους ξένους µεγαλοεπενδυτές µε τα τεράστια και διεθνή συµφέροντα και την παραοικονοµία και παρανοµία για να υπάρχει διαπλοκή, αλισβερίσι και άνοµα συµφέροντα.
Το χειρότερο όλων είναι ότι µε τον ν.4523/2018 εισήχθη η δυνατότητα χρήσης προϊόντων από το φυτό κάνναβης sativa για
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η εφαρµογή του νόµου αυτού, όµως,
είναι απογοητευτική διότι µέχρι σήµερα δεν έχει εγκριθεί καµία
νοµίµως αιτιολογηµένη αίτηση ασθενούς για χορήγηση τέτοιου
σκευάσµατος για αντιµετώπιση ασθενειών. Τους αφήνετε έρµαια
των εµπόρων, της παρανοµίας και της παραοικονοµίας.
Στον αντίποδα, να αναφέρουµε ως παράδειγµα ότι στο Ισραήλ
το 75% περίπου των καρκινοπαθών λαµβάνουν φαρµακευτική
κάνναβη µε νόµιµες διαδικασίες.
Το σχέδιο νόµου σας στηρίζει µόνο τις εξαγωγές, αποτελεί
µόνο έναν κρίκο µιας µεγάλης αλυσίδας από το σπόρο, την αναπαραγωγή, την καλλιέργεια, τη συγκοµιδή, την επεξεργασία, τη
συσκευασία και τέλος, την εξαγωγή. Όποιος ελέγχει ολόκληρο
το καθετοποιηµένο αυτό δίκτυο και όχι µόνο έναν κρίκο του, καρ-
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πούται τα κέρδη της υπεραξίας από τη διακίνηση του εκάστοτε
προϊόντος.
Διερωτώµαι, κύριε Υπουργέ, θα δίνατε κίνητρα για επενδύσεις
παραδείγµατος χάριν στα ξενοδοχεία, τα οποία σε αντιστοιχία
µε το σηµερινό σχέδιο νόµου θα αποτείνονταν µόνο στο εξωτερικό και ο Έλληνας καταναλωτής δεν θα επιτρεπόταν να κάνει
χρήση τους; Θα δίνατε κίνητρα και επιδοτήσεις για την παραγωγή κορυφαίων ελληνικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο ή η
φέτα ΠΟΠ µόνο για εξαγωγές και θα απαγορεύατε στον Έλληνα
να τα αγοράσει, όταν η ελληνική αγορά τα χρειάζεται τόσο; Ένας
λόγος παραπάνω για ένα φαρµακευτικό σκεύασµα, που επίσης
τόσο ανάγκη έχει η εγχώρια αγορά και το οποίο δεν υπάρχει
ακόµα νόµιµα.
Εσείς όµως στις 11 Μαΐου στην επιτροπή αναφέρατε ότι για
την εγχώρια αγορά το ζήτηµα είναι πιο σύνθετο. Είπατε ακριβώς
τα εξής και διαβάζω: «Είναι και το θέµα της κουλτούρας της
χώρας. Είναι και το θέµα ότι στην Ελλάδα έχουµε και το πρόβληµα της ψυχαγωγικής παράνοµης παραγωγής κάνναβης σε
διάφορα µέρη».
Μην υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας. Επειδή είµαστε από την
Κρήτη να σας τονίσω ότι γνωρίζουµε πολύ καλά πρόσωπα, πράγµατα και καταστάσεις. Οι Αµερικανοί λένε «follow the money»,
δηλαδή ψάξε να βρεις και ακολούθησε τα οικονοµικά συµφέροντα για να δεις γιατί γίνεται αυτό και ποιος κερδίζει.
Ως αντιπολίτευση ήσασταν κι εσείς προσωπικά αντίθετος σε
αυτό το σχέδιο νόµου για τη χρήση φαρµακευτικής κάνναβης.
«Νοµοσχέδιο των µπάφων», το ονοµάσατε τότε απαξιωτικά. Είπατε στην επιτροπή στις 11 Μαΐου ότι το 2018, τόσο πρόσφατα
και όχι πριν από σαράντα έως πενήντα χρόνια, δεν ήσασταν ώριµοι να αναγνωρίσετε τις µεγάλες προοπτικές που έδινε η φαρµακευτική κάνναβη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Τώρα, µόλις τρία χρόνια µετά, υπερθεµατίζετε. Τόσο γρήγορα,
άραγε, γίνατε ώριµοι; Τι κάνει «νιάου-νιάου στα κεραµίδια»;
Τα συµφέροντα είναι τεράστια, διότι η ζήτηση από χώρες που
έχει αναπτυχθεί σοβαρή βιοµηχανία γύρω από τη φαρµακευτική
κάνναβη είναι τεράστια. Η ζήτηση, παραδείγµατος χάριν, στο Ισραήλ είναι τόσο µεγάλη που η κυβέρνηση επέτρεψε εισαγωγές
σε παραγωγές κάνναβης που δεν είναι πιστοποιηµένες κατά το
πρότυπο βέλτιστης πρακτικής καλλιέργειας και παραγωγής που
έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αφήνετε τους Έλληνες, που έχουν ανάγκη τη φαρµακευτική
κάνναβη στην τύχη τους. Να την καλλιεργούν µόνοι τους, να τη
φτιάχνουν µόνοι τους, να είναι παράνοµοι, άρα να είναι ευάλωτοι
και εξαρτηµένοι από πολλά και ποικίλα συµφέροντα και να µην
υπάρχει ασφάλεια στη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος.
Υποδαυλίζετε έτσι τη µαύρη αγορά, την παραοικονοµία, την παρανοµία, τη διαπλοκή, ένα τεράστιο σύµπλεγµα συµφερόντων
και εξαρτήσεων.
Αντίθετα, το 2007 ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας Κρήτης,
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του τότε είχε ζητήσει
και προσπαθήσει να καθιερωθεί η καλλιέργεια βιοµηχανικής κάνναβης, όπως γίνεται σε όλο τον κόσµο, να φέρει το τότε αρµόδιο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πιστοποιηµένους σπόρους για
νόµιµη καλλιέργεια και για κάθε νόµιµη µετέπειτα χρήση για φαρµακευτικούς σκοπούς. Είχε πει τότε ο Πρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου τα εξής και διαβάζω: «Έτσι, ίσως εξασφαλίσουµε το
µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας µπροστά στην οικονοµική καταστροφή που θα έρθει, αν οι κρατούντες συνεχίζουν να
βρίσκονται σε λήθαργο». Πόσο προφητικά ήταν τα λόγια αυτά
τότε, το 2007!
Η καταστροφή ήλθε, αλλά µάλλον και γι’ αυτό ο Βαρουφάκης
φταίει. Ενώ λοιπόν, οι φορείς ζητούν επιτακτικά τη δυνατότητα
ανάπτυξης και την ελεγχόµενη χρήση της κάνναβης για φαρµακευτικούς καθαρά λόγους και τις ανάγκες των Ελλήνων που χρειάζονται το σκεύασµα αυτό, κάτω από σαφείς νόµιµες
διαδικασίες, προδιαγραφές, ελέγχους και µέσα σε ένα από την
πολιτεία καθορισµένο πλαίσιο, εσείς κοιτάζετε µόνο τα ξένα συµφέροντα και τα προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης µόνο για εξαγωγές. Εντολές άνωθεν και έξωθεν.
Κλείνω, λέγοντας -επειδή πάλι αναφερθήκατε στο παρελθόνφέρτε και ανοίξτε τον φάκελο της ελληνικής χρεοκοπίας στη
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Βουλή, όπως ζητά το ΜέΡΑ25 και όπως είχε εξαγγείλει µεγαλεπήβολα ο κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά, αλλιώς τζάµπα
µιλάτε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα εισαγωγικά να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε
όλους τους συναδέλφους, διότι η συζήτηση για το νοµοσχέδιο για
τη φαρµακευτική κάνναβη, που είχα την τιµή να καταθέσω στη
Βουλή ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος,
έτυχε µεγάλης υποδοχής και αποδοχής από το Κοινοβούλιο. Τρία
κόµµατα, η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο νοµοσχέδιο και το κυριότερο
είναι ότι έγινε µία πολύ λογική και παραγωγική συζήτηση.
Κατά τη γνώµη µου, κάναµε ένα µεγάλο βήµα στην πρόοδο του
πολιτικού µας πολιτισµού εδώ. Θα ήθελα, πριν µπω στα ειδικά του
νοµοσχεδίου, που εξαντλητικά τα συζητήσαµε και στην επιτροπή
και όλη την ηµέρα σήµερα, να ξεκινήσω µε µια απάντηση στο κυρίως επιχείρηµα πολλών οµιλητών του ΣΥΡΙΖΑ -είτε προς το πρόσωπό µου εν είδει προσωπικής κριτικής είτε προς την παράταξη,
την οποία έχω την τιµή να εκπροσωπώ και στην Αίθουσα και στην
ελληνική κοινωνία ως Αντιπρόεδρος της- για την κυβίστηση, την
κωλοτούµπα και διάφορα άλλα επιχειρήµατα, τα οποία διάφοροι
συνάδελφοι κατά τη γνώµη µου πολύ ατυχώς χρησιµοποίησαν.
Θα εξηγήσω λίγο το προσωπικό κοµµάτι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ αντιπαραγωγική τη συζήτηση περί της λεγόµενης κωλοτούµπας. Γενικά δεν τη χρησιµοποιώ πολύ ούτε την
χρησιµοποιούσα στο παρελθόν, κυρίως διότι από νωρίς κατάλαβα
ότι στην πολιτική όποιος µένει απολύτως σταθερός στις απόψεις,
που εκφράζει σήµερα είτε θα µείνει εκτεθειµένος, λόγω αυτής
σταθερότητας για αντιπαραγωγική συµπεριφορά είτε πολύ γρήγορα θα τον ξεπεράσουν οι εξελίξεις.
Μπορούµε και από τη συζήτηση που ακούσαµε οµοφώνως να
συµφωνήσουµε ότι το κόµµα το οποίο παραµένει περισσότερο
σταθερό στις ιδέες του σε κάθε συνεδρίαση ανεξαρτήτως εκλογικού κύκλου και εξωτερικών συνθηκών είναι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος. Είµαι εδώ δεκατέσσερα χρόνια σε όλα τα νοµοσχέδια λένε ακριβώς τα ίδια. Όποιος, λοιπόν, αντιπαθεί τις λεγόµενες κωλοτούµπες, θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, προφανώς
µπορεί να ψηφίζει ΚΚΕ, που λέει τα ίδια και δεν αλλάζει τίποτα.
Κατά την γνώµη µου, είναι το πιο σταθερό κόµµα. Τώρα το αν συµφωνείς ή διαφωνείς µε τις ιδέες του είναι άλλο πράγµα. Το ότι είναι
σταθερό, είναι σταθερό πάντως. Αν κριτήριο, λοιπόν, αξιοπιστίας
ενός πολιτικού είναι η σταθερότητα τότε πάµε όλοι να γίνουµε
µέλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Προφανώς, δεν έχουµε σκοπό να το κάνουµε αυτό, γιατί δεν
µπορεί να είναι αυτό το κριτήριο στην πολιτική. Καθήκον του πολιτικού είναι να υπερασπίζεται ασφαλώς πάντοτε και µέχρι τέλους
τις αρχές του, αλλά ασφαλώς να προσαρµόζει την συµπεριφορά
του και τις πολιτικές του πράξεις κατά τις συνθήκες και το συµφέρον του ελληνικού λαού, του λαού δηλαδή που τον έχει επιφορτιστεί µε την εντολή να έρθει εδώ να υπερασπιστεί τις τύχες του και
να κάνει τη ζωή του καλύτερη.
Για να γίνω, λοιπόν, συγκεκριµένος µια και βλέπω πάλι εκεί τον
φίλο µου κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος κατηγόρησε τη δικιά µας παράταξη για την µεγάλη κυβίστηση, τη µεγάλη κωλοτούµπα και διάφορα τέτοια κατά την ώρα του ίστρου του. Έχω διαλέξει δύο, τρία,
τα έγραψα εκ του προχείρου απλώς και µόνο για να παίξουµε λίγο
µε το µυαλό και να καταλάβουµε, γιατί σας είπα ότι δεν σας άξιζε
αυτή η οµιλία.
Θα καταργήσουµε το µνηµόνιο µε ένα νόµο και ένα άρθρο.
Έχετε ακούσει µεγαλύτερη πολιτική µεταβολή στην ιστορία από
αυτήν; Θα καταργήσουµε το µνηµόνιο µε ένα νόµο και ένα άρθρο
για να γίνουν οι καλύτεροι µαθητές της µνηµονιακής Ευρώπης.
Ερώτηση: Το ότι ο κ. Τσίπρας έκανε τον Ιούλιο του 2015 την περιβόητη κωλοτούµπα µετά τις δεκαεπτά ώρες διαπραγµατεύσεως
ήταν για το καλό του ελληνικού λαού ή για το κακό;
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Σας προλαβαίνω, ήταν για το πολύ καλό. Αν δεν είχε κάνει ο κ.
Τσίπρας αυτό που ονοµάστηκε κωλοτούµπα στο φυσιολογικό υποσυνείδητο το καλοκαίρι του 2015 η Ελλάδα θα βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, το πιθανότερο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα
ήθελα να σκεφτούµε καν πώς θα βιώνουµε την πανδηµία εάν δεν
είχαµε την προστατευτική οµπρέλα του ευρώ.
Άρα, καλώς άλλαξε θέση τότε ο κ. Τσίπρας ή κακώς; Εµάς θα
έπρεπε τότε ως Νέα Δηµοκρατία το µόνο, που να µας ενδιαφέρει
να είναι η κυβίστηση ή το συµφέρον του ελληνικού λαού όπου δύο
βδοµάδες µετά ψηφίσαµε τόσο τα συµπληρωµατικά µέτρα όσο
και το µνηµόνιο Τσίπρα, µόνο και µόνο γιατί είχε χαθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία µετά την αποχώρηση καµµία τριανταριά τότε
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα κάνουµε Εξεταστική κατά του Βενιζέλου για το PSI. Ξέρετε
πόσες φορές το είχα ακούσει αυτό µεταξύ 2012 - 2015, κύριε Ζαχαριάδη; Επειδή µας είπατε για την υπεύθυνη αντιπολίτευση και
είπατε εάν η αντιπολίτευση είναι ανεύθυνη γίνεται µια κακή κυβέρνηση. Ωραία αυτό, πολύ ωραίο. Το παίρνω και ως αυτοκριτική. Για
πείτε µου, λοιπόν, πόσες φορές είχατε πει εσείς, ο κ. Τσίπρας,
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνετε εξεταστική για το PSI του
Βενιζέλου και θα τον πηγαίνατε στη φυλακή; Μπορεί και διακόσιες
φορές να το έχω ακούσει. Κάνατε καµµία εξεταστική για το PSI
πέντε χρόνια στην κυβέρνηση; Όχι. Αντιθέτως σε κάθε κατάθεση
προϋπολογισµού του ΣΥΡΙΖΑ στη σελίδα 23 αναφερόταν: «Το
χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιµο µετά το PSI του Φεβρουαρίου
2012». Κανονικά τόσες φορές, που το γράψατε στον προϋπολογισµό θα έπρεπε να καλέσετε τον κ. Βενιζέλο και να του δώσετε παράσηµο, ούτως ή άλλως εξεταστική γι’ αυτόν δεν κάνατε, όπως
υποσχόσασταν. Είπατε ποτέ συγγνώµη στον Βενιζέλο γι’ αυτά που
του σούρνατε; Όχι. Κάνετε ότι δεν τα ακούτε. Υποκρίνεστε ότι
αυτή η κατ’ εσάς λεγόµενη κωλοτούµπα δεν συνέβη ποτέ.
Πάµε παρακάτω. Προχθές ήµουν µε τον κύριο Πρωθυπουργό,
είχα την τιµή να τον συνοδεύσω στα εγκαίνια του νέου Αεροδροµίου Μακεδονία στην Θεσσαλονίκη στην ολοκλήρωση της επενδύσεως της «FRAPORT», της ανακαινίσεως δηλαδή των δεκατεσσάρων αεροδροµίων µε τη σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα όπου ξεκίνησε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά.
Θέλετε να σας θυµίζω, κύριε Ζαχαριάδη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι
λέγατε τότε; Θα σας πω µερικά. Παύλος Πολάκης: «Θα υπερασπιστώ µε το κορµί µου το να µην πάρουν οι Γερµανοί το αεροδρόµιο των Χανίων». Ένας εκεί τάλας που είχατε περιφερειάρχη
στα Ιόνια, ένας Γαλιατσάτος είχε δέσει και µια αλυσίδα γύρω-γύρω
από το αεροδρόµιο έλεγε: «Δεν θα αφήσω κανέναν να µπει µέσα».
Ο δε Τέρενς Κουίκ ο συνεταίρος και Υπουργός στην κυβέρνησή
σας έλεγε: «Θα υπερασπιστούµε µέχρι την τελευταία ρανίδα του
αίµατός µας τα αεροδρόµια µας από την γερµανική κατοχή».
Τελικά, όπως µάθαµε και στην εκδήλωση προχθές, το 2017 η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε την πώληση των αεροδροµίων στη
«FRAPORT» -και µπράβο της, σωστό ήταν- και προχθές ο κ. Σπίρτζης, ο οποίος σηµειωτέον συµπρωταγωνιστούσε εναντίον της
«FRAPORT», εκπροσώπησε στη σχετική εκδήλωση τον κύριο Τσίπρα και οι Γερµανοί, ο CEO της «FRAPORT» εξέφρασε και ονοµαστικά ευχαριστήρια στον κ. Τσίπρα για την υπογραφή της
συµφωνίας το 2007. Και αυτό θα το λέγαµε κωλοτούµπα, κύριε
Ζαχαριάδη; Άρα αυτή ήταν η κακή συµπεριφορά σας;
Θα µπορούσε να συνεχίσω µέχρι το άλλο πρωί. Δεν χρειάζεται
να πω άλλα, νοµίζω συνεννοηθήκαµε. Εγώ ανέφερα µόνο τις λεγόµενες κωλοτούµπες, που τις θεωρώ ότι είναι καλές που τις κάνατε, ότι τελικά ωφελήσατε τον ελληνικό λαό και καλώς τις
κάνατε και µπράβο σας, διότι αν συνεχίσω µε αυτά που λέτε ως
αντιπολίτευση θα είχε πάθει ζηµιά η Ελλάδα.
Μίλησε εδώ ο φίλος µου ο κ. Κατρίνης. Λέω ένα παράδειγµα
συγκεκριµένο για κάτι που κάνατε µαζί ως κωλοτούµπα στην πορεία. Αν πάτε στο YouTube θα δείτε ένα βίντεο πολύ ενδιαφέρον,
ήταν το πρώτο µάθηµα που πήρα στη ζωή µου ως Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας το 2011, όπου τότε συνειδητοποίησα για
πρώτη φορά πόση ζηµιά µπορεί να κάνει η Αντιπολίτευση. Τότε
επί κυβερνήσεως Κώστα Καραµανλή, µιλάµε για το 2008, είχε
ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός για την πώληση του λιµένα Θεσσαλονίκης. Τότε στο διαγωνισµό αυτό είχε κερδίσει µία εταιρεία κινεζική «HUDSON» και είχε προσφέρει 500 εκατοµµύρια ευρώ για
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την πώληση του µισού λιµένα Θεσσαλονίκης, της µιας προβλήτας.
Έγινε µεγάλη φασαρία την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο YouTube,
που έλεγα πριν, θα δείτε ένα βιντεάκι, που είναι ο κ. Καστανίδης
µε τότε οργανωµένους συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και πάρα πολλούς Βουλευτές τότε του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επιτίθονταν στην πύλη
του λιµανιού -µπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα στο YouTube,
αναζήτηση: λιµάνι Θεσσαλονίκης, Καστανίδης και βγαίνει- να προσπαθούν να σπάσουν τις αλυσίδες για να εµποδίσουν την πώληση
του λιµένος στη «HUDSON», 500 εκατοµµύρια για το µισό λιµάνι.
Τελικά, το λιµάνι της Θεσσαλονίκης πουλήθηκε επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα ολόκληρο, όχι το µισό για 234 εκατοµµύρια.
Για κάντε λίγο την αναγωγή, το µισό λιµάνι 500, το ολόκληρο 234
λεπτά, πόσα λεφτά χάσαµε, γιατί κάποιοι ήθελαν να ρίξουν µια
πόρτα και η τότε κοινωνία ανάγκασε την κυβέρνηση Καραµανλή
να κάνει πίσω.
Φυσικά, ως την µεγαλύτερη αλλαγή πολιτικής συµπεριφοράς,
για το καλό της Ελλάδος η αλλαγή, για το κακό ήταν τα προηγούµενα, πάω λίγο πίσω απλώς για να τα θυµηθούµε το περίφηµο
σύνθηµα: «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Το ΠΑΣΟΚ το 1981
εξελέγη για να µας βγάλει από την ΕΟΚ και από το ΝΑΤΟ. Μας
έβγαλε; Όχι. Καλά έκανε και δεν µας έβγαλε; Πολύ καλά έκανε.
Τι θέλω να πω µε όλο αυτό; Ότι η ιδέα του να υπερασπιζόµαστε το να µην αλλάζουµε ποτέ θέση και όποιος το κάνει είναι στο
πυρ το εξώτερον µε συγχωρείτε είναι µια ήκιστα -µιλάω στα αρχαία ελληνικά, ελάχιστα δηλαδή- καλή ιδέα. Αφήστε την, κύριε
Ζαχαριάδη, ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω! Το λέω σε
εσάς, γιατί έχω ελπίδα ότι θα γίνεται καλός πολιτικός και δεν το
λέω ειρωνικά, το εννοώ για να µην παρεξηγηθώ. Είναι χαµηλού
επιπέδου κριτική αυτή, δεν έχει αξία, φεύγει µε το χρόνο που χάνεται ανούσια.
Οφείλω, όµως, να µιλήσω και λίγο επί προσωπικού. Σόκαρε η
στάση µου. Πρωτοσέλιδα, φασαρία, site, εδώ οµιλίες. Γιατί σόκαρε; Έχω άποψη γιατί σόκαρε. Διότι κατά βάθος σας χαλάει το
αφήγηµα του Πολάκη της Νέας Δηµοκρατίας. Πώς γίνεται ο φασίστας, ακροδεξιός Γεωργιάδης, ο φωνακλάς µε τα παράθυρα
να µπορεί να αναγνωρίζει µε πολιτική γενναιότητα κάτι σε έναν
πολιτικό του αντίπαλο και σε µια αντίπαλη πολιτική παράταξη και
δη τον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό δεν κολλάει στο αφήγηµα. Άρα, λοιπόν,
αυτό είναι που σόκαρε. Γιατί όποιος φυσικά έχει παρακολουθήσει την πολιτική µου διαδροµή αυτά τα δεκατέσσερα χρόνια εδώ,
γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Πριν από λίγες µέρες µου τηλεφώνησε ο κ. Αντρίκος Παπανδρέου, κύριε Κατρίνη, για να µε ευχαριστήσει για τη συµβολή
µου στην καταδίκη του κ. Καµµένου. Ξέρετε γιατί; Γιατί το 2010,
όταν στη Βουλή αυτή ο Καµµένος είπε για πρώτη φορά «broker»
τον Γιώργο Παπανδρέου και την οικογένειά του για τα CDS, ξέρετε ποιος ήταν ο µοναδικός Βουλευτής που σηκώθηκε και τσακώθηκε µε τον Καµµένο και από εκεί ξεκίνησε και η περίφηµη
έχθρα µου µε τον Καµµένο που έφτασε στα δικαστήρια σε
τριάντα δίκες; Ο υποφαινόµενος. Ξέρετε ποιος το αναγνώρισε
αυτό; Ο Ανδρέας Παπανδρέου -ο επονοµαζόµενος Αντρίκος- ο
οποίος µε κάλεσε τότε και πριν τη δική και του έδωσα και όλα τα
στοιχεία και τα CDS για να µπορεί αντιµετωπίσει τον Καµµένο
στο δικαστήριο.
Ναι, ήµουν πολιτικός αντίπαλος µε τον Γιώργο Παπανδρέου
και καθόλου δεν ήθελα να συνεργαστώ µε την κυβέρνησή του.
Είχα µεγάλες πολιτικές διαφωνίες, αλλά όταν είδα µια αδικία σε
έναν πολιτικό µου σηκώθηκα να τον υπερασπιστώ. Λοιπόν είναι
αυτό κακό; Είναι προς ψόγο;
Μέσα στο Πρακτικά θα δείτε να έχω παινέσει την κυβέρνηση
Παπανδρέου για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», την κ. Άννα Διαµαντοπούλου για
τον νόµο Διαµαντοπούλου για τον νόµο Παπαδοπούλου, νόµο
που ψήφισα ως εισηγητής τότε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και µάλιστα έλαβα και τα εύσηµα της κ. Διαµαντοπούλου στη
λήξη της συνεδριάσεως.
Ήµουν ο πρώτος που αναγνώρισε τον Ανδρέα Λοβέρδο ως
Υπουργό Υγείας τότε, τη σπουδαία του συµβολή µε την µεταρρύθµιση του ΕΟΠΥΥ, αλλά και τη σπουδαία του συµβολή µε την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Τώρα όµως, επί Κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, έκρυψα
ποτέ τη θετική συµβολή της κ. Πέρκα και του κ. Φλαµπουράρη
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στην πρόοδο του έργου του Ελληνικού; Μπορεί να µην κατάφεραν να το ολοκληρώσουν, εµείς απ’ ό,τι φαίνεται θα είµαστε πιο
τυχεροί, όµως πάντοτε και σε κάθε οµιλία µου είπα «ναι, αυτοί οι
δύο άνθρωποι βοήθησαν». Και λοιπόν; Είναι πολιτικοί µου αντίπαλοι. Τι θα πει αυτό; Ότι είναι πολιτικοί µου εχθροί;
Άρα, όσοι σοκαρίστηκαν µε την πράξη µου, µάλλον δεν µε
έχουν µελετήσει αρκετά. Είναι απολύτως βέβαιο ότι για µένα
αυτή πάντα ήταν η πολιτική µου συµπεριφορά. Καµµιά φορά
µπορεί να ανεβαίνουν και οι τόνοι, δεν αντιλέγω. Δεν θα βαρεθούµε κιόλας! Ζωντανοί άνθρωποι είµαστε και όταν έχουµε και
κάποια οξεία διαφωνία, µπορεί να πούµε και καµµιά κουβέντα
παραπάνω, αλλά η γενική µου συµπεριφορά, η προσωπική, ήταν
πάντα αυτή. Και κυρίως αυτή ήταν πάντα η συµπεριφορά της παρατάξεώς µου.
Είµαι πολύ περήφανος που είµαι Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, διότι ξέρετε τι ακριβώς είναι η Νέα Δηµοκρατία για
την Ελλάδα και γιατί παραµένει η µεγαλύτερη πολιτική δύναµη
του τόπου; Γιατί µπορεί και κάνει κινήσεις σαν κι αυτή που έκανε
τώρα µε το νοµοσχέδιο για τη φαρµακευτική κάνναβη. Δεν έχει
κανένα πρόβληµα να παραδεχθεί το λάθος της, να αναγνωρίζει
και στον αντίπαλο θετικά, να εγκολπώσει τα θετικά του αντιπάλου
και να πάει παρακάτω την Ελλάδα. Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά.
Εµείς, κύριε Ζαχαριάδη, µπορούµε να αναγνωρίζουµε εσάς
όταν κάνετε κάτι καλό. Για πείτε µου µία φορά που ένας από το
ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε κάτι καλό για κάτι που έκανε η Νέα Δηµοκρατία ή ακόµα πολλώ µάλλον και το ΠΑΣΟΚ, που το µισό το
έχετε πάρει στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα. Εδώ οι ίδιοι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν παλιά Υπουργοί του Γιώργου Παπανδρέου, δεν αναφέρονται ποτέ στην περίοδο που ήταν
Υπουργοί του Γιώργου Παπανδρέου. Ντρέπονται να το αναφέρουν, µην τυχόν και ενοχλήσουν το εκλογικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά και αυτή η µεγάλη µας διαφορά είναι διαφορά ιδεολογικής υπεροχής και πίστης στις αξίες
και τις ιδέες µας και όχι αδυναµίας, όπως το εκλάβατε ή όπως
σοφιστικά αναφέρατε «αύριο δεν µπορείτε να πείτε οτιδήποτε
άλλο;». Με αυτά που είπα για εσάς, θα ίσχυε το ίδιο ερώτηµα,
αλλά θα σας απαντήσω για εµάς και απαντήστε όποτε θέλετε
εσείς για εσάς.
Πάντα θα λέµε το ίδιο, αυτό που θεωρούµε ότι είναι το συµφέρον του ελληνικού λαού. Εάν αυτό που είναι συµφέρον του ελληνικού λαού διαφέρει από αυτό που είπαµε χθες, θα πούµε
αυτό που είναι συµφέρον εκείνη την ηµέρα. Διότι εδώ δεν µπήκαµε ούτε για να κερδίσουµε δηµοφιλία, όπως είπατε, ούτε για
να κερδίσουµε χειροκρότηµα. Εδώ µπαίνουµε µε έναν και µοναδικό σκοπό, να κάνουµε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών καλύτερη.
Εάν όλοι αντιληφθούµε ότι η πολιτική έχει αυτό τον χαρακτήρα
και δεν είναι µάχη µεταξύ µας, αλλά µόνο µία σκυταλοδροµία µεταξύ οµάδων, που ο ένας και η µία οµάδα παραδίδει τη σκυτάλη
στον άλλο κι αν ο καθένας τρέξει λίγο παραπάνω, θα προσφέρει
στον ελληνικό λαό µία καλύτερη ζωή, θα παραµένουµε αντίπαλοι,
αλλά ο ελληνικός λαός θα ζει καλύτερα, που είναι και το ζητούµενο.
Κλείνω µε το προσωπικό, µόνο µε την τελευταία αναφορά περί
«δολοφονίας χαρακτήρα», που άκουσα προ ολίγου. Τώρα, να
λέτε σε µένα περί δολοφονίας χαρακτήρα, µε συγχωρείτε, αλλά
µόνο ως άγνοια κινδύνου εκλαµβάνεται και όχι ως θράσος.
Σας θυµίζω µόνο µία λέξη: «NOVARTIS». Με βγάλατε κλέφτη,
λωποδύτη, µου βρήκατε δήθεν λογαριασµούς στη γραµµατέα
µου, στον εαυτό µου, στο σπίτι µου. Θα έµπαιναν να πάρουν τα
κλειδιά του σπιτιού µου Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Κατά τις εφηµερίδες που σας υποστηρίζουν, δεκάδες φορές θα ήµουν µε ριγέ
κουστουµάκι τον επόµενο µήνα. Έως και πρώην Βουλευτής σας
είχε ανακοινώσει τη σύλληψή µου για τον Νοέµβριο του 2018,
µαζί µε τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους τότε σε αυτή τη σκευωρία.
Μπορεί τώρα -στα σοβαρά- κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ να µιλήσει στη Νέα Δηµοκρατία και σε µένα προσωπικά για απόπειρα
δολοφονίας χαρακτήρα, κύριε Ζαχαριάδη; Θα έπρεπε να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά αυτό πριν το πείτε. Με συγχωρείτε, αλλά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 21 ΜΑΪΟΥ 2021

να έχουµε και µια συναίσθηση του τι λέµε και σε ποιον το λέµε.
Κλείνω λοιπόν τα προσωπικά. Πιστεύω ότι συνεννοηθήκαµε.
Να πω και ένα τελευταίο όσον αφορά την παλαιότερη προσωπική µου στάση. Δεν αλλάζει αυτό που λέω, γιατί η στάση εδώ
είναι της παρατάξεως και η παράταξη είχε ψηφίσει «όχι». Όπως
θα διαπιστώσατε όµως, από µια µικρή µας στιχοµυθία, εγώ προσωπικά δεν είχα µιλήσει καθόλου για τη φαρµακευτική κάνναβη.
Δεν είχα µιλήσει καθόλου.
Όπως θα διαπιστώσετε από την πορεία µου στην προηγούµενη περίοδο, µιλούσα σχεδόν σε όλα τα νοµοσχέδια. Σε αυτό
δεν είχα µιλήσει επί σκοπώ, γιατί είχα σοβαρές επιφυλάξεις για
τη στάση µας τότε, που είχα εκφράσει εσωτερικά. Το µόνο που
έχετε βρει να µου πείτε, πράγµατι ήταν ένα σχόλιο στην εκποµπή
του Γιώργου Αυτιά, χιουµοριστικό, µέσα στο πλαίσιο ότι η πρώτη
επένδυση που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο µπάφος, θα σας έλεγα και
πολύ επιτυχηµένα χιουµοριστικό. Η αλήθεια είναι πως όσο και να
ψάξατε δική µου οµιλία γι’ αυτό, δεν βρήκατε γιατί δεν θέλησα
να µιλήσω.
Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι η Νέα Δηµοκρατία θα έπρεπε να
έχει υποστηρίξει τότε το νοµοσχέδιο. Προφανώς και θα έπρεπε
να έχει υποστηρίξει το νοµοσχέδιο. Σας λέω από τώρα το εξής,
για να δείτε ότι στην πολιτική µου αρέσει η ειλικρίνεια και η γενναιότητα. Δεν χάνουµε τίποτα να λέµε τα αυτονόητα, κύριε Χαρίτση, κερδίζουµε. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και µας
µετράει.
Ναι, αν είχαµε επιδείξει τότε µια πιο παραγωγική συµπεριφορά, πιθανόν τότε εσείς να µπορούσατε να είχατε φέρει ένα πιο
προωθηµένο νοµοσχέδιο. Καθόλου δεν θέλω να σας στερήσω
την καλή πρόθεση. Άλλωστε, αυτή είναι και η λογική αυτής της
συνυπάρξεως µέσα στο Κοινοβούλιο.
Τι κάναµε λοιπόν τώρα; Κάναµε ένα µεγάλο βήµα. Όλοι µαζί
το κάναµε. Δεν το έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης ούτε µόνη της η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το κάναµε όλοι µαζί. Τα τρία κόµµατα
τα οποία βρεθήκαµε σε αυτή τη συζήτηση συνοµιλήσαµε, διορθώσαµε όσα µπορούσαµε.
Θέλω να πω και δύο πράγµατα εδώ. Επειδή παρακολούθησα
τον διάλογο µεταξύ του κ. Κόκκαλη και του κ. Παπαθανάση προηγουµένως, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι διαφωνώ µε τον κ. Κόκκαλη
και στον τρόπο που το έθεσε.
Εµείς, γι’ αυτό που θέλουµε να πετύχουµε εδώ, θέλουµε
οπωσδήποτε η µεταποιητική αξία να µένει στην Ελλάδα. Αν λοιπόν το νοµοσχέδιο δεν έπαιρνε αυτή τη µορφή -και θα πω µετά
τα γραµµάρια- τότε στην πραγµατικότητα στην Ελλάδα θα έµενε
ένα µικρό πλάσµα από όλη την επένδυση φαρµακευτικής κάνναβης και η µεγάλη υπεραξία θα πήγαινε στη χώρα όπου θα εξαγόταν ο ξηρός ανθός σε bank, σε µεγάλες ποσότητες, όπου θα
γινόταν και η επεξεργασία του για να βγουν οι διάφορες φαρµακοτεχνικές µορφές ή να µπαίνει στα φακελάκια µικρότερη χρήση
κ.λπ..
Εµείς θέλαµε αυτή η υπεραξία να µένει εδώ. Γι’ αυτό γράφτηκε
έτσι αυτό το νοµοσχέδιο. Εµείς θέλουµε εδώ µεγάλες επενδύσεις στην κάνναβη, των 20 και 30 εκατοµµυρίων. Δεν θέλουµε
απλώς παραγωγή και εξαγωγή κάνναβης. Αυτό είναι το µικρό,
είναι το εύκολο και το µικρό. Εµείς θέλουµε σοβαρές επενδύσεις
µε δεκάδες εκατοµµύρια που θα γεννήσουν θέσεις εργασίας, θα
κάνουν εξαγωγές προϊόντων που θα έχουν υψηλές τιµές και θα
φέρουν πίσω στη χώρα υψηλή εξαγωγική αξία. Γι’ αυτό έχει γραφτεί έτσι το νοµοσχέδιο και µας απασχόλησε πάρα πολύ -σας
πληροφορώ- πώς ακριβώς θα γράψουµε αυτό ειδικά το κοµµάτι.
Ο νόµος που χρησιµοποιήσαµε δεν είναι κάποια καινοφανής
ιδέα, το ξαναλέω. Το είπα πριν και στον κ. Γιώργο Παπανδρέου.
Ο νόµος που χρησιµοποιήσαµε είναι η ακριβής διατύπωση του
νόµου, που ισχύει σήµερα για τα γενόσηµα φάρµακα και που επιτρέπει στις καλές ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες να εξάγουν γενόσηµα φάρµακα, που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Διότι,
καλώς ή κακώς, για να πάρουν την άδεια στην Ελλάδα µπορεί να
πάρει και ένα και ενάµισι χρόνο, για να πάρουν την άδεια εξαγωγής, το κάνουν σε ένα µήνα και µπορούν και πουλάνε σε χρόνο
όπου, αν περίµεναν την άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, θα έχαναν τον πελάτη, θα έχαναν την αγορά.
Με αυτή τη ρύθµιση µπόρεσαν οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχα-
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νίες να έχουν πολύ µεγάλες εξαγωγές και µεγάλα µερίδια αγοράς σε άλλες χώρες. Αυτή τη ρύθµιση λοιπόν που υπήρχε ήδη
εκεί, τη φέρνουµε στο νοµοσχέδιο για τη φαρµακευτική κάνναβη,
σεβόµενοι τον ΕΟΦ, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας την ευκαιρία να
ανθίσει µια επιχείρηση και να φέρει πλούτο στη χώρα.
Κατέθεσα κάποια δηµοσιεύµατα και στην επιτροπή, αλλά θα
τα ξανακαταθέσω τώρα, γιατί πολλοί συµπολίτες µας µπορεί να
µην παρακολουθούν την επιτροπή, που είναι συνήθως λιγότερης
δηµοσιότητας συζήτηση, απλώς και µόνο για να εξηγήσω στους
πολλούς γιατί τρία κόµµατα συµφωνούµε σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Δηµοσίευµα από το BBC: «A global revolution in attitudes towards cannabis is under way». Από τη Γερµανία «Medical
cannabis policy and practice in Germany», τον Ιούνιο του 2020,
πώς ακριβώς έφτιαξαν το νοµοθετικό τους πλαίσιο για να χρησιµοποιούν την κάνναβη. Σεπτέµβριος του 2020, από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών «Recognize the potential medical value of
cannabis», αναγνωρίστηκε η αξία της κάνναβης. Από το «ΒΗΜΑ»
«Η χρήση κάνναβης βελτιώνει τις διαταραχές συµπεριφοράς σε
ασθενείς µε άνοια». Από την «ECONOMIST» «Medical cannabis
product approved for epilepsy», για την επιληψία.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα µπορούσαµε να βρούµε κι άλλες δεκάδες άρθρα στο διεθνή Τύπο. Είναι απολύτως προφανές όµως ότι µια µεγάλη νέα
αγορά έχει γεννηθεί για όσους ενδιαφέρονται για την επένδυση,
αλλά από την άλλη πολλές νέες φαρµακοτεχνικές µορφές µε
πρώτη ύλη την κάνναβη υπάρχουν και είναι προς την ανακούφιση
των ασθενών.
Άκουσα -νοµίζω ο κ. Κουτσούµπας το είπε, αν δεν το άκουσα
καλά, συγγνώµη- ότι εθίζουµε, λέει, τους ασθενείς στα ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο. Μα, ούτως η άλλως οι ασθενείς, ακόµα
και αν αφαιρέσεις την κάνναβη, για την απάλειψη του πόνου τους
σήµερα λαµβάνουν µια σειρά ναρκωτικών ουσιών. Ναρκωτικό
είναι µορφίνη, ναρκωτικό είναι το «Xanax», ναρκωτικό είναι το
«Lexotanil». Όλα αυτά τα φάρµακα ναρκωτικά είναι και µε το
νόµο περί ναρκωτικών ρυθµίζονται.
Δεν είναι ότι θα έχουµε την κάνναβη, που είναι ναρκωτικό ή θα
έχουµε άλλα, που δεν είναι ναρκωτικά. Κάθε βαρύ παυσίπονο,
για βαριές ασθένειες στη βάση του είναι ναρκωτικό, γιατί παρεµβαίνει στο νευρικό µας σύστηµα για να µειώσει την αίσθηση του
πόνου. Αυτή είναι η έννοια της αναισθησίας. Άρα, το δίληµµα αν
θα πάρουµε για τον ασθενή ναρκωτικά ως παυσίπονα ή όχι, έχει
απαντηθεί, αγαπητοί, εδώ και αιώνες, ούτε καν εδώ και εδώ και
χρόνια.
Τι κάνει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο; Το συγκεφαλαιώνω: Το νοµοσχέδιο καταρχάς στηρίζεται πάνω στον προηγούµενο νόµο του
ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω: Φέρνω οργανισµό ανεξάρτητο για την κάνναβη, θα έρθει τις επόµενες εβδοµάδες. Ο λόγος που δεν ήρθε
σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι γιατί αυτό το νοµοσχέδιο είναι αναµόρφωση του νόµου περί ναρκωτικών και πατάει πάνω στον προηγούµενο νόµο του 2018 και νοµοτεχνικά δεν µπορούσε µέσα
εδώ να µπει η ίδρυση ενός ανεξάρτητου οργανισµού.
Άρα, λοιπόν, τι κάναµε; Πήραµε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
όντως ισχύει ως έχει, δεν καταργείται ο νόµος, ισχύει ο νόµος
του 2018, ισχύει ο τρόπος που θα γίνεται η καλλιέργεια, ισχύουν
οι τρόποι φύλαξης, ισχύουν οι τρόποι είτε οι µάντρες που θα γίνεται η καταγραφή, που θα γίνεται η µεταφορά µε την Αστυνοµία, το πώς θα ελέγχεται η παραγωγική διαδικασία, όλα αυτά
ισχύουν τα ίδια, όπως είχαν προβλεφθεί µε τον προηγούµενο
νόµο. Τι αλλάζει;
Αλλάζουν κατά βάση τα εξής: Πρώτον, επιτρέπεται, όπως είπα
προηγουµένως, η ταχεία έγκριση φαρµακοτεχνικών µορφών που
έχουν άδεια κυκλοφορίας από αλλοδαπή αρχή προς εξαγωγή,
άρα δεν περιµένουµε την έγκριση από τον ΕΟΦ, δεύτερον, για
την εξωτερική αγορά περνάµε από τον πίνακα Γ στον πίνακα Δ.
Άκουσα, νοµίζω από τον κ. Ξανθό, ότι αυτό δεν χρειαζόταν και
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από τον πίνακα Γ ήταν αρκετό για να δουλέψει η κάνναβη. Νοµίζω ότι το είπε ο κ. Ξανθός. Τον κ. Ξανθό εγώ τον σέβοµαι. Θέλω
να ξεκαθαρίσω ότι εδώ πολλές φορές δεν είµαστε εχθροί, είµαστε αντίπαλοι. Εξαιρώ µόνο τους σκευωρούς για τη «NOVARTIS», που πήγαν να µας κλείσουν φυλακή µε συκοφαντία. Με
αυτούς είµαστε εχθροί δυστυχώς. Κλείνω την παρένθεση.
Ο κ. Ξανθός δεν έχει δίκιο σε αυτό που είπε και θα σας πω αµέσως γιατί δεν έχει δίκιο. Ποια είναι η βασική διαφορά του πίνακα
Γ και του πίνακα Δ; Την είχα εξηγήσει στην Επιτροπή. Μας απασχόλησε πολύ αν θα το µετακινούσαµε στη θέση του, στον πίνακα, εννοώ, των ουσιών. Αν το βάλεις στον πίνακα Γ -το βάλατε
περίπου δυο εβδοµάδες προ των εθνικών εκλογών του 2019,
πριν το είχατε στον πίνακα Β- µπορεί να διατίθεται και από τα
ιδιωτικά φαρµακεία, από τον πίνακα Γ αλλά µπορεί να διατίθεται
στα ιδιωτικά φαρµακεία µόνο µέσω του κρατικού µονοπωλίου.
Αυτή είναι η διαφορά. Η µεγάλη διαφορά µε τον πίνακα Δ είναι
ότι διατίθεται σε ιδιωτικά φαρµακεία αλλά και µέσω των φαρµακαποθηκών, δηλαδή και µέσω του ιδιωτικού καναλιού πωλήσεως
των φαρµάκων. Όλα µας τα υπόλοιπα φάρµακα, «Χanax», «Lexotanil», «Tramal» κ.λπ., είναι δίγραµµες συνταγές, είναι ναρκωτικά, φυλάσσονται στα φαρµακεία πίσω, στο χρηµατοκιβώτιο,
είναι στον πίνακα Δ. Γιατί; Διότι µε την πρόσβαση στην ιδιωτική
φαρµακαποθήκη υπάρχει σίγουρα καλύτερο κανάλι διανοµής,
ευκολότερη πρόσβαση του ασθενούς στο φάρµακο. Είναι αυτός
λόγος για να φοβηθούµε ότι θα βρεθούν τα ναρκωτικά σε λάθος
χέρια; Γιατί είναι ναρκωτική ουσία. Όχι είναι η απάντηση. Και
στον πίνακα Γ και στον πίνακα Δ χρειάζεται δίγραµµη ιατρική
συνταγή. Αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή, δεν σηµαίνει ότι επειδή πήγε
στον πίνακα Δ θα µπορεί ο καθένας να παίρνει τη φαρµακευτική
κάνναβη, χωρίς να την έχει ανάγκη µόνο αν ο γιατρός του τη γράφει µε δίγραµµη συνταγή θα µπορεί να την πάρει.
Είπε επίσης ο κ. Ξανθός ότι χρειαζόµαστε registry για τους
ασθενείς και είναι σωστό, αλλά registry χρειαζόµαστε για πάρα
πολλά άτοµα, που ακόµα δυστυχώς ακόµα δεν τα έχουµε φτιάξει. Τα registry θυµάµαι ότι τα είχα ψηφίσει εγώ µε νόµο το 2013
όταν ήµουν Υπουργός Υγείας και µέχρι σήµερα δυστυχώς ελάχιστες ασθένειες έχουν ασθενείς µε registries, αλλά είπε κάτι
που δεν είναι σωστό, ότι πρέπει να έχουµε και το µητρώο των
γιατρών που θα γράφουν αυτά τα φάρµακα. Ούτως ή άλλως σήµερα µόνο εξειδικευµένες ιατρικές ειδικότητες µπορούν να γράψουν ναρκωτικές ουσίες, δεν µπορούν να γράψουν όλοι οι
γιατροί. Συγκεκριµένοι γιατροί µπορούν να γράψουν αυτά τα
φάρµακα και αυτοί οι ίδιοι οι συγκεκριµένοι θα είναι αυτοί οι
οποίοι θα µπορούν να γράψουν και τα φάρµακα της φαρµακευτικής κάνναβης.
Άρα, το πλαίσιο είναι αρκετά ασφαλές και αυστηρό και ευέλικτο ώστε ο ασθενής που θα το χρειαστεί να το βρει, αλλά και αυστηρό για να µην υπάρξει γενική διασπορά αυτών των φαρµάκων
σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχοµένως δεν τα χρειάζονται. Είναι
ισορροπηµένη η διάταξη και αισθάνοµαι πολύ ασφαλής για αυτό.
Τι άλλο έχουµε προσθέσει; Ότι για να µπορείς να πάρεις την
άδεια εξαγωγής κατά τον τρόπο που είπαµε προηγουµένως,
ακόµα και ξηρού ανθού θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον άλλη µια
παραγωγή φαρµακοτεχνικής µορφής στην Ελλάδα.
Για ποιο λόγο έχουµε βάλει αυτό το άρθρο; Γιατί, επαναλαµβάνω, θέλουµε να προσελκύσουµε ουσιαστικές επενδύσεις. Για
να φτιάξεις έστω µια φαρµακοτεχνική µορφή στην Ελλάδα πρέπει να έχεις εργαστήριο RNB δηλαδή, άρα η ίδια η επένδυση να
είναι πολύ µεγάλη, και να µπορείς να προχωρήσεις την αδειοδότηση αυτού του προϊόντος. Άρα, ο λόγος που όλα αυτά έρχονται
στο νοµοσχέδιο είναι γιατί θέλουµε, όχι απλώς να καλλιεργήσουµε φαρµακευτική κάνναβη, αλλά να την καλλιεργήσουµε µε
συστηµατικό και τρόπο άξιο και για να κυριαρχήσει ή να υπάρξει
σε αγορές του εξωτερικού για να φέρει σοβαρό εισόδηµα στη
χώρα.
Η κριτική που άκουσα προηγουµένως ότι είναι δύσκολη η διαδικασία µε την άδεια εγκατάστασης και άδεια κυκλοφορίας είναι
λανθασµένη. Υπάρχει στο νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς απλώς την
επαναλαµβάνουµε, αλλά σωστά υπάρχει, είναι σωστό αυτό γιατί
είναι άλλο η άδεια εγκατάστασης, δηλαδή η άδεια που σου δίνω
για να φτιάξεις το εργοστάσιο και σε ελέγχω αν έβαλες σωστά
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τις µάντρες, αν έχεις φτιάξει το εργαστήριο, τα θερµοκήπια,
αυτή είναι η εγκατάσταση και άλλο η άδεια κυκλοφορίας. Πρώτα
πρέπει να το εγκαταστήσεις, να δούµε ότι το έκανες καλά, να παράγεις προϊόντα να ελέγχουµε ότι τα προϊόντα είναι αυτά που
λες και µετά να πάρεις άδεια κυκλοφορίας. Αν έχεις µια άδεια
µόνο τότε κανείς δεν σε ελέγχει και κανείς δεν ξέρει αν αυτά τα
οποία έχεις υποσχεθεί έχουν πραγµατικά γίνει.
Στην κριτική που ακούστηκε για τα τριάντα γραµµάρια -ακούστηκε και από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας- θέλω να είµαι
µαζί σας ειλικρινής. Ο ΕΟΦ ζητούσε δέκα γραµµάρια. Μάλιστα,
ξεκίνησε από τα πέντε γραµµάρια και τελικά φτάσαµε στα δέκα
και είπαν ότι σε άλλες χώρες είναι δέκα γραµµάρια, σε µια συζήτηση που κράτησε αρκετούς µήνες φτάσαµε στα τριάντα γραµµάρια.
Το αίτηµα των επιχειρήσεων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην κάνναβη ήταν για εξήντα γραµµάρια κατ’ ελάχιστον.
Μάλιστα, ακούστηκε και από έναν καθηγητή γεωπονίας που ήρθε
εδώ ότι τα εξήντα γραµµάρια είναι το πιο λογικό -εγώ δεν το
ήξερα, το άκουσα από τον καθηγητή- ότι εξήντα γραµµάρια είναι
περίπου το βάρος όλου του φυτού αυτού όταν περνά από το στάδιο της κατεργασίας. Το διάστηµα από την επιτροπή µέχρι τώρα
ξαναµίλησα µε τον ΕΟΦ για να δω αν θα µπορούσε να γίνει µια
τέτοια αλλαγή σε ένα πνεύµα consensus, αµοιβαίας υποχώρησης. Ο ΕΟΦ είναι ανυποχώρητος σε αυτή τη θέση. Δεν θα ήθελα
στην έναρξη ενός τολµηρού νοµοσχεδίου να ξεκινήσουµε µε τον
ΕΟΦ να τον έχουµε απέναντι και δεν θα το ήθελα και για λόγους
τάξεως και για λόγους ουσίας. Ο ΕΟΦ θα παίξει ουσιαστικό ρόλο
στην επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος και από την ταχύτητα που
θα εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων και από την
ταχύτητα που θα δίνει τις άδειες εξαγωγών. Δεν θέλω να νοµίζει
κανένας από τον ΕΟΦ ότι εγώ έχω την πρόθεση να παρακάµψουµε τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ή να υποτιµήσουµε τον
Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, για αυτό θα παραµείνουµε στα
τριάντα γραµµάρια. Πιστεύω όταν αυτή η αγορά θα αρχίσει να
λειτουργεί –το πιστεύω στα αλήθεια µέσα µου- σύντοµα θα χρειαστεί να κάνουµε και νέες ρυθµίσεις που θα είναι πιο γενναίες
και πιο τολµηρές από τις σηµερινές.
Ας αφήσουµε, όµως, αυτή την αγορά να αρχίσει να λειτουργεί,
ας αφήσουµε τους ασθενείς µας να αρχίζουν να γνωρίζουν την
φαρµακευτική κάνναβη και τους γιατρούς να µαθαίνουν να το
συνταγογραφούν σωστά και σίγουρα σε ένα επόµενο στάδιο θα
είµαστε έτοιµοι να κάνουµε, πάλι σε πνεύµα ηρεµίας, µία πιο τολµηρή προσπάθεια ως προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ οφείλω
να πω ότι αν είχα τη σύµφωνη γνώµη του ΕΟΦ, θα προχωρούσα
στα εξήντα γραµµάρια.
Συγκεφαλαιώνοντας: Σήµερα εδώ βάλαµε, σε αυτό που διάβασα πριν, τις νοµοτεχνικές ρυθµίσεις την εισαγωγή των σπόρων
για ερευνητικούς σκοπούς που µας είχατε ζητήσει, κύριε Χαρίτση, το προσθέσαµε και όπως ξέρετε προσθέσαµε το κοµµάτι,
που πάλι είχαµε µια µικρή διαφωνία, υψηλής γης παραγωγικότητας, για να δώσουµε το περιθώριο στην αγορά να προσγειωθεί
οµαλά στη νέα πραγµατικότητα χωρίς να φανεί ότι µε µια απότοµη ρύθµιση πάµε κάποιον να ωφελήσουµε, πάµε κάποιον να
βλάψουµε. Άρα, έξι µήνες πιστεύουµε ότι είναι µια αρκετά µεγάλη περίοδος για να αποφασίσει κάποιος αν θέλει όντως να
αγοράσει ή δεν θέλει να αγοράσει ή αν θέλει να πάει να δοκιµάσει να αγοράσει από κάπου αλλού.
Δεν συµφωνώ µε τον συνάδελφο κ. Κατρίνη ότι δεν θα έπρεπε
να επιτρέπουµε την επέκταση των εργοστασίων. Ξαναλέω, γιατί
θέλω να ακουστεί, γιατί εγώ σέβοµαι κάθε επιχείρηµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ή να είναι µέχρι ενός ορίου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Σας είπα δεν θα µπορεί να φτάσει πάνω ενός
ορίου, γιατί δεν το επιτρέπει η επένδυση αυτή καθ’ αυτή, η ουσία
της, αλλά έχεις ξοδέψει κάποια δεκάδες εκατοµµύρια για να
φτιάξεις εγκαταστάσεις σε έναν τόπο. Το να τον υποχρεώσεις να
τις ξηλώσει και να πάει κάπου αλλού είναι ανεδαφικό, δεν είναι
λογικό. Άρα, αυτός που έχει ήδη πάρει την άδεια πρέπει να µπορεί στο χώρο που είναι να λειτουργήσει και να προκόψει. Πιστεύω ότι στέλνουµε σήµερα δυο σηµαντικά µηνύµατα από την
Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
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Κύριε Χαρίτση, δεν µπορώ να µην το πω. Η ιδέα ότι καταθέσατε ονοµαστική ψηφοφορία για νοµοσχέδιο που ψηφίζετε,
εµένα κοινοβουλευτικά θέλω να σας πω ότι µε ξεπερνά. Δεν το
είχα συνηθίσει, δεν µε πειράζει, είναι καλοδεχούµενη, προς
Θεού. Απλώς είναι κοινοβουλευτικά λίγο παράδοξο να καταθέτεις ψηφοφορία για κάτι που θες ψηφίζεις. Προφανώς προσδοκάτε…
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Παράδοξο είναι αυτό που ζούµε όλους
αυτούς τους µήνες. Όλη η Ευρώπη άνοιξε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μη στεναχωριέστε, το δέχοµαι. Δεν θα τα χαλάσουµε σε αυτό. Σας είπα ότι είναι καλοδεχούµενη η πρόταση.
Προφανώς και εσείς έχετε πέσει θύµα παραπληροφόρησης µιας
γενικευµένης ανταρσίας των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας,
που δεν θέλουν να ψηφίσουν το παρόν νοµοσχέδιο. Καλύτερα,
λοιπόν, που καταθέσατε αίτηση για ονοµαστική για να αποδειχθεί
περίτρανα αυτό που πάντα πίστευα και πιστεύω. Εµείς στη Νέα
Δηµοκρατία είµαστε οµάδα και µπορούµε να συντασσόµαστε και
να υποστηρίζουµε τις πολιτικές µας και να τις υπερασπιζόµαστε
κιόλας και να εξηγούµε στον κόσµο γιατί τις έχουµε. Η ονοµαστική ψηφοφορία, απλώς θα πάρει κάποιο χρόνο από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Δεν ξέρω, γιατί δεν το έχω ακούσει µέχρι τώρα, αν θέλετε να
αποχωρήσετε ή όχι όπως εχθές. Θέλω να σας πω ειλικρινά τη
γνώµη µου, και να καταθέτετε ονοµαστική και να συµφωνείτε και
να αποχωρείτε, µε συγχωρείτε πάει πολύ. Σας µιλώ µε µεγάλη
ειλικρίνεια. Το θεωρώ υπερβολή. Τι να σας πω είναι δικαίωµά
σας, εγώ δεν θα σας κρατήσω µε το ζόρι στην Αίθουσα, είναι δικαίωµά σας προς Θεού, κάντε ό,τι θέλετε, απλώς αδικεί την προσπάθεια που κάναµε. Επαναλαµβάνω τι λέτε ταυτόχρονα.
Συµφωνείτε, ψηφίζετε, καταθέτετε αίτηµα ονοµαστικής και αποχωρείτε. Ρε παιδιά, δεν µπορείτε να τα κάνετε όλα ταυτόχρονα.
Πρέπει κάτι να διαλέξετε.
Πάλι θα πω στον φίλο µου κ. Ζαχαριάδη, που µε είπε πριν Νέστορα, ότι δεν θέλω να το παίξω Νέστορας. Είµαι µεγαλύτερός
σας, αλλά όχι και τόσο πια. Σαράντα εννέα φτάνω τον Νοέµβριο.
Εντάξει, είπαµε! Ο Νέστορας, ξέρετε, ήταν ογδόντα και πλέον.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι ο κόσµος τα βλέπει
αυτά και δεν κερδίζεις από αυτά. Αντιθέτως, από τη στάση σας
να ψηφίσετε και να κάνετε εποικοδοµητική συζήτηση και να προσθέσουµε πράγµατα από τις δικές σας προτάσεις στο νοµοσχέδιο, κατά τη γνώµη µου, κερδίζετε, διότι ο κόσµος βλέπει ποιος,
τελικά, είναι εδώ για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσµο και όχι τα άλλα.
Μην ξεχνάτε -κλείνω µε αυτό- ότι στον καβγά και στο σόου
καλός είµαι, δεν λέω. Έχω κάνει καριέρα και µε αυτά. Δεν είναι
πρόβληµα.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Άριστος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Πολύ καλός!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξέρω να το κάνω πολύ εύκολα. Σας λέω,
όµως, ότι αυτά είναι πιο πολύ για την τηλεόραση. Εδώ είµαστε
στη Βουλή και το σηµαντικό για τον Έλληνα πολίτη είναι να βρίσκουµε λύσεις στα προβλήµατά του. Αυτό είναι που µετράει.
Βρήκες λύση στα προβλήµατά του; Σε ψηφίζει. Δεν βρήκες; Σε
ξεχνάει και πάει να βρει τον επόµενο. Αυτό το µήνυµα θυµηθείτε
το. Θα σας κάνει καλό.
Αν θέλετε µετά από όλα αυτά να αποχωρήσετε, αποχωρήστε.
Τι να σας πω;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μισό λεπτό.
Καταρχήν, θα πάρουν τον λόγο για δευτερολογία οι εισηγητές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε
το όνοµά µου πολλές φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ζαχαριάδη,
άκουσα πάρα πολλές φορές το όνοµά σας. Εποµένως, εξηγήστε
πού βρίσκεται το προσωπικό. Σήµερα δεν σας χαλάµε το χατίρι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σχεδόν
έχασα το µέτρηµα από το πόσες φορές αναφέρατε το όνοµά
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µου. Σας άκουσα προσεκτικά και θέλω να σας πω, ότι από όλα
αυτά που είπατε και αναφερθήκατε σε εµένα, σε τίποτα δεν
απευθυνθήκατε σε εµένα. Ήταν όλα για το εσωκοµµατικό σας
ακροατήριο, ήταν όλα για τη δριµεία κριτική που έχετε ακούσει
από τα έδρανα της συµπολίτευσης, τα µουρµουρητά και από τον
συµπολιτευόµενο Τύπο.
Εγώ θέλω να είµαι απολύτως καθαρός µαζί σας. Εάν η σηµερινή µεταστροφή είναι ειλικρινής, καλοδεχούµενη, εάν είναι υποκριτική, θα φανεί ξανά.
Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µερικά
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Φοβάµαι ότι θα µας παρεξηγήσουν στο τέλος,
γι’ αυτό και ορκίζοµαι να µην σας απαντήσω ξανά.
Ακούστε: Εάν ως συµπολιτευόµενό µας Τύπο βάζετε και την
εφηµερίδα, παραδείγµατος χάρη, «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», που µας
έκανε πρωτοσέλιδο, µε συγχωρείτε αλλά αυτό πάει πολύ. Πρόκειται περί ανέκδοτου. Δεν υπήρχε καµία µουρµούρα σε κανένα
συµπολιτευόµενο Τύπο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Το Υπουργικό Συµβούλιο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το Υπουργικό Συµβούλιο προηγείτο της συζητήσεως στη Βουλή πάνω από ένα µήνα. Άρα, ούτε περί αυτού
πρόκειται.
Κάθε πολιτική κίνηση, όµως, έχει υποστηρικτές και µη υποστηρικτές. Άρα, ακούστε και την τελευταία συµβουλή του Νέστορα.
Μην παρακολουθείτε το αν είστε δηµοφιλής ή αντιδηµοφιλής
ούτε στους δικούς σας ούτε στους άλλους. Παρακολουθείτε τι
σας λέει ο ελληνικός λαός -αυτό είναι που έχει σηµασία- και πορευτείτε µε τη συνείδησή σας και θα πάτε µια χαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριοι συνάδελφοι,
θα δώσω σε όλους τους εισηγητές τον λόγο από τρία-τέσσερα
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό το νοµοσχέδιο αφορά πώς µερικές εταιρείες, κυρίως από
ΗΠΑ, Ισραήλ και Καναδά, έρχονται στην Ελλάδα, αγοράζουν γη,
παράγουν ένα προϊόν σαν πρώτη ύλη, το οποίο απαιτεί πάρα
πολύ νερό, παραπάνω νερό απ’ ό,τι το «αµαρτωλό» βαµβάκι,
τους οποίους το νοµοσχέδιο δεν υποχρεώνει να έχουν κανένα
µέτρο εξοικονόµησης νερού, καµία πρότυπη διαχείριση νερού
και συνέχεια καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Όπως γνωρίζουµε, τα θερµοκήπια χρησιµοποιούν λάµπες προκειµένου να
φτάσουν τις τέσσερις σοδειές το χρόνο. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν
προβλέπει τώρα, στον αιώνα της κλιµατικής κατάρρευσης, καµία
δέσµευση αυτή η ενέργεια να έρχεται από ΑΠΕ. Βέβαια, γνωρίζουµε πολύ καλά τις συνθήκες εργασίας στις θερµοκηπιακές
καλλιέργειες. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει τίποτα για την
αποφυγή της εκµετάλλευσης των ανθρώπων.
Επίσης, αυτό το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει να υπάρχει υποχρεωτικά ένα τελικό προϊόν, µία καθετοποίηση στην Ελλάδα.
Στην ουσία έχουµε παραγωγή πρώτης ύλης, που θα εξάγεται για
να παράγεται αλλού το φαρµακευτικό προϊόν, στο οποίο δεν θα
έχουν πρόσβαση οι Έλληνες ασθενείς που το χρειάζονται, οι
οποίοι υποχρεώνονται ακόµα ή να αποκλείονται από τη χρήση
της φαρµακευτικής κάνναβης ή να τη χρησιµοποιούν παράνοµα.
Έχουµε, δηλαδή, µία αρπαγή γης. Παίρνουν, δηλαδή, κάποιοι
γη, νερό και ενέργεια για να εξάγουν µία πρώτη ύλη, για να παραχθεί ένα προϊόν αλλού. Αυτό είναι αποικιοκρατικό.
Θα ήταν χειρότερο αν περνούσε και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
για καλλιέργεια σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Θα έπρεπε κανονικά να σταµατήσουµε να συζητάµε ακόµα και για τα φωτοβολταϊκά σε αυτή τη γη. Δεν θα έπρεπε τον αιώνα της κλιµατικής
αλλαγής να θέτουµε σε αµφιβολία τη δυνατότητά µας να παράγουµε τροφή, όταν ξέρουµε ότι οι κλιµατικές συνθήκες θα είναι
δραµατικές από εδώ και µπρος.
Θέλω να κλείσω µε την τροπολογία, που απορρίπτει η Κυβέρ-
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νηση για τα τριάντα χρόνια απαγόρευσης εξορύξεων, οικοδόµησης κατοικιών και έργων real estate και επενδύσεων τύπου φωτοβολταϊκά, σε περιοχές που κάηκαν από εµπρησµό, είτε αυτό
αφορά τα Γεράνεια Όρη είτε αυτό αφορά άλλες περιοχές της
Ελλάδας που είναι πάρα πολύ γνωστές στην κοινή γνώµη. Είναι
κάτι που είχαµε περάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητάµε
να γίνει νόµος και του ελληνικού κράτους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Μπούµπας από την Ελληνική Λύση έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Τώρα, ο χρόνος είναι πολύ
λίγος, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι αλήθεια. Θα προσπαθήσω όσο
µπορώ να τον διαχειριστώ, γιατί υπάρχει και µια σειρά από τροπολογίες και πρέπει να τοποθετηθούµε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε στον κ. Βιλιάρδο
για τη LAMDA και τον κ. Λάτση, τα 313 εκατοµµύρια για την υποτιθέµενη επένδυση του Ελληνικού. Και το λέω υποτιθέµενη, γι’
αυτό που φώναζε και ο Πρόεδρός µας για τους ουρανοξύστες.
Έχετε δει τι προβλήµατα έχουν δηµιουργήσει στη Λεµεσό της
Κύπρου οι ουρανοξύστες; Δεν µας απάντησε, λοιπόν, ο Υπουργός.
Τώρα, είπατε ότι πήγατε στο αεροδρόµιο «FRAPORT» «Μακεδονία». Να είστε ψυχολογικά έτοιµος, γιατί θα πάτε, ίσως, και παραπάνω και θα σας πουν, «Ντόπρο βέτσε North Macedonia». Θα
βάλουν το «β» µετά οι «Ντόπρο βέτσε Macedonia», γιατί πώς αλλάζουν τα πράγµατα και πώς αλλάζει ο άνθρωπος στο διάβα του
χρόνου γι’ αυτά που έχετε πει και για το Σκοπιανό.
Όσον αφορά τις τροπολογίες που φέρνετε, για µία ακόµα
φορά εφαρµόζετε τη µέθοδο της σουπιάς: θολώνετε τα νερά.
Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε διαφορετικά. Τα βάζετε όλα µαζί
στις τροπολογίες. Φέρνετε τροπολογίες που αφορούν κοιτάσµατα πετρελαίου, υδρογονανθράκων, δηλαδή φυσικού αερίου.
Εγώ τον αµφισβητούσα τον Κυριάκο Βελόπουλο από το 1996 που
τον ξέρω, αλλά επαληθεύεται. Η Ελληνική Λύση φώναζε και τη
θεωρούσατε γραφική για τα πετρέλαια, για την «ENERGEAN».
Από ποιους δηµιουργήθηκε η συγκεκριµένη εταιρεία; Μάθιος
Ρήγας, Στάθης Τοπούζογλου. Τραπεζίτες! Για δείτε, είναι η εταιρεία που πριν από λίγο καιρό εξέδωσε οµόλογο ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Είναι το µεγαλύτερο οµόλογο στην
ενεργειακή αγορά, εκτός Αµερικής, από ελληνική εταιρεία.
Μπροστά του ούτε ο ΟΤΕ, ούτε ο Μυτιληναίος, ούτε η ΔΕΗ πιάνουν µε τα 500 εκατοµµύρια. Μάλιστα, είναι τρεισήµισι φορές
επάνω στην προσφορά.
Έχει πάρει, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, την ισραηλινή. Έχει οκτακόσια εκατοµµύρια κυβικά φυσικού αερίου ανοιχτά του Ισραήλ που θα διαχειριστεί. Είναι αυτή που διαχειρίζεται
το κοίτασµα Πρίνου, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον και έχει κέρδη.
Θέλετε να τη χρηµατοδοτήσετε µε 100 εκατοµµύρια όταν ο κ.
Κωνσταντίνος Νικολάου, ο διευθύνων σύµβουλος, έλεγε το 2015
για θέσεις εργασίας και τώρα θα διώξει άτοµα η «ENERGEAN»;
Φωνάζει ο κ. Χατζηδάκης για την ΛΑΡΚΟ, που κακώς χρηµατοδοτήθηκε για το κοβάλτιο, που υπάρχει η βιοµηχανία της Ευρώπης στην Διακήρυξη της Βιέννης που το επιτρέπει για την
ΛΑΡΚΟ; Θα χρηµατοδοτήσετε τη συγκεκριµένη εταιρεία όταν
έχει αµύθητα κέρδη και παίζει ενεργό ρόλο; Εδώ αγόρασε µετοχές της «RESPUM». Το ξέρετε αυτό; Αγόρασε τη µερίδα της
«TOTAL» στο Κατάκολο στο άλλο κοίτασµα. Αυτή είναι η «ENERGEAN», που πάτε να χρηµατοδοτήσετε µε ένα οµόλογο 2,5
δισεκατοµµύρια ευρώ. Όταν µιλάτε για πετρέλαια και υδρογονάνθρακες υπάρχει η Ελληνική Λύση, που ξέρει πάρα πολύ καλά
ακριβώς το τι γίνεται µε τα κοιτάσµατα. Το κοίτασµα Έψιλον είναι
σαράντα ένα εκατοµµύρια βαρέλια. Είναι και η θέση Μπάµπουρας γενικότερα στην περιοχή. Για ψάξτε το λίγο.
Έχετε φέρει, κύριε Υπουργέ, µία τροπολογία. Ο κ. Πλεύρης
δεν ξέρω από ποια πλευρά τη βλέπει. Είναι αυτή για την παράταση στα προεδρεία των εµποροβιοµηχανικών επιµελητηρίων.
Έπρεπε να γίνουν τον Νοέµβριο του 2021. Τους δίνετε παράταση
έναν ολόκληρο χρόνο. Γιατί; Μήπως είναι κάποιοι δικοί σας άνθρωποι στα επιµελητήρια και θέλετε να παρατείνετε τη θητεία
τους; Γιατί δεν γίνονται οι εκλογές νωρίτερα; Ποιο είναι το σκε-
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πτικό; Ένα χρόνο παράταση στα επιµελητήρια, όταν σε άλλους
φορείς είναι ορισµένων µήνες;
Κλείνοντας, γιατί δεν έχουµε χρόνο, δεν µου απαντήσατε, οι
συµβάσεις για την ινδική κάνναβη-µαριχουάνα, χασίς -γιατί στη
Νέα Δηµοκρατία λέτε ότι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, πολύ
κάπνα βλέπω, µην µαυρίσει!- ήταν λίγες µέρες πριν τις εκλογές;
Θα την πάρει τη δουλειά η «BIOMECANN» και η «BIOPROCANN»
ή θα είναι η πολυεθνική εταιρεία του Ισραήλ στην Κόρινθο;
Είναι είκοσι πέντε εταιρείες σε προέγκριση. Αυτά που διάβασα
όµως είναι λίγες µέρες πριν την κάλπη. Μήπως έχετε µία υποχρέωση να συνεχίσετε στην τρόικα της συµµαχίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ
την πολιτική; Ρωτώ.
Ξέρετε -κλείνω µε αυτό- δεν είναι το θέµα µόνο η φαρµακευτική κάνναβη. Είναι το µάρκετινγκ. Από το 3% που ήταν οι νέοι
µας το 1980 µε χρήση χασίς, έχει πάει στο 16%. Προηγουµένως
κάτι έλεγε ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ, µόνο που δεν έκανε οµοιοκαταληξία. Η νεολαία της κουλτούρας, της µαστούρας, της καρικατούρας. Δεν θέλουµε τέτοια νεολαία.
Γιατί, ξέρετε τι θα περάσει έξω; Έχετε υπηρετήσει στο µάρκετινγκ και εγώ και εσείς, ότι το χασίς δεν βλάπτει, καπνίστε το
άφοβα. Η φαρµακευτική βεβαίως. Συγκεκριµένα στρέµµατα στη
Λάρισα που έχει γίνει έρευνα µόνο για τους ασθενείς της Ελλάδος.
Για το «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» που λέτε -το ξέρετε πολύ καλάείναι για πιστοποίηση, καινοτόµες ιδέες, ανάπτυξη πολιτικής για
γεωργικά φάρµακα και κτηνοτροφικά, διάσωση πάνω στην κτηνοτροφία ορισµένες φυλές. Δεν είναι για να διακινεί καινοτόµες
ιδέες στο µάρκετινγκ για λιµνάζοντα κεφάλαια πάνω στην ινδική
κάνναβη. Άλλος είναι ο σκοπός του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», όπως
έχει κάνει µε το λουλούδι του Δαρβίνου.
Κλείνω. Εµείς τι λέµε; Το κατέθεσα στα Πρακτικά. Όσον
αφορά τα θεραπευτικά βότανα, ο πλούτος της Ελλάδος είναι µεγάλος. Δείτε τον ισολογισµό µε τις έξι εταιρείες. Κράνα. Εγώ τι
να πω στον Νοµό µου; Φύτεψε χασίς, ινδική κάνναβη; Κράνα,
αρώνια, µύρτιλλα, ρίγανη, µελισσόχορτο, λουλούδι του Δαρβίνου, κρόκος, τρούφα, πού είναι αυτά; Αυτά πρέπει να δούµε. Μας
τα κλέβουν οι Αλβανοί στα χωριά της Ηπείρου. Εγώ σας το είπα
και το πρωί. Το λουλούδι του Δαρβίνου, που φώναζε ο Βελόπουλος, ο κ. Καχριµάνης το κάνει πράξη. Είναι 5.000 ευρώ η στρεµµατική του απόδοση και 50.000 ευρώ το κιλό. Να, ο θησαυρός
της Ελλάδας, κύριοι.
Είµαστε η χώρα της φέτας, του ελαιολάδου, των αρωµατικών
βοτάνων. Δεν είναι η Ελλάδα το brand name στο µάρκετινγκ της
ινδικής κάνναβης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ο Αντιπρόεδρος της Βουλής
κ. Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο και ο Γενικός Γραµµατέας µας
και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, αλλά και εισηγητικά,
αναφερθήκαµε. Αντίστοιχα, τοποθετήσεις υπάρχουν και στις επιτροπές που προηγήθηκαν της Ολοµέλειας.
Η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, όχι µόνο µε αφορµή τη συζήτηση σε αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά ήδη, αν θέλετε, και από το 2018, να
µην πω για το 2013. Αλλά από το 2018 και εντεύθεν, είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, καθαρή µε συγκεκριµένες θέσεις και απόψεις.
Και επ’ αυτών, φυσικά να υπάρξει αντιπαράθεση και όχι να
υπάρχει προσπάθεια παραπληροφόρησης, σπεκουλαρίσµατος
των θέσεων του ΚΚΕ, που γίνεται συστηµατικά εδώ και χρόνια,
µε αφορµή το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Δεν θα σταθώ και δεν
θα επεκταθώ περαιτέρω.
Θέλω όµως να τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε, για δύο τροπολογίες και για το περιεχόµενό τους, αν θέλετε, αλλά και για το ότι
δεν µας παρέχεται η δυνατότητα της ψήφου. Με ποια έννοια το
λέω; Αλλοιώνεται η ψήφος. Καλούµαστε να ψηφίσουµε τροπολογίες στο σύνολό τους, ενώ υπάρχουν άρθρα µέσα στις τροπολογίες στα οποία φυσικά σε άλλα διαφωνούµε, όµως σε άλλα
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συµφωνούµε. Επειδή όµως κυριαρχούν -να το πω έτσι- κατά τη
γνώµη µας, τα άρθρα τα οποία καταψηφίζουµε, αναγκαζόµαστε
να καταψηφίζουµε στο σύνολο.
Για τις δύο τροπολογίες θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε, δεν θα
πάρω πολύ χρόνο. Εξηγούµαι: Συγκεκριµένα, στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 889 και ειδικό 70, καταψηφίζουµε το πρώτο
άρθρο, που προσαρµόζει το κριτήριο αξιολόγησης κινδύνου στο
κυρωτικό σύστηµα. Φυσικά, το εργαλείο αξιολόγησης είναι ένα
επιστηµονικό εργαλείο. Το πρόβληµα, κατά τη γνώµη µας, ή το
ζήτηµα, εάν θέλετε, είναι πως χρησιµοποιείται ένα επιστηµονικό
εργαλείο για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής τροφίµων,
αλλά και για τη διευκόλυνση όµως των επιχειρήσεων, στη λογική
των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ, της Παγκόσµιας Τράπεζας αλλά
και των υπόλοιπων ιµπεριαλιστικών οργανισµών. Τα πάντα δηλαδή για την κερδοφορία των επιχειρηµατιών.
Είναι σίγουρο ότι αυτό το συγκεκριµένο πλαίσιο µέσα στο
οποίο καλείται να λειτουργήσει το επιστηµονικό αυτό εργαλείο
του κριτηρίου αξιολόγησης θα αξιοποιηθεί και για την περαιτέρω
αποδυνάµωση και του όποιου ελέγχου.
Συνεπώς, δεν διαφωνούµε µε το εργαλείο αξιολόγησης του
κινδύνου, αλλά µε το πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγµένη η αξιοποίησή του. Γι’ αυτό λοιπόν αυτό το άρθρο στην τροπολογία το
καταψηφίζουµε.
Περνάµε στο άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας, το οποίο και
αυτό το καταψηφίζουµε. Με ποια λογική; Η ρύθµιση που προβλέπεται διευκολύνει δίνοντας δεδοµένα στις τράπεζες για στοιχεία
των επιχειρήσεων που µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για λόγους σχεδιασµού, επενδύσεων ή δανειοδοτήσεων, προσφέροντας µία γρήγορη έρευνα αγοράς όσο και για λόγους που
σχετίζονται µε διαχείριση επιχειρηµατικών δανείων για την πρόσβαση σε δεδοµένα, τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα
έχει διαθέσιµα η κάθε τράπεζα, όπως για παράδειγµα, να µπορεί
να βρίσκει σε πόσες επιχειρήσεις µπορεί να δραστηριοποιείται
κάθε εταίρος ή ποιοι εταίροι συµµετέχουν σε µία επιχείρηση.
Ερχόµαστε τώρα στα υπόλοιπα δύο άρθρα της συγκεκριµένης
τροπολογίας, στο 3 και το 4. Εµείς δεν θα είχαµε αντίρρηση να
τα ψηφίσουµε, εάν ήταν ξεχωριστά. Τα λέµε για να καταγράφονται, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουµε συνηθίσει να δεχόµαστε και
λάσπη στη βάση της ψηφοφορίας αυτού του τύπου συγκεκριµένων τροπολογιών στο παρελθόν και το γνωρίζουµε πολύ καλά
αυτό.
Αυτά τα δύο άρθρα θα τα ψηφίζαµε, εάν ήταν χωριστά από την
τροπολογία. Το ένα άρθρο αφορά το αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την
προµήθεια θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου κ.λπ.. Το
τέταρτο άρθρο δεν θα είχαµε αντίρρηση να το ψηφίσουµε.
Αφορά το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόµενων από την
πανδηµία του κορωνοϊού «COVID-19». Αυτά τα δύο άρθρα λοιπόν
θα µπορούσαµε να τα ψηφίσουµε.
Επειδή όµως, κατά τη γνώµη µας, κυριαρχεί η αρνητική ψήφος
στα δύο πρώτα άρθρα, θα ψηφίσουµε «κατά» στην τροπολογία.
Και το «κατά» δυστυχώς θα αποτυπωθεί και στα δύο άρθρα στα
οποία εµείς θα λέγαµε «ναι».
Προχωράω στη δεύτερη τροπολογία. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο, αλλά µας αναγκάζει το ζήτηµα αυτό, το οποίο το
γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το γνωρίζουν όλες οι κοινοβουλευτικές οµάδες, ότι χρόνια το λέµε, αλλά λύση δεν υπάρχει. Δεν
βρίσκεται µία λύση. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε; Έτσι είναι.
Περνάω τώρα στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό
895 και ειδικό 71. Εδώ υπάρχουν έξι άρθρα, στα περισσότερα
απ’ αυτά εµείς τοποθετούµαστε αρνητικά. Όµως, υπάρχει το
άρθρο 5 που αναφέρεται στο Μουσείο Ολοκαυτώµατος, σε ανταλλαγή γης µεταξύ δηµοσίου, ΕΡΓΟΣΕ κ.λπ., προκειµένου να
ανεγερθεί.
Εµείς είµαστε υπέρ σε αυτό. Όµως δείτε, στο άρθρο 1 είµαστε
κατά. Δηλαδή αυτό που γίνεται λόγος για την παράταση των προθεσµιών υποβολής των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες.
Εµείς θεωρούµε ότι είναι µικρό το χρονικό διάστηµα που µπαίνει
µέσα από τη ρύθµιση αυτή. Παράλληλα, θέλουµε να αναδείξουµε
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τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, κυρίως προσωπικού, στις
δασικές υπηρεσίες. Αντιπροτείνουµε παράταση έναν χρόνο τουλάχιστον ακόµα και προσλήψεις τετρακοσίων δασολόγων στις
δασικές υπηρεσίες και εκατό δασοπόνων, για να µπορέσουν να
ανταποκριθούν στο έργο το οποίο καλούνται να διεκπεραιώσουν
µε βάση τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες.
Στο άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας επίσης είµαστε κατά. Όταν
ο κ. Ταγαράς υποστήριξε την τροπολογία -για τα πετρέλαια στην
Καβάλα γίνεται λόγος, στην επιχείρηση- στο ερώτηµά µας µάς
δήλωσε ότι δεν γνωρίζει στην επιχείρηση αυτή, αφού τον Μάρτη
ήδη αποφασίστηκε η χρηµατοδότησή της κατά 100 και πλέον
εκατοµµύρια, δεν γνώριζε -ή δεν γνωρίζει µας είπε- ότι η εταιρεία
από τη στιγµή που έχει µπει σε καθεστώς αναδιάρθρωσης του
προγράµµατός της, στην ουσία απολύει ή τέλος πάντων, εκβιαστικά πιέζει τους εργαζόµενους, σε ποσοστό δύο τρίτα, να αποδεχθούν µείωση µισθών και εργολαβοποίηση.
Ποιος πληρώνει όµως; Εδώ βγαίνουν και ορισµένα συµπεράσµατα. Από τη µία, χρηµατοδοτείται µε τεράστια ποσά, µε εγγύηση του ελληνικού λαού, του Ελληνικού Δηµοσίου και από την
άλλη µεριά ποιος πληρώνει τη νύφη; Οι εργαζόµενοι µε µείωση
µισθών, µε απολύσεις ενδεχοµένως και πάει λέγοντας.
Δείτε τώρα, µέσα στο πρόγραµµα της αναδιάρθρωσης που
προχωράει ή πρόκειται να υλοποιηθεί δεν διασφαλίζεται, αφού
δεν προβλέπεται ακόµα και εκείνο το επιστηµονικό δυναµικό
ασφάλειας για εκτεταµένα ατυχήµατα σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις µε τραγικά ενδεχόµενα αποτελέσµατα για τον λαό της
Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής αν, ο µη γένοιτο, συµβεί
κάποιο ατύχηµα.
Έτσι λοιπόν, ακόµη και µε τη λογική της Κυβέρνησης που
µπαίνει µέσα στην τροπολογία στο συγκεκριµένο άρθρο, µε την
επίκληση της µείωσης των κερδών, που ειρήσθω εν παρόδω, η
εταιρεία σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα ανέκαµψε µε την
πρώτη παρτίδα πώλησης πετρελαίου µε τις νέες τιµές. Άρα, ο κ.
Ταγαράς τα ήξερε πολύ καλά όλα αυτά γιατί το Κοµµουνιστικό
Κόµµα έκανε επίκαιρη ερώτηση πριν από µία εβδοµάδα για τα
πετρέλαια Καβάλας και εκεί τα είπε όλα. Εδώ µας λέει ότι δεν
γνωρίζει για τους εργαζόµενους. Εµείς λέµε: Ρήτρα για τους εργαζόµενους, να µην απολυθεί κανένας και να συνεχίσουν να εργάζονται µε τις ίδιες σχέσεις που έχουν επιλέξει, που υπάρχουν
εκεί, χωρίς µειώσεις µισθών κ.λπ.
Συνεχίζω στην ίδια τροπολογία στο άρθρο 3, που είναι θέµατα
συµβάσεων παραχώρησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Φυσικά και αυτό το άρθρο θα το καταψηφίζαµε, αν
ήταν ξέχωρο.
Θετικά βλέπουµε το άρθρο 4, που παρέχει διευκολύνσεις για
εκταµιεύσεις ποσών για έργα που αφορούν πυρόπληκτους. Έρχοµαι ξανά και επαναλαµβάνω για το άρθρο 5, που αφορά το
Μουσείο Ολοκαυτώµατος Ελλάδος, αν ήταν ξέχωρο, θα το ψηφίζαµε, θα λέγαµε «Ναι».
Φυσικά για το άρθρο 6, το τελευταίο, που έχει να κάνει µε τις
διευθετήσεις στα πλαίσια παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων, είµαστε στο «κατά».
Άρα λοιπόν, στην πλειοψηφία των άρθρων είµαστε ενάντια και
στο σύνολο θα ψηφίσουµε κατά. Αλλά δείτε, στο άρθρο 5, και το
λέω για τρίτη φορά, θα καταγραφεί η αρνητική µας ψήφος. Το
λέω αυτό για να καταγραφεί τρίτη και τέταρτη και πέµπτη φορά,
για να µην αρχίσει από το βράδυ ή από αύριο η σπέκουλα ενάντια
στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Δεν µας δίνει τη δυνατότητα ούτε η παρούσα Κυβέρνηση,
όπως και η προηγούµενη, να µπορεί η ψήφος µας να αντιστοιχεί
σε αυτό που εµείς θεωρούµε σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Υπουργό. Νοµίζω
η συζήτηση διεξήχθη σε ένα πολύ καλό κλίµα, ένα κλίµα συναινετικό, ένα κλίµα που παρά τις ακραίες φωνές, ουσιαστικά συνέτεινε στο ότι ναι, υπάρχει αναγκαιότητα να προχωρήσουν οι
επενδύσεις της φαρµακευτικής κάνναβης, ναι, πρέπει να δούµε
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και πρέπει όλο αυτό να οδηγήσει και σε οικονοµική ανάπτυξη, αλλά -αυτό που δεν ακούσαµε,
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κύριε Υπουργέ- να οδηγήσει και σε πραγµατική ανακούφιση των
ενδιαφεροµένων, που είναι οι θεραπευόµενοι.
Βέβαια, δεν είναι η αρµοδιότητά σας τώρα, αλλά ήλπιζα στην
προηγούµενη θέση σας και την ευαισθησία σας λόγω της θέσης
αυτής, ότι θα κάνατε µία ειδική αναφορά ότι ναι, θα είναι πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στο επόµενο διάστηµα να δούµε και το
θέµα της κάρτας ασθενών και τον τρόπο συνταγογράφησης και
το θέµα µε τον Εθνικό Οργανισµό Κάνναβης που θα συµπεριλάβει όλα αυτά και τη διευκόλυνση στην πράξη και όχι περιγραφικά
της πρόσβασης των ασθενών σε προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης.
Γιατί τελικά, νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι πέρα από τους ενδιαφερόµενους επενδυτές που πιθανόν έχουν στρέψει τα αυτιά
τους και τα µάτια τους σε αυτήν τη συνεδρίαση, οι µόνοι που την
παρακολουθούν και την παρακολουθούν µε µεγάλη αγωνία είναι
οι ασθενείς που περιµένουν θεραπεία ή ανακούφιση από τα προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης. Δεν περιµένουν εµάς, να είστε
σίγουρος, το είπα και στην επιτροπή. Ήδη φροντίζουν να προµηθεύονται µε τρόπο µη σύννοµο τα προϊόντα αυτά για να βρουν
λύση στο πρόβληµά τους.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά που επί
δεκαπέντε λεπτά λέγατε επί προσωπικού. Επειδή είπατε αρκετές
φορές το όνοµα Παπανδρέου -δεν αφορά εσάς προσωπικά-,
όσες φορές και να προσπαθήσετε να πείτε το όνοµα Παπανδρέου για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις, όχι ως Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά ως Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα θα σας συνοδεύει η στάση της Νέας Δηµοκρατίας, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, τη δύσκολη περίοδο που ο
Γιώργος Παπανδρέου προσπαθούσε να πάρει αναγκαστικές λύσεις για τη σωτηρία της χώρας.
Εσείς βέβαια τότε, είχατε έρθει στη σωστή πλευρά της ιστορίας, οφείλω να το αναγνωρίσω, αλλά αυτήν τη στιγµή δεν εκπροσωπείτε τον εαυτό σας. Εκπροσωπείτε µία παράταξη, η
οποία δυστυχώς τότε φέρθηκε µε έναν ανοίκειο τρόπο.
Τώρα για το νοµοσχέδιο, εµείς δεν διστάσαµε, κύριε Πρόεδρε,
να πούµε από την αρχή, από την πρώτη τοποθέτηση ότι είµαστε
θετικοί επί της αρχής και είναι ένα βήµα που έπρεπε να γίνει. Κάναµε κάποιες παρατηρήσεις. Δυστυχώς, όχι µόνο δεν ελήφθησαν
υπόψη, αλλά απ’ ό,τι είδα και από την τροποποίηση για τη γη
υψηλής παραγωγικότητας, πήγαµε ένα βήµα ακόµα. Δεν ξέρω
ποιος το ζήτησε. Εµείς λέµε την άποψή µας.
Εµείς λέµε, σωστή η βούληση του νοµοθέτη να µην χωροθετούνται σε γη υψηλής παραγωγικότητας, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνουµε ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκατασταθεί και
πιθανόν να χρειάζεται να έχουν µια επέκταση. Τι λέµε; Λέµε να
υπάρχει ένα όριο στην επέκταση φέρ’ ειπείν µέχρι διπλασιασµού
της υφιστάµενης εγκατάστασης σε γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά από εδώ και πέρα τέλος.
Εσείς τώρα έρχεστε και τι λέτε; Για έξι µήνες από εδώ και
πέρα, όχι µόνο για αυτούς που έχουν ήδη κάνει αίτηση, αλλά για
όσους θελήσουν για έξι µήνες από εδώ και πέρα να πάνε σε γη
υψηλής παραγωγικότητας. Άρα αναιρείτε τη βούληση του άρθρου 11, µε το οποίο εµείς συµφωνούµε, µε τις µεταβατικές διατάξεις. Γι’ αυτό και δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο 19 γιατί
ουσιαστικά ακυρώνει αυτό που είναι σωστό και έχουµε πει εξ
αρχής.
επίσης, για το µίγµα ηλεκτρικής ενέργειας εµείς είπαµε ότι θα
έπρεπε να είναι µέχρι ενός ποσοστού υποχρεωτική η εγκατάσταση ΑΠΕ σε αυτές τις πολύ ενεργοβόρες επενδύσεις. Δεν είδαµε κάτι και σε αυτό.
Πήραµε και τη δέσµευση και του Υπουργού, πέρα από τον
Αναπληρωτή, για τον Εθνικό Οργανισµό Κάνναβης, µία υπηρεσία,
η οποία θα µπορέσει να έχει την ευθύνη όλων των διαδικασιών,
αλλά και της διαδικασίας κατοχύρωσης των δικαιωµάτων των
ασθενών.
Θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο ζητήµατα αρχής.
Εµείς έχουµε τοποθετηθεί ότι στο νοµοσχέδιο επί της αρχής
συµφωνούµε από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής. Δεν
µπορούµε όµως να συµµετάσχουµε σε µια διαδικασία κοινοβουλευτική ευτελισµού που ζητείται ονοµαστική ψηφοφορία και η
παράταξη που την προτείνει αποχωρεί. Όπως κάναµε, λοιπόν,
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χθες, έτσι και σήµερα δεν θα συµµετάσχουµε σε αυτήν τη διαδικασία. Λέµε, όµως, ευθέως -το έχουµε πει από την πρώτη συνεδρίαση- ότι όχι µόνο µας βρίσκει σύµφωνους, αλλά θα έπρεπε
να γίνουν ακόµη περισσότερα βήµατα.
Εδώ, λοιπόν, έρχεται, κύριε Πρόεδρε -αυτό αφορά εσάς, το
Προεδρείο- και το ζήτηµα των τροπολογιών-µωσαϊκό που περιλαµβάνουν διαφορετικά άρθρα µεταξύ τους, στα οποία σε κάποια συµφωνείς, σε κάποια διαφωνείς, αλλά ψηφίζεις ή «ναι» ή
«όχι» ή «παρών». Δεν µπορείς να ψηφίσεις άρθρο συγκεκριµένο.
Έχουµε ήδη απευθυνθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων και
έχουµε πει ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Για το θέµα αυτό θα
υπάρξει συγκεκριµένη πρόταση.
Ως εκ τούτου, σε τροπολογίες που έχουν τέτοιο περιεχόµενο
και δεν µπορούµε να έχουµε ενιαία στάση, εµείς δεν θα συµµετάσχουµε. Μία από αυτές είναι η τροπολογία µε αριθµό 895.
Έχει, παραδείγµατος χάρη, µία διάταξη για τους δασικούς χάρτες που, αν και ελλιπής, είναι σωστή, έχει τη διάταξη για το Μουσείο του Ολοκαυτώµατος, που, δεν το συζητάµε, θα πρέπει να
διευκολυνθεί η διαδικασία, ειδικά τη σηµερινή ηµέρα και ειδικά
µε την κατάσταση που έχουµε στη χώρα µας και τα διακόσια
χρόνια ελευθερίας. Θα πρέπει αυτό να προχωρήσει.
Έρχεται, όµως, η διάταξη του άρθρου 2 και ναι µεν εµείς καταλαβαίνουµε ότι η εταιρεία έχει λειτουργικές ζηµιές 83 εκατοµµύρια, καταλαβαίνουµε την ανάγκη για την «ENERGEAN» να
υπάρχει εγγύηση του Δηµοσίου, ώστε να υπάρχει δάνειο από εµπορική τράπεζα, αλλά δεν καταλαβαίνουµε πώς οι εργαζόµενοι
αφήνονται στο έλεος του Θεού. Όταν το κράτος παρεµβαίνει και
συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο και εγγυάται, πώς δεν διασφαλίζει ότι όλα αυτά θα γίνουν, η προστασία αυτή των εργαζοµένων, όπως το κράτος πολύ ορθώς κάνει σε ζητήµατα
ρευστότητας, επιχορήγησης, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή;.
Ως εκ τούτου, όσο συνεχίζει η Κυβέρνηση να φέρνει τροπολογίες στις οποίες δεν µπορούµε να ψηφίσουµε ξεχωριστά τα
άρθρα, εµείς σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, δεν θα συµµετάσχουµε. Επαναλαµβάνω -και τελειώνω- θα θέσουµε το ζήτηµα και στη Διάσκεψη, να γίνει συγκεκριµένη βελτίωση της όλης
διαδικασίας. Νοµίζω ότι και η Κυβέρνηση θα πρέπει να το δει,
γιατί δεν φείδεται τροπολογιών, σε κάθε νοµοσχέδιο συζητάµε
δέκα, δεκαπέντε τροπολογίες. Ας τις φέρνει ως ξεχωριστά
άρθρα, για να µπορούν και τα κόµµατα να τοποθετούνται και όχι
ν’ αναγκαζόµαστε κι εµείς, όπως και ο κ. Λαµπρούλης, άρθροάρθρο να λέµε τι θα θέλαµε να κάνουµε, αλλά όταν έρθει η ώρα
της ψηφοφορίας να αναγκαζόµαστε να ψηφίσουµε «ναι», «όχι» ή
«παρών». Άρα, αυτό πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να πάρω
τον λόγο. Υπερέβην τον χρόνο στην πρωτολογία µου. Θα τοποθετηθεί για όλα τα θέµατα ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αφού δεν θέλετε να
µιλήσετε εσείς, τον λόγο τότε έχει ο κ. Μαµουλάκης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι οφείλουµε δύο απαντήσεις στον κ. Γεωργιάδη για
κάποια ζητήµατα που έθεσε στην τοποθέτησή του ο κύριος
Υπουργός και που χρήζουν απαντήσεως. Εν κατακλείδι, θα αναφέρω και κάποια ζητήµατα επί της ουσίας του νοµοσχεδίου και
θα ολοκληρώσω.
Κατ’ αρχάς, αναφορικά µε την κυβίστηση, πιρουέτα, οβιδιακή
µετάλλαξη, µεταµόρφωση ή κοινώς κωλοτούµπα, υπάρχει ειδοποιός διαφορά από µετακίνηση σε µετακίνηση, κύριε Υπουργέ.
Προσπαθήσατε εν είδει σοφιστού της αρχαιότητος να µεταφέρετε και να εξισορροπήσετε τα δύο παραδείγµατα, δηλαδή, την
κίνηση της πρώην κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε έναν τιτάνιο αγώνα, για να µπορέσει να ρυθµίσει η χώρα το χρέος, να
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βγει εκτός µνηµονίων, να αφήσει ένα σηµαντικό απόθεµα που
πράγµατι είναι το εχέγγυο που δανειζόµαστε ως χώρα µε εξαιρετικούς επιτοκιακούς όρους -µην το ξεχνάµε αυτό- µε µία κίνηση σωστή, εν τέλει, που κάνετε εσείς µε την παραδοχή
ουσιαστικά του λάθους του 2018 και τη στάση που κρατήσατε,
λοιδορώντας -όχι εσείς προσωπικά, αλλά πολλοί της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης- την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε ένα ρηξικέλευθο, καινοτόµο νοµοσχέδιο, όπως αυτό για τη φαρµακευτική
κάνναβη. Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι είναι µη συγκρίσιµα µεγέθη και
ήταν ατυχής η προσπάθεια και η προσέγγιση από την πλευρά
σας να εξισορροπήσετε ή να κάνετε «flat» που λέει και η νεολαία
τα πάντα συνολικά. Νοµίζω ότι έχει διαφορά, ειδοποιό διαφορά,
θα έλεγα.
Πολλώ δε µάλλον, δράττοµαι της ευκαιρίας να πω ότι εν τη
ρύµη του λόγου είπατε ότι είστε υπερήφανος ως Αντιπρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας για το κόµµα σας.
Δεν ξέρω πόσο υπερήφανος είστε γι’ αυτόν τον άκρατο δανεισµό, τον οποίο έχει η Νέα Δηµοκρατία µε µη εξυπηρετούµενα
δάνεια που δεν δείχνει την εικόνα ενός κόµµατος νοικοκυρεµένου και φυσικά, δίνει ένα λάθος -µε επιείκεια το λέω- µήνυµα
στην ελληνική κοινωνία. Το συνολικό χρέος σας, κύριε Γεωργιάδη -όχι εσάς προσωπικά, του κόµµατός σας- από τα στοιχεία
που διαθέτουµε αυτή τη στιγµή, είναι 317 εκατοµµύρια ευρώ.
Μάλιστα, εσείς ο ίδιος στο παρελθόν -επειδή αναφέρατε την αντιδιαστολή µε τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο Κώστα Ζαχαριάδη, του παρελθόντος- έχετε κάνει πραγµατικά εµβληµατικές
δηλώσεις γύρω από το ζήτηµα του χρέους που συνάδει µε την
αναξιοπιστία ενός κόµµατος όταν δεν µπορεί να χειριστεί τα δικά
του δηµοσιονοµικά δεδοµένα και στοιχεία. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Θα έχουµε την ευκαιρία ενδεχοµένως ξανά.
Έρχοµαι, τώρα, στο νοµοσχέδιο, σε µια χρήσιµη πτυχή που
είναι καλό να τη γνωρίζουµε και δυστυχώς απουσιάζει από τον
πυρήνα και από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Αναφέροµαι στο
ότι η συγκεκριµένη καλλιέργεια φαρµακευτικής κάνναβης δηµιουργεί πλήθος αποβλήτων. Πρόκειται για δύσκολα απόβλητα.
Μεγάλο µέρος αυτών είναι οργανικά. Το βιώνουµε και το ζούµε
πολύ, ειδικά στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, όπου
εκεί ο πρωτογενής τοµέας έχει µια δυναµική. Και φυσικά έχουµε
και τα σύνθετα βιοχηµικά απόβλητα λόγω της θερµοκηπιακής
χρήσης.
Είναι καλό ως πρόνοια να υπάρξει -φυσικά, τώρα, είναι πλέον
αργά, αλλά τουλάχιστον σε µία µετέπειτα νοµοτεχνική, νοµοθετική παρέµβαση- αυτή η πρόβλεψη. Διότι δεν µπορούµε να µιλάµε για κυκλική οικονοµία, δεν µπορούµε να µιλάµε για
ανάπτυξη, αν δεν έχουµε προβλέψει τα αυτονόητα. Διότι, άλλωστε, είµαστε περαστικοί. Στα παιδιά µας αφήνουµε αυτόν τον
τόπο. Άρα, νοµίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Σας αποκάλεσε «Νέστορα» ο κ. Ζαχαριάδης. Σας άρεσε η
φράση. Ξέρετε, προέρχεται από το νέοµαι, από το έρχοµαι, το
επιστρέφω, εξ ου και νόστος. Εξ Ηλείας ορµώµενος ο αναφερθείς. «Ψεύσοµαι τυµον ρέω». Ή ψεύδοµαι ή την αλήθεια λέω.
Ένα εκ των δύο. Αγαπηµένη του φράση. Εµβληµατική και µάλλον
η πιο αγαπηµένη φράση του Νέστορα.
Γιατί το λέω αυτό; Ρώτησα τον κ. Ταγαρά προηγουµένως και
τον κ. Παπαθανάση, τον Αναπληρωτή Υπουργό, για το ζήτηµα
της τροπολογίας µε αριθµό 895 µε την «ENERGEAN». Είναι αδιανόητο η ελληνική πολιτεία να παρέχει -καλώς εν είδει προθέσεως- ενίσχυση -ενενήντα συν δέκα- εκατό εκατοµµυρίων ευρώ,
το 90% εξ αυτών, φυσικά, µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου
και τα άλλα µε οµολογίες. Όµως, ενώ ο κ. Ταγαράς γνωρίζει -και
το γνωρίζει καιρό τώρα- εξεπλάγην για το ότι έδειξε άγνοια. Μου
είναι αδιανόητο Υφυπουργός να µην γνωρίζει τα εργασιακά τεκταινόµενα µιας τέτοιας επιχείρησης. Ενώ το γνωρίζετε, λοιπόν,
αυτό, συνεχίζετε να προχωράτε στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Είναι απλά τα πράγµατα. Βάλτε µία διαλυτική αίρεση, για να
µπορέσει η επιχείρηση να συµµορφωθεί και να διατηρήσει τους
εργαζοµένους, ειδικά αυτή τη δύσκολη κοµβική στιγµή για τη
χώρα και για τους ίδιους. Βεβαίως, η πολιτεία να βοηθήσει και
να στηρίξει, όµως να κρατήσει ως ελάχιστο εχέγγυο αυτήν την
κρίσιµη στελεχιακή ενίσχυση.
Είπατε ότι τρία κόµµατα συµφωνούν σήµερα και ότι είναι µία
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σηµαντική ηµέρα. Νοµίζω ότι δεν είναι τρία κόµµατα. Είναι δύο
κόµµατα, συν ένας Υπουργός που δείχνει την πρόθεση αυτή και
ενδεχοµένως, µία ολιγοµελής οµάδα κοινοβουλευτικών από συµπολιτευόµενο κόµµα. Το λέω αυτό, γιατί αυτό κατέδειξε όλη αυτή
η επίπονη και πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία την προηγούµενη
εβδοµάδα. Είχαµε τέσσερις Επιτροπές κοινοβουλευτικού έργου
και ουδείς ενεφανίσθη στην Αίθουσα, ουδείς ετοποθετήθη, πλην
του εισηγητού και εσάς, φυσικά, και τους αρµόδιους Υπουργούς.
Αυτό είναι πραγµατικά µία παραδοξότητα, η οποία σπανίζει στο
ελληνικό Κοινοβούλιο µεταπολιτευτικά -ίσως να είναι µοναδική
περίπτωση- και δίνει την αίσθηση ότι ουσιαστικά σέρνετε το
βάρος, το άχθος αυτό, για να το φέρετε εις πέρας. Αυτή η αµφισηµία που παρατηρείται µέσα στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα
µάς ώθησε για άλλη µία φορά -δεν είναι όµως η µοναδική αιτίανα εκθέσουµε -εντός ή εκτός εισαγωγικών- πολιτικά µιλώντας,
την παράταξή σας για να χωρίσει η ήρα από το στάρι. Εχθές, νοµίζω, είχαµε και τις πρώτες διαρροές. Είχαµε την κ. Κεφαλογιάννη, την κ. Γιαννάκου και είχαµε και τοποθετήσεις άλλων
συναδέλφων.
Σήµερα, όµως, κύριε Πρόεδρε -και καταλήγω- µε τη συγκεκριµένη µας στάση ουσιαστικά ζητάµε για την ονοµαστική ψηφοφορία να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τον Μάιο ολοκληρώνουµε
σχεδόν δεκαπέντε µήνες πανδηµικής κρίσης. Δεκτό. Δεν είναι δυνατόν, όµως, το Κοινοβούλιο, η Δηµοκρατία να υπολειτουργεί,
ακόµα και σήµερα όταν -προσέξτε- το σύνολο σχεδόν των κοινοβουλίων της Ευρώπης έχει ανοίξει τις διαδικασίες και είναι εύρυθµες, λειτουργικές και αντιπροσωπευτικές.
Ονοµαστική ψηφοφορία δι’ επιστολικής ψήφου µέσω των Κοινοβουλευτικών Οµάδων των κοµµάτων αντιλαµβάνεστε ότι είναι
µια επίπλαστη διαδικασία και δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που ο
Κανονισµός της Βουλής των Ελλήνων το αναφέρει ρητά ως ονοµαστική ψηφοφορία και ορίζει τι εννοούµε µε τον όρο «ονοµαστική ψηφοφορία» και όχι αυτή την εικόνα.
Όταν, λοιπόν, έχουν ανοίξει τα πάντα, όταν έχετε ανοίξει τα
πάντα -και καλώς υπό αυτήν την έννοια- και έχουν παραµείνει
κλειστά µόνο το ελληνικό Κοινοβούλιο και τα πανεπιστήµια, νοµίζω ότι δεν µπορούµε να συµµετάσχουµε πλέον σε αυτήν τη διαδικασία. Πρέπει άµεσα -το τονίζω, κύριε Πρόεδρε- να αρθεί αυτό
το καθεστώς ιδιότυπης αντιδηµοκρατικής προσέγγισης για µας,
να ανοίξει επιτέλους η Βουλή, να ανοίξει το Κοινοβούλιο, να γνωρίζουν τα πάντα οι Έλληνες πολίτες, για να προχωρήσουµε παρακάτω.
Έτσι, λοιπόν, σας δηλώνουµε ότι αποχωρούµε από τη διαδικασία, δεδοµένης της άρνησης της πλήρους λειτουργίας της
Βουλής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Νοµίζω ότι και στις επιτροπές, αλλά και
σήµερα στην Ολοµέλεια από το πρωί έγινε µια αναλυτική και διεξοδική συζήτηση. Βεβαίως στόχος είναι να διασφαλιστεί η διάκριση µε την κάνναβη που κυκλοφορεί στην αγορά για τους
ευφορικούς. Καµµία σχέση, όπως επίσης δεν έγινε κανείς λόγος
και ποτέ για νοµιµοποίηση της κάνναβης. Ακούστηκαν κάποια
ακραία πράγµατα τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι το νοµοσχέδιο σε
αναπτυξιακή βάση καθαρά προβλέπει πέραν της εξαγωγής
ξηρού ανθού και δηµιουργία µονάδος για παραγωγή άλλου προϊόντος για την ελληνική αγορά. Αυτό είναι καθαρά αναπτυξιακό,
επενδυτικό και δηµιουργεί θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες. Τέλος, το νοµοσχέδιο προετοιµάζει το έδαφος για τη σύσταση αντίστοιχου εθνικού οργανισµού, όπως είπε ο Υπουργός.
Κλείνοντας, να πω το εξής: Ακούστηκε κατά κόρον ότι δεν
ήρθαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να υποστηρίξουν το
νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι στη σηµερινή διαδικασία η πλειοψηφία
ήταν Νέας Δηµοκρατίας και µετά όλοι οι υπόλοιποι των άλλων
κοµµάτων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για να κλείσει αυτή η πολύωρη διαδικασία.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για του λόγου το αληθές, έντεκα Βουλευτές
-τους µέτρησα- της Νέας Δηµοκρατίας µίλησαν σήµερα, οκτώ
του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ήταν η
πλειοψηφία και των οµιλητών.
Ως προς την αποχώρησή σας, να πω δυο πράγµατα κοινοβουλευτικά. Έχει ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο ότι όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δύνανται να ψηφίζουν µε φυσική παρουσία. Το
µόνο που δεν επιτρέπεται είναι ταυτόχρονα να είναι πάνω από
πενήντα, ακριβώς για λόγους υγειονοµικούς. Εάν τώρα αυτό δεν
σας εξυπηρετεί και θέλετε να κάνετε την αποχώρηση, τα είπα
πριν. Ας µην επαναλαµβάνοµαι.
Να συγκεφαλαιώσω όσα άκουσα για να απαντήσω.
Ως προς τον κ. Κρίτωνα Αρσένη δεν έχω να πω πολλά. Εγώ
δεν καταλαβαίνω γιατί καταψηφίζετε. Καταψηφίζετε γιατί θέλατε
να µην υπάρχουν εταιρείες εµπλεκόµενες στην επένδυση; Προφανώς είναι µία άποψη γενικώς κατά της αγοράς. Η περισσότερη
κριτική που άκουσα από εσάς δεν αφορά στο νοµοσχέδιο,
αφορά στη βιοµηχανική κάνναβη, το νοµοθετικό πλαίσιο της
οποίας, ειρήσθω εν παρόδω, πρέπει όντως να εκσυγχρονιστεί.
Στον συνάδελφο από την Ελληνική Λύση: Πρώτον και κυριότερον, η τροπολογία του κ. Πλεύρη, στην οποία αναφερθήκατε δεν
είναι αυτή η οποία είπατε. Η παράταση του ενός έτους για τις
εκλογές δεν δόθηκε µε την τροπολογία του κ. Πλεύρη. Έχει
δοθεί από εµένα σε προηγούµενο νόµο -κάνα δίµηνο, τρίµηνο
µπορεί να έχει περάσει, αν δεν κάνω λάθος- και δεν έχει καµία
σχέση µε τη σηµερινή τροπολογία. Δηλαδή αναφερθήκατε και
ονοµαστικά σε έναν συνάδελφο για µία τροπολογία που δεν έχει
καταθέσει και η οποία δεν κατατέθηκε σήµερα. Στο γιατί τότε είχαµε δώσει την παράταση του ενός έτους είχε αναφερθεί τότε
στη συζήτηση. Είχε έρθει ο κ. Μίχαλος από τα επιµελητήρια και
είχε εξηγήσει γιατί έχουν ζητήσει παράταση τα επιµελητήρια ήθελαν τα επιµελητήρια παράταση- και βρήκαµε λογικό το αίτηµά τους. Παράταση έχει δοθεί κατά το παρελθόν για πολύ
λιγότερο σηµαντικούς λόγους κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η προεκλογική περίοδος των επιµελητηρίων είναι από τον Μάρτιο µέχρι και τον Ιούνιο και λίγο το φθινόπωρο, αλλά οι εκλογές
είναι πάντα τον Δεκέµβριο. Θα έπρεπε δηλαδή εν µέσω καραντίνας και κλειστών καταστηµάτων να κάνουν προεκλογική περίοδο
οι συνδυασµοί στα επιµελητήρια.
Κύριε Μπούµπα, ένα λεπτό. Είπαµε να κάνετε αντιπολίτευση,
αλλά λίγη λογική δεν βλάπτει. Ήταν προφανές ότι έπρεπε να
δοθεί εν µέσω πανδηµίας παράταση στις εκλογές των επιµελητηρίων, γιατί τα επιµελητήρια είχαν σοβαρότερα πράγµατα να
κάνουν και οι άνθρωποι να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτή
είναι η απάντηση. Αν δεν το καταλαβαίνετε, λυπούµαι.
Η τροπολογία του κ. Αθανάσιου Πλεύρη, η οποία επαναλαµβάνω για τα Πρακτικά ότι έχει γίνει δεκτή, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται µόνο στη δυνατότητα της πλειοψηφίας του διοικητικού
συµβουλίου να εκλέγει νέα διοικητική επιτροπή κατά τη διάρκεια
και όσες φορές θέλει µέσα από τις δηµοκρατικές διαδικασίες του
επιµελητηρίου. Σήµερα κανονικά χρειαζόταν αυξηµένη πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων. Δεν θα χρειάζονται τα τέσσερα πέµπτα,
θα µπορεί το 50% συν 1% να εκλέγει νέα διοικούσα επιτροπή.
Γιατί τη φέραµε την τροπολογία; Γιατί υπάρχουν επιµελητήρια
όπου µεταξύ τους δεν µιλάνε και κινδυνεύουν να κλείσουν γιατί
δεν µπορούν να εγκρίνουν τον προϋπολογισµό. Γι’ αυτό ήταν η
τροπολογία. Ας µπορούσαν να συνεννοηθούν ανθρώπινα και να
µην χρειαζόταν να φέρουµε τέτοια τροπολογία.
Για τη «LAMDA». Είπατε ότι δεν αναφέρθηκα στην «LAMDA».
Αν και δεν αφορά το νοµοσχέδιο, αλλά αφού µε ρωτάτε για τρίτη
φορά, θα σας απαντήσω. Ασφαλώς και δεν έχει γίνει η µεταβίβαση των µεριδίων, άρα δεν έχουν πληρωθεί τα 331 εκατοµµύρια
και ασφαλώς είναι ψευδές ότι η «LAMDA» δεν έχει ξοδέψει ακόµα
ούτε ευρώ για το Ελληνικό. Η «LAMDA» έχει πληρώσει αρκετά
εκατοµµύρια ευρώ για τις κατεδαφίσεις που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι µέχρι το φθινόπωρο σε όλο τον χώρο του Ελληνικού.
Όπως έχουµε πει πολλές φορές -το όριζε ο νόµος- όλα τα έξοδα
για τις έως τώρα κατεδαφίσεις, την περίφραξη κ.λπ. βάρυναν
ήδη τη «LAMDA». Ήταν πολλά εκατοµµύρια. Τα 331 εκατοµµύρια, που είναι η προκαταβολή των 900 εκατοµµυρίων, που είναι
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το τίµηµα για την πώληση της γης, θα τα πληρώσει η «LAMDA»,
όπως προβλέπει η σύµβαση την ηµέρα που θα υπογραφεί η µεταβίβαση των µετοχών. Πότε θα υπογραφεί η µεταβίβαση των
µετοχών; Πιστεύω ότι σε τέσσερις, πέντε εβδοµάδες από σήµερα, υπό την έννοια µάλιστα ότι θα έλθει την επόµενη εβδοµάδα
η σχετική ρύθµιση από το Υπουργείο Οικονοµικών, γιατί έγινε η
καταγραφή στο Κτηµατολόγιο, τώρα πρέπει να έρθει πάλι ο
νόµος που θα περνάει την εισφορά σε γη, να περαστεί πάλι στο
Κτηµατολόγιο η εισφορά σε γη. Υπάρχει µια γραφειοκρατική διαδικασία. Τι να κάνουµε τώρα; Οι βασικές εκκρεµότητες έχουν
λυθεί. Η συµφωνία µε την «MOHEGAN» έγινε, η συµφωνία έγινε,
η συµφωνία «LAMDA» – «MOHEGAN», η συµφωνία µε τη «MOHEGAN» πηγαίνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να εγκριθεί. Όταν
ολοκληρωθούν και αυτά θα γίνει η µεταβίβαση. Πλέον µένουν
πολύ µικρές λεπτοµέρειες. Θα ολοκληρωθεί τις επόµενες εβδοµάδες και τη µέρα που θα ολοκληρωθεί θα πληρωθούν και τα
331 εκατοµµύρια.
Ό,τι άλλο είπε ο κ. Βιλιάρδος για την επένδυση, πραγµατικά
δεν το κατάλαβα. Είπε ότι έχει µαζέψει 1 δισεκατοµµύριο δάνεια
και άλλο 1 δισεκατοµµύριο από µετόχους. Καλά έκανε και έχει
µαζέψει. Θα σας δώσει εσάς λογαριασµό η «LAMDA» πόσα
λεφτά θα µαζέψει; Όσα θέλει, ας µαζέψει. Ιδιωτική εταιρεία είναι.
Σε εσάς πληρώνει τους τόκους; Στις τράπεζες τους πληρώνει.
Ξέχασα να πω -χίλια συγγνώµη, ήθελα να ξεκινήσω µε αυτό,
αλλά δυστυχώς το ξέχασα- θερµά συλλυπητήρια στην πρώην συνάδελφο στην κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά η οποία έχασε τον σύζυγό της, όπως διάβασα προηγουµένως. Η κ. Φάνη Πετραλιά
είναι και πολύ προσωπική µου φίλη και εξέχον στέλεχος της παρατάξεώς µας και πιστεύω ότι κόσµησε το Κοινοβούλιο για σειρά
ετών. Νοµίζω ότι εκφράζω όλες τις πτέρυγες µε τα συλλυπητήρια που λέω τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, για την
«ΕNERGEAN» πείτε µας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ήρθε και µίλησε ο αρµόδιος Υπουργός.
Είπατε και στο Προεδρείο ότι εν πάση περιπτώσει κάποτε πρέπει να βρεθεί µία λύση µε αυτό το θέµα µε τις τροπολογίες. Οι
τροπολογίες που καταθέσαµε αυτήν τη φορά είναι όλες εµπρόθεσµες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν ανέφερα ότι είναι εκπρόθεσµη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είπατε να µπορεί να ψηφίζει κατ’ άρθρον.
Συγγνώµη, δεν το κατάλαβα. Χίλια συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν είπε για εκπρόθεσµες. Είπε να µπορούν να στηρίζουν κάποια άρθρα και κάποια όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αν αυτό που εννοείτε είναι να µπορείτε να ψηφίζετε κατ’ άρθρον, ξεχωριστά το άρθρο, αυτό είναι ζήτηµα Κανονισµού. Δεν αφορά την Κυβέρνηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Την Κυβέρνηση αφορά, κύριε Υπουργέ. Το κάθε Υπουργείο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όσοι έχετε κάνει κι αυτήν τη δουλειά, το καταλαβαίνετε. Για να πάρεις για την κάθε τροπολογία ξεχωριστή
έκθεση ΓΔΟΥ θα χρειαζόταν...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Φαλκιδεύεται ή όχι η ψήφος;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Λαµπρούλη, ακούστε µε λίγο. Σας
άκουσα τόση ώρα. Δεν διέκοψα κανέναν. Επειδή µιλήσατε για τα
αρχαία ελληνικά που αρέσουν προφανώς και στους δυο µας: Μηδενί δίκην δικάσεις, πριν αµφοίν λόγον ακούσαι. Αµφοίν, και τους
δύο. Αφήστε να µιλήσω και εγώ, κύριε Λαµπρούλη. Έχετε δίκιο
όπως το λέτε, αλλά αν κάνατε τη δουλειά που κάνουµε εµείς -γι’
αυτό και καµία κυβέρνηση είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ δεν
το άλλαξε αυτό- είναι γραφειοκρατικά τιτάνια η διαδικασία να
σπας τροπολογίες κατ’ άρθρον σε ξεχωριστή τροπολογία διότι
αυτό θα σήµαινε ξεχωριστή έκθεση ΓΔΟΥ και τις Υπηρεσίες να
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δουλεύουν µερόνυχτα να σπάνε την τροπολογία κατ’ άρθρον.
Είναι τόσο απλό.
Πάµε τώρα στον κ. Κατρίνη. Με αδικήσατε σφόδρα, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε, κύριε Κατρίνη. Πρώτα πρώτα αναφέρθηκα
στους ασθενείς και είπα ότι µε τον πίνακα Δ θα µπορούν ευκολότερα οι ασθενείς να βρίσκουν το φάρµακό τους. Άρα µια χαρά
το είπα. Δεύτερον, αναφέρθηκα και προς τον κ. Γιώργο Παπανδρέου αλλά και στην οµιλία µου πριν ότι τιµάµε τον Εθνικό Οργανισµό Κάνναβης όπου θα συµµετάσχουν και οι ασθενείς και
ότι δεν µπορούσε να έρθει ο οργανισµός στο παρόν νοµοσχέδιο,
διότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι αλλαγή του νόµου περί ναρκωτικών και θα έρθει σε ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Άρα και τα δύο που
είπατε τα είχα ήδη πει στην οµιλία µου. Με συγχωρείτε, µε αδικήσατε πάρα πολύ. Ίσως δεν το προσέξατε.
Για τα απόβλητα, κύριε συνάδελφε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει
πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο του 2018. Έχετε ψηφίσει πώς ακριβώς θα συλλέγονται τα απόβλητα. Υπάρχει πρόβλεψη. Αν αυτό
που εννοείτε είναι ότι θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί, να γίνει καλύτερη ρύθµιση περί των αποβλήτων των βιοµηχανιών κάνναβης,
δεν το γνωρίζω. Είναι τεχνικό ζήτηµα. Αν πρέπει θα το κάνουµε.
Δεν έχω καµµιά αντίρρηση. Εµείς θεωρήσαµε ότι ο νόµος του
ΣΥΡΙΖΑ επαρκεί ως προς αυτό το θέµα, στις προβλέψεις του,
αλλά αν δεν επαρκεί, καµία αντίρρηση, να το συζητήσουµε. Θα
το θέσω στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο προηγούµενος νόµος του 2018, ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων, έχει περάσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό εννοώ.
Αν δεν είναι όµως αρκετό, να το δούµε πολύ ευχαρίστως.
Δεν µπορώ να µην απαντήσω γιατί δυστυχώς έχω ένα µεγάλο
ελάττωµα, δεν µπορώ να µην απαντώ. Πάσχω από κάποιου είδους ακράτειας λόγου. Αυτό είναι το πραγµατικό µου πρόβληµα.
Δανεισµός Νέας Δηµοκρατίας. Θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω µε απλά λόγια διότι ο λαϊκισµός βλάπτει σοβαρά τη Δηµοκρατία. Λέτε ότι η Νέα Δηµοκρατία χρωστάει τώρα 310-317
εκατοµµύρια. Του χρόνου θα είναι 417 και τον παραχρόνου 517
κ.ο.κ.. Θα είναι διότι οι τόκοι και τα πανωτόκια που χρεώνουν οι
τράπεζες στη Νέα Δηµοκρατία είναι αδύνατο να καλυφθούν από
τα έσοδα της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι αδύνατον να καλυφθούν.
Τα νούµερα είναι δυστυχώς αµείλικτα για τα κόµµατα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Θα εξυπηρετούνται
ή όχι; Πέρυσι το αλλάξατε. Ούτε ένα σεντ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν διέκοψα. Το είδατε. Μου έχετε βγάλει τη
φήµη του φωνακλά. Κάθοµαι ήσυχος και ακούω ο κακοµοίρης.
Αν θέλετε να µιλήσετε ξανά µετά εγώ θα εισηγηθώ να σας δώσουν τον λόγο. Εγώ την ευχαριστιέµαι τη Βουλή. Μέχρι το πρωί
κάθοµαι εδώ.
Να σας εξηγήσω τι συνέβη µε τα κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και τη
Νέα Δηµοκρατία, αλλά και γιατί γλίτωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θέµα
διαχείρισης και ικανότητας ήταν ούτε θέµα λαµογιάς. Ήταν θέµα
καθαρά τύχης. Συγκυρίας, δηλαδή. Προσέξτε γιατί. Τα κόµµατα
του πρώην µεγάλου δικοµµατισµού, δηλαδή Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ, προ του 2010 λάµβαναν τον χρόνο κρατική επιχορήγηση
περίπου το καθένα 30 εκατοµµύρια. Μέχρι τη χρεοκοπία του
2010. Τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια ο ένας, 31 ο άλλος. Με
βάση τα εκλογικά τους ποσοστά κάπου εκεί πήγαινε η επιχορήγηση. Όταν έγινε το µνηµόνιο και η χρεοκοπία, το τότε πολιτικό
µας σύστηµα σωστά αποφάσισε να µειώσει την επιχορήγηση στα
κόµµατα. Για τη Νέα Δηµοκρατία τα 30 εκατοµµύρια έγιναν 4.
Μπορείτε να σκεφτείτε έναν οποιονδήποτε οργανισµό, επιχείρηση, εταιρεία, σωµατείο, σύλλογο φίλων µουσικής, φιλαθλητικό
σωµατείο, αθλητικό σωµατείο, κόµµα, που να µπορεί να χάσει
ξαφνικά το 85%-90% των εσόδων του και ταυτόχρονα να µην έχει
µετά πρόβληµα µε την εξυπηρέτηση του δανεισµού του;
Το λάθος έγινε τότε. Θα έπρεπε αφού µείωσαν την επιχορήγηση να έχουν διαγράψει και τα χρέη. Τότε δεν το κάναµε. Για
ποιο λόγο; Γιατί δεν υπήρχε τρόπος να το εξηγήσεις σε έναν λαό
που πραγµατικά του έκοβες τα λεφτά από παντού. Άρα, ήταν
πολύ λογικό τα κόµµατα να πληρώσουν πολύ µεγαλύτερο φόρτο
απ’ όλο αυτό που είχε συµβεί. Έτσι, λοιπόν, µειώθηκε η επιχορήγηση και οι τόκοι πια ήταν υπερβάλλον κοµµάτι από την ετήσια
επιχορήγηση που έπαιρνε το κόµµα.

12759

Όσον αφορά στη Νέα Δηµοκρατία, επειδή είµαι αντιπρόεδρος
και είχα ασχοληθεί µε το θέµα αυτό, έχει πάρει σε δάνειο, σε
πραγµατικά λεφτά 130 εκατοµµύρια. Ξέρετε πόσα είχε πληρώσει
πραγµατικά, πριν από δυο χρόνια; Δεν ξέρω για τώρα γιατί πλέον
δεν ασχολούµαι µε αυτό το θέµα. Μέχρι πριν από δυο χρόνια είχε
πληρώσει 178 εκατοµµύρια. Είχε πάρει 130 εκατοµµύρια και έχει
πληρώσει 178 εκατοµµύρια. Είµαι βέβαιος ότι και του ΠΑΣΟΚ τα
νούµερα κάπου ανάλογα θα είναι. Γιατί χρωστάει πάνω από 400
εκατοµµύρια; Γιατί µπαίνουν τα πανωτόκια. Κάθε φορά που µπαίνουν γράφονται κι αυξάνουν το χρέος. Κάποια στιγµή, θα το καταλάβουµε. Όπως ακριβώς για τον καθένα όταν πέφτει θύµα των
πανωτοκίων δεν λέµε ότι είναι λαµόγιο και απατεώνας, αλλά λέµε
«τον έφαγαν τα πανωτόκια» προφανώς το ίδιο ισχύει και για τα
κόµµατα. Δεν µπορεί να είναι κάτι διαφορετικό τα κόµµατα απ’
όλους τους άλλους.
Όσον αφορά στις ευθύνες, αν θέλετε να βάλετε τα χρέη των
παλαιών λεγόµενων κοµµάτων σε όλους όσους ήταν µέλη των
κοµµάτων αυτών, ψηφοφόροι ή Βουλευτές των κοµµάτων αυτών,
φαντάζοµαι ότι θα έπεφτε πολύ κλαυθµός και οδυρµός στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ΠΑΣΟΚ, που επίσης
χρωστάει. Άρα, αφήστε το. Δεν λέω για σας. Εσείς δεν ήσασταν
Βουλευτής τότε. Λέω για άλλους συναδέλφους σας. Σας προκαταλαµβάνω. Αν αυτό που θέλουµε να συζητήσουµε σοβαρά είναι
«τι κάνουµε µ’ αυτό το θέµα» τέτοιου είδους συζήτηση δεν έχει
κάνει ώριµα το πολιτικό µας σύστηµα. Δεν θέλω να επεκταθώ. Οι
απόψεις µου είναι γνωστές και έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν.
Εµένα µου αρέσει γενικώς η ειλικρίνεια σ’ αυτά τα θέµατα και
δεν µ’ αρέσει το σούξου-µούξου. Η πραγµατικότητα είναι ότι η
δραµατική, η µεγάλη µείωση της επιχορήγησης των κοµµάτων
ασφαλώς θα οδηγούσε σε αδυναµία εξυπηρετήσεως τραπεζικού
δανεισµού.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτό το πρόβληµα; Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από την εποχή πριν το 2010 που είχε 3%-4%, άρα το ποσό
που έπαιρνε ήταν µικρό αφού ήταν κατ’ αναλογία των ψήφων. Κι
ενώ µειώθηκε η εκλογική επιχορήγηση στα κόµµατα πήγε στα
31%-35%-37%. Άρα, λόγω της ανόδου των ψήφων του τελικώς
το ποσό που λαµβάνει είναι πολύ περισσότερο απ’ όσο λάµβανε
πριν το 2010. Άρα είναι λογικό µε περισσότερα λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ
να εξυπηρετεί τον δανεισµό του και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία µε πολύ λιγότερα λεφτά να µην µπορούν να εξυπηρετήσουν τον δανεισµό τους. Περί αυτού πρόκειται και όχι περί
καµµιάς τροµερής ικανότητας διαχειρίσεως του ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι
άλλο. Το λέω για να µην αυτοεπαινείστε.
Κλείνω, λοιπόν, µε µια τελευταία φράση, πάλι από τα αρχαία
ελληνικά. Εµένα αυτή είναι κυρίως η πυξίδα µου στην πολιτική.
Μου ήρθε η ιδέα να σας το πω στα αρχαία ελληνικά γιατί πριν µιλήσατε πολύ ωραία και οµηρικά. «Αρχή άνδρα δείκνυσι». Είµαι
απολύτως οπαδός του Αγάθωνος. «Τον άρχοντα τριών δει µέµνησθαι: ανθρώπων άρχει, κατά νόµον άρχει και ουκ αεί άρχει».
Κι εσείς ήσασταν Υπουργός. Σήµερα δεν είστε. Σας εύχοµαι να
ξανάρθετε. Καµία αντίρρηση. Κι εγώ ήµουν παλιά Υπουργός.
Μετά δεν ήµουν. Τώρα ξανάγινα. Αύριο δεν θα ξαναείµαι. Αυτά
είναι προσωρινά. Να µην παίρνουν τα µυαλά µας αέρα γιατί αυτά
είναι προσωρινά για όλους. Ακόµα και ο Στάλιν µετά από πενήντα
χρόνια έπεσε όταν έφυγε από τον µάταιο τούτο κόσµο. Άρα, τι
µένει; Μένει το πώς χρησιµοποίησες την εξουσία σου. Εγώ προσπάθησα σήµερα να σας δείξω ότι ο σκοπός µου στην πολιτική
είναι να κάνω καλό. Χαίροµαι που αυτή µου η προσπάθεια αναγνωρίστηκε από τους πολιτικούς µου αντιπάλους. Αδικήσατε,
κύριε συνάδελφε, τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι
οποίοι ασφαλώς και µίλησαν κατ’ αναλογίαν περισσότεροι και θα
ψηφίσουν σε λίγο το νοµοσχέδιο, όταν όλοι οι υπόλοιποι θα έχετε
φύγει.
Να πω και µια κουβέντα προς το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, σας
µιλώ ειλικρινά. Κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ -κατά τη γνώµη µου
σωστά- ότι κατέθεσε χθες ονοµαστική ψηφοφορία σε νοµοσχέδιο που καταψηφίζει και φεύγει. Διάβαζα και πριν αυτό που
έγραψε ο κ. Κεγκέρογλου. Σήµερα καταθέτει ονοµαστική ψηφοφορία σε νοµοσχέδιο που υπερψηφίζει και φεύγει. Με συγχωρείτε, εσείς γιατί φεύγετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εµείς δεν φεύγουµε…
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα ψηφίσετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δεν µπορούµε µε αυτή τη διαδικασία…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Συγνώµη µπερδεύτηκα. Τότε το παίρνω όλο
πίσω. Τότε όλα καλά.
Ένα τελευταίο να απαντήσω στον κ. Κατρίνη, που λέει για τους
ασθενείς. Τον πίνακα Δ κυρίως για τους ασθενείς τον πήγαµε.
Προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Με τον πίνακα Γ έπαιρνες ηµερήσια δόση. Ενώ µε τον πίνακα Δ µπορείς να πάρεις µηνιαία
δόση. Φανταστείτε κάποιον ασθενή που θα πρέπει να πηγαίνει
κάθε µέρα να παίρνει καινούρια δόση για το φάρµακό του αν η
συνταγή του είναι για έναν µήνα. Με τον πίνακα Δ του δίνουµε
την ευκαιρία να κάνει καλύτερα τη χρήση της ιατρικής του συνταγής. Άρα, ασφαλώς κι αυτό έγινε για τον ασθενή. Ήθελα να το
πω από πριν και συνεχώς το ξεχνούσα.
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Ευχαριστώ πολύ για την καλή συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων, των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη
(THC) άνω του 0,2%».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου
από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων Βουλευτών, διότι λόγω των ειδικών συνθηκών θεωρούµε ότι υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
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Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Πριν διεξαχθεί η ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία, έχω την
τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατέθεσαν στις 21-5-2021
σχέδιο νόµου: «Κύρωση της σύµβασης µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων λόγω εισφοράς σε είδος έναντι αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µεταξύ αφενός του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. και αφετέρου της Ελληνικό - Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδροµίου Α.Ε.».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου
νόµου.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι θέλετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Παρακαλώ να εφαρµοστεί ο Κανονισµός
και να αναγνωστούν τα ονόµατα των δεκαπέντε Βουλευτών, που
ζητήσαµε ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι εννοείτε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εδώ είτε θα εφαρµόσουµε τον Κανονισµό είτε δεν θα τον εφαρµόσουµε. Να αναγνωστούν τα ονόµατα
των δεκαπέντε Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αυτό δεν είναι απόφαση εµού ή του όποιου Προεδρεύοντος. Αυτή η διαδικασία
είναι απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, η οποία έχει λη-
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φθεί από την αρχή της πανδηµίας και ισχύει. Δηλαδή, δεν εκφωνούνται τα ονόµατα των υπογραφόντων, θεωρούνται παρόντες.
Εποµένως, παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 και την απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων της Πέµπτης 24 Σεπτεµβρίου
2020, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι
αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει και καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου εψήφισαν 191 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 33
Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισαν ο Βουλευτές.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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Ηµ/νία:21/05/2021
Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής
κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%
Άρθρο
Επί της αρχής

ΝΑΙ
158

ΟΧΙ
33

ΠΡΝ
0

ΣΥΝ
191
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, προχωρούµε στην ψήφιση επί των άρθρων, των τροπολογιών και του
συνόλου του νοµοσχεδίου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να καταθέσουν στο Προεδρείο
τα έγγραφα µε τις ψήφους τους, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζονται στα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση
τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC)
άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του και έχει ως εξής:
«Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείµενο
Άρθρο 3: Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης - Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013
Άρθρο 4: Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και
λειτουργίας - Προσθήκη άρθρου 2Β στον ν. 4139/2013
Άρθρο 5: Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης - Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 6: Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας - Προσθήκη άρθρου
2Δ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 7: Παράβολο - Προσθήκη άρθρου 2Ε στον ν. 4139/2013
Άρθρο 8: Μεταβολές στην ασκούµενη δραστηριότητα - Προσθήκη άρθρου 2ΣΤ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 9: Κωλύµατα - Προσθήκη άρθρου 2Ζ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 10: Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης
παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης - Προσθήκη άρθρου 2Η στον ν. 4139/2013
Άρθρο 11: Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας
µεταποιητικών µονάδων φαρµακευτικής κάνναβης - Προσθήκη άρθρου 2Θ στον ν. 4139/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Άρθρο 12: Διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς - Προσθήκη άρθρου 2Ι στον
ν. 4139/2013
Άρθρο 13: Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης - Προσθήκη άρθρου 2ΙΑ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 14: Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή του ξηρού
ανθού - Προσθήκη άρθρου 2ΙΒ στον
ν. 4139/2013
Άρθρο 15: Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή του ξηρού ανθού - Προσθήκη άρθρου 2ΙΓ στον
ν. 4139/2013
Άρθρο 16: Εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού,
πρώτων υλών και ουσιών - Προσθήκη άρθρου 2ΙΔ στον ν.
4139/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 17: Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία
τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα - Προσθήκη άρθρου 2ΙΕ στον ν. 4139/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18: Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 2ΙΣΤ
στον ν. 4139/2013
Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 20: Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 21: Σκοπός - Ορισµοί
Άρθρο 22: Αντικείµενο - Γενικές Αρχές
Άρθρο 23: Γραπτή σύσταση για συµµόρφωση και λήψη διορθωτικών µέτρων
Άρθρο 24: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβολή προστίµων
Άρθρο 25: Πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά µέτρα
Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 27: Τροποποιούµενες διατάξεις
Άρθρο 28: Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 29: Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τοµείς
των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων σε εφαρµογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014
Άρθρο 30: Διαλειτουργικότητα Γενικού Εµπορικού Μητρώου Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019
Άρθρο 31: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την
ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προµήθεια Θερµαντικών Σωµάτων Εξωτερικού Χώρου»
Άρθρο 32: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόµενων από την
πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 33: Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών
σχεδίων του ν. 4399/2016
Άρθρο 34: Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδηµία του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 35: Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 Τροποποίηση του άρθρου 76 του
ν. 4399/2016
Άρθρο 36: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις
Άρθρο 37: Ρύθµιση θεµάτων εµπορικών µισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011
Άρθρο 38: Διοικητικό Συµβούλιο - Τροποποίηση του άρθρου 69
του ν. 4497/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 39: Παράταση προθεσµίας της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021
Άρθρο 40: Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δηµόσιο στην
εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»
Άρθρο 41: Θέµατα συµβάσεων παραχώρησης έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων του ν. 2289/1995 (Α’ 27)
Άρθρο 42: Ειδικές περιπτώσεις κίνησης λογαριασµού πυρόπληκτων
Άρθρο 43: Μουσείο Ολοκαυτώµατος Ελλάδος
Άρθρο 44: Επίλυση θεµάτων επ’ ωφελεία των χρηστών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόµων
Άρθρο 45: Παράταση ισχύος αδειών του άρθρου 6 του
ν. 3054/2002
Άρθρο 46: Ρυθµίσεις για ενεργειακές κοινότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 47 : Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η απλοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης και η δια-
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σφάλιση του οµαλού και ασφαλούς εφοδιασµού της ελληνικής
αγοράς τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης υπό συνθήκες υψίστης ασφάλειας.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος νόµου αποτελεί η ρύθµιση και θέση
ειδικότερων όρων για την παραγωγή, διάθεση, κυκλοφορία και
εξαγωγή των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του
είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.
Άρθρο 3
Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας
µεταποιητικών µονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης - Αντικατάσταση του άρθρου
2Α του ν. 4139/2013
Το άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης
1. Κατά παρέκκλιση των απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος, εγκρίνονται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, αποθήκευση, µεταφορά και προµήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1564/1985 (Α’164), των
πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη
(THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία
µεταποιητικής µονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε σκοπό είτε την απευθείας διάθεση σε φαρµακεία, φαρµακαποθήκες, θεραπευτήρια,
ιδιωτικές κλινικές, δηµόσια νοσοκοµεία, υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) είτε την εξαγωγή τους, αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς.
2. Η έγκριση της παρ. 1 δεν µεταβιβάζεται. Η ανάθεση και παραχώρηση σε τρίτους οποιασδήποτε δραστηριότητας της παρ.
1 απαγορεύεται.
3. Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και ως προς τα οποία δεν συντρέχουν
τα κωλύµατα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ, ή
σε νοµικά πρόσωπα που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα
και στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συµµετέχουν φυσικά
πρόσωπα στα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύµατα των περ. α’,
β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ.
4. Η έγκριση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1
παρέχεται σε δύο (2) στάδια. Στο πρώτο στάδιο µε κοινή απόφαση των αρµόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)
οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εγκρίνεται η εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1. Στο δεύτερο στάδιο µε όµοια κοινή απόφαση εγκρίνεται η λειτουργία για
το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1. Για την έγκριση δεν
απαιτείται γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών.
5. Ως υπηρεσία υποδοχής της αίτησης ορίζεται η Διεύθυνση
Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
6. Το άρθρο 11 σχετικά µε την κατεργασία ναρκωτικών δεν
εφαρµόζεται, εφόσον έχει χορηγηθεί η έγκριση του παρόντος
άρθρου.
7. Για τα ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται στα άρθρα 2Α έως και
2Θ ως προς την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας για το
σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1, εφαρµόζονται αναλογικά το άρθρο 17 ως προς τους ορισµούς του πλαισίου άσκησης
των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, τα άρθρα 19 και 20 ως προς
την εγκατάσταση και λειτουργία τους, το άρθρο 22 ως προς τις
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προϋποθέσεις τεχνικής ανασυγκρότησης, το άρθρο 26 ως προς
την διενέργεια των ελέγχων, τα άρθρα 30 και 31 ως προς τις διοικητικές προσφυγές, που αφορούν σε απόρριψη αιτήµατος εγκατάστασης και λειτουργίας και το άρθρο 33 ως προς τη
διαφάνεια των αποφάσεων του ν. 3982/2011 (Α’ 143).
Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας - Προσθήκη άρθρου 2Β στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Β, ως εξής:
«Άρθρο 2Β
Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης
και λειτουργίας
Η έγκριση του άρθρου 2A παρέχεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής όροι και προϋποθέσεις:
α) Η έκταση, εντός της οποίας διενεργούνται οι δραστηριότητες του άρθρου 2Α, είναι ενιαία, εµβαδού τεσσάρων (4) κατ’ ελάχιστον στρεµµάτων και η δυνατότητα χρήσης της αποδεικνύεται
µε την προσκόµιση επικυρωµένου τίτλου κυριότητας ή σύµβασης
µίσθωσης ή σύµβασης δωρεάν παραχώρησης, θεωρηµένης από
την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.),
β) η ενιαία έκταση είναι περίκλειστη,
γ) η καλλιέργεια πραγµατοποιείται αποκλειστικά σε θερµοκήπια ειδικού τύπου σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2243/333582/2020
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’ 5432) περί καθορισµού των τύπων
και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερµοκηπίων και
θαλάµων θερµοκηπιακού τύπου φαρµακευτικής κάνναβης ή σε
βιοµηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια, όπως εκάστοτε ισχύει,
δ) δεν επιτρέπεται εντός της ενιαίας έκτασης η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 2Α. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση και
λειτουργία σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ηλιακή και αιολική ενέργεια ή µε συµπαραγωγή, ηλεκτρισµού
θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) µε φυσικό αέριο ή / και
µε τις ως άνω πηγές σύµφωνα µε τον ν. 3468/2006 (Α’ 129) περί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της µεταποιητικής µονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης και,
ε) αδειούχος του σταθµού απαιτείται να είναι αποκλειστικά το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την έγκριση του άρθρου
2Α . Τα κωλύµατα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου
2Ζ ισχύουν και για τα πρόσωπα που συνδέονται µε οποιαδήποτε
εργασιακή σχέση µε την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των σταθµών και ελέγχονται κατά τον χρόνο πρόσληψης
των ανωτέρω προσώπων και σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο
χρονικό σηµείο.»
Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης - Προσθήκη
άρθρου 2Γ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Γ, ως εξής:
«Άρθρο 2Γ
Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης
1. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται, έπειτα από αίτηση του
φορέα της δραστηριότητας, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων είναι δυνατή η διερεύνηση των υφιστάµενων χρήσεων γης και άλλων χωρικών
περιορισµών.
2. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στην
υπηρεσία υποδοχής της και διεκπεραιώνεται µέσω αυτής.
3. Η αίτηση συνοδεύεται από:
α. αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
σε ισχύ, αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης και υπεύ-
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θυνη δήλωση περί µη τελεσίδικης παραποµπής για κακούργηµα
και περί µη παραποµπής για πληµµέληµα της περ. α’ της παρ. 1
του άρθρου 2Ζ, των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συµµετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των
αιτούντων νοµικών προσώπων, όπως τα πρόσωπα αυτά εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ,
β. ενιαίο πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης, µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, µη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή και
εξυγίανση, µη κατάθεσης αίτησης για λύση και µη λύσης του νοµικού προσώπου και
γ. βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
του αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκαν το
αργότερο έναν (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης.
4. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται εντός τριάντα (30) ηµερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
έγκριση εγκατάστασης, η υπηρεσία υποδοχής της αίτησης δύναται να διενεργεί αυτοψία, για τη διαπίστωση των πραγµατικών
συνθηκών που υφίστανται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
5. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) έτη από την
ηµεροµηνία έκδοσής της.
6. Η υπηρεσία υποδοχής της αίτησης υποχρεούται να κοινοποιεί αµελλητί την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται µε την απόφαση της
παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ, προκειµένου να ασκούν τις ελεγκτικές
τους αρµοδιότητες.»
Άρθρο 6
Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας - Προσθήκη
άρθρου 2Δ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 προστίθεται άρθρο 2Δ, ως εξής:
«Άρθρο 2Δ
Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας
1. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται, έπειτα από αίτηση του
φορέα της δραστηριότητας που συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Επιπλέον, υποβάλλονται επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 2Γ. Εντός δύο (2) µηνών
από την έγκριση λειτουργίας, η υπηρεσία υποδοχής της αίτησης
διενεργεί αυτοψία, για τη διαπίστωση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
2. Με την αίτηση συνυποβάλλεται βεβαίωση της κατά τόπο αρµόδιας υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του τµήµατος Ασφαλείας
ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης
των περιοχών καλλιέργειας και των σηµείων αποθήκευσης των
πρώτων υλών, του πολλαπλασιαστικού υλικού και των δραστικών
ή άλλων ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του
0,2%, των εγκαταστάσεων της µεταποιητικής µονάδας και των
σηµείων αποθήκευσης των προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης,
καθώς και της διαδικασίας µεταφοράς, όπως ορίζονται στην
κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ.
3. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στην
υπηρεσία υποδοχής της αίτησης και διεκπεραιώνεται µέσω
αυτής.
4. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών.
5. Η έγκριση λειτουργίας έχει διάρκεια δέκα (10) ετών.
6. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 υποβάλλονται επικαιροποιηµένα έως τις 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους από τον φορέα, αρχής
γενοµένης από το επόµενο της έκδοσης της απόφασης έγκρισης
λειτουργίας έτος και η συνέχιση της πλήρωσης των όρων και
προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης ελέγχεται από την υπηρεσία υποδοχής της αίτησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου
2ΙΣΤ.

7. Η υπηρεσία υποδοχής της αίτησης υποχρεούται να κοινοποιεί αµελλητί την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται µε την απόφαση της
παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ, προκειµένου να ασκούν τις ελεγκτικές
τους αρµοδιότητες.»
Άρθρο 7
Παράβολο - Προσθήκη άρθρου 2Ε στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’74) προστίθεται άρθρο 2Ε, ως εξής:
«Άρθρο 2Ε
Παράβολο
1. Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας ή τροποποίησης αυτών απαιτείται η προηγούµενη καταβολή παραβόλου, όπως εξειδικεύεται µε την απόφαση της
παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ.
2. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο της παρ. 1 αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 8
Μεταβολές στην ασκούµενη δραστηριότητα Προσθήκη άρθρου 2ΣΤ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’74) προστίθεται άρθρο 2ΣΤ, ως εξής:
«Άρθρο 2ΣΤ
Μεταβολές στην ασκούµενη δραστηριότητα
Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισµός κατά τον ορισµό
των παρ. 9 και 10 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) και,
ειδικότερα, οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης,
της καλλιεργούµενης έκτασης, του µηχανολογικού εξοπλισµού,
όπως η προσθήκη, η αφαίρεση ή η αλλαγή µηχανηµάτων, των
αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των
µέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση εγκατάστασης µε την
υποβολή νέας αίτησης και τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας.»
Άρθρο 9
Κωλύµατα – Προσθήκη άρθρου 2Ζ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Ζ, ως εξής:
«Άρθρο 2Ζ
Κωλύµατα
1. Η έγκριση του άρθρου 2Α δεν παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νοµικά πρόσωπα στη διοίκηση ή διαχείριση των
οποίων συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία:
α) Έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα, ή σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, δωροληψία, παράνοµη βεβαίωση
ή είσπραξη δικαιωµάτων του Δηµοσίου, απιστία σε βάρος του
ελληνικού Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ. ή των Ο.Τ.Α., παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής,
β) έχουν παραπεµφθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή έχουν παραπεµφθεί για πληµµέληµα της περ. α’,
γ) τελούν είτε υπό πλήρη ή µερική στερητική δικαστική συµπαράσταση, είτε υπό πλήρη ή µερική επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
2. Τα κωλύµατα των περ. α’, β’ και γ’ ισχύουν και για τους µε
κάθε είδους σύµβαση εργαζοµένους στις περιοχές καλλιέργειας,
τις εγκαταστάσεις των µεταποιητικών µονάδων και τους χώρους
αποθήκευσης, καθώς και για τους οδηγούς µέσων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά. Τα κωλύµατα ελέγχονται κατά τον
χρόνο πρόσληψης των ανωτέρω προσώπων και σε οποιοδήποτε
µεταγενέστερο χρονικό σηµείο.»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 21 ΜΑΪΟΥ 2021

Άρθρο 10
Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης
παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης - Προσθήκη άρθρου 2Η
στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (A’ 74) προστίθεται άρθρο 2Η, ως εξής:
«Άρθρο 2Η
Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης
παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης
1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης του άρθρου 2Α, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων κατά το άρθρο 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133)
οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η έγκριση ανακαλείται,
αφού προηγουµένως ταχθεί προθεσµία συµµόρφωσης τριάντα
(30) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης της έκθεσης
ελέγχου από τα αρµόδια όργανα. Η έγκριση ανακαλείται χωρίς
να ταχθεί προθεσµία συµµόρφωσης σε περίπτωση παραβίασης
των όρων ασφαλούς φύλαξης, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του
άρθρου 2Δ και στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ. Κατά
της απόφασης ανάκλησης της έγκρισης µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών.
2. Επιπλέον της κύρωσης της παρ. 1, αν οι παραβάσεις αφορούν σε θέµατα βιοµηχανικής νοµοθεσίας, επιβάλλονται, µε απόφαση της υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης, οι κυρώσεις του
άρθρου 29 του ν. 3982/2011 (Α’143) περί επιβολής κυρώσεων
κατά την άσκηση των µεταποιητικών δραστηριοτήτων.»
Άρθρο 11
Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας
µεταποιητικών µονάδων φαρµακευτικής κάνναβης Προσθήκη άρθρου 2Θ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Θ, ως εξής:
«Άρθρο 2Θ
Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας
µεταποιητικών µονάδων φαρµακευτικής κάνναβης
1. Η έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α χορηγείται σε περιοχές
στις οποίες επιτρέπονται οι µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17 έως 40 του
ν. 3982/2011 (Α’ 143),
στις περιοχές των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν.
3325/2005 (Α’ 68) ή σε περιοχές στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκµεταλλεύσεις, εξαιρουµένης της γης
υψηλής παραγωγικότητας, υπό τους όρους που ορίζονται στην
κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ.
2. Στις περιοχές όπου επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκµεταλλεύσεις, ισχύουν για τις εγκαταστάσεις της παρ.
1 του άρθρου 2Α οι όροι δόµησης του άρθρου 4 του π.δ. 24/1985
(Δ’ 270) και του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) που προβλέπονται ως προς τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την εκτός
σχεδίου δόµηση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Άρθρο 12
Διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς Προσθήκη άρθρου 2Ι στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Ι, ως εξής:
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«Άρθρο 2Ι
Διαδικασία εξαγωγής παραγόµενων τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
1. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, η εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης των ποικιλιών
κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς, για τα οποία είτε έχει χορηγηθεί ειδική έγκριση
κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία
Δ3(γ) 52588/13.7.2018 (Β’ 2840) απόφασης του Υπουργού
Υγείας, είτε έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής αποκλειστικά για
εξαγωγή κατά τους όρους των άρθρων 2IA, 2IB, 2ΙΓ, 2ΙΔ του παρόντος, διενεργείται από το Γ’ Τελωνείο Πειραιά και το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, µε την προσκόµιση άδειας των αρµόδιων
αρχών της χώρας στην οποία εξάγονται, ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου, θεωρηµένου από τις ελληνικές προξενικές αρχές, το
οποίο αναφέρει ότι επιτρέπεται η εισαγωγή τους σε αυτή τη
χώρα, ότι τα προϊόντα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, το όνοµα, το επώνυµο και τη διεύθυνση του παραλήπτη, την ποσότητα αυτών και την προθεσµία που τίθεται
για την πραγµατοποίηση της εισαγωγής.
2. Σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 1, τα άρθρα 17, 18 και
19 περί τελωνειακής φύλαξης ναρκωτικών, εξαγωγής ναρκωτικών και αποστολής ναρκωτικών διαµέσου της Ελλάδας και εισαγωγής τους µε δέµατα ή επιστολές δεν εφαρµόζονται.
Άρθρο 13
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας
παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης - Προσθήκη
άρθρου 2ΙΑ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΑ, ως εξής:
«Άρθρο 2ΙΑ
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση
άδειας παραγωγής τελικών παραγόµενων προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης αποκλειστικά για εξαγωγή
1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, ο Πρόεδρος του
Ε.Ο.Φ. παρέχει άδεια για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%,
ανεξαρτήτως µορφής, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για
εξαγωγή για ιατρικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς, σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588/13.7.2018 (Β’ 2840) απόφασης του Υπουργού Υγείας, το οποίο εφαρµόζεται αναλόγως.
Τα προϊόντα αυτά παράγονται και εξάγονται ανεξάρτητα αν στη
χώρα εισαγωγής προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως τελικό ή
ενδιάµεσο προϊόν ή ως πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς και ανεξαρτήτως των θεραπευτικών ενδείξεών
τους.
2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται κατόπιν αίτησης στον Ε.Ο.Φ.
η οποία απαιτείται να συνοδεύεται από τα εξής:
α) επίσηµη µετάφραση της άδειας ή άλλο έγγραφο των αρµόδιων αρχών της χώρας στην οποία πρόκειται να γίνει η εξαγωγή
των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης, από το οποίο
να προκύπτουν: αα) η αρµοδιότητά της για την εισαγωγή των τελικών παραγόµενων προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης ή του
αποξηραµένου ανθού και η δυνατότητα διάθεσης του παραγόµενου προϊόντος στη χώρα εξαγωγής για ιατρικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς, είτε ως τελικό ή ενδιάµεσο προϊόν, είτε ως
πρώτη ύλη, αβ) η περιγραφή του παραγόµενου προϊόντος φαρµακευτικής κάνναβης, αγ) η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση,
καθώς και η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη, αδ) ο
σκοπός χρήσης του και, αε) η µορφή και η συσκευασία του,
β) περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας του τελικώς παραγόµενου προϊόντος φαρµακευτικής κάνναβης και επικύρωση
της αξιοπιστίας της,
γ) περιγραφή της µεθόδου ανάλυσης του τελικώς παραγόµε-
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νου προϊόντος φαρµακευτικής κάνναβης και επικύρωση της αξιοπιστίας της,
δ) ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Ε.Ο.Φ., ποσού δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ συν τετρακόσια (400) ευρώ ανά
µορφή και περιεκτικότητα.
3. Η άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή χορηγείται
εκ µέρους του Ε.Ο.Φ. εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενενήντα
(90) ηµερών από την υποβολή πλήρους φακέλου µε τα απαιτούµενα έγγραφα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του άρθρου 8 της
υπό στοιχεία Δ3(γ)52588/13.7.2018 απόφασης του Υπουργού
Υγείας.
4. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι κάτοχοι της έγκρισης του άρθρου 2Α.
5. Τα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή
κατατάσσονται στον πίνακα Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3459/2006 (Α’ 103) και για την εξαγωγή τους δεν απαιτούνται:
α) η χορήγηση της ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588/13.7.2018
απόφασης του Υπουργού Υγείας για τα παραγόµενα προς εξαγωγή προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης και
β) η γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών.»
Άρθρο 14
Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή του ξηρού
ανθού - Προσθήκη άρθρου 2ΙΒ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (A’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΒ, το οποίο έχει
ως εξής:
«Άρθρο 2ΙΒ
Άδεια παραγωγής τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή
του ξηρού ανθού αποκλειστικά για εξαγωγή
1. Η αίτηση για την έκδοση άδειας παραγωγής για εξαγωγή
επιτρέπεται να αφορά στην παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή του ξηρού ανθού συσκευασίας έως τριάντα (30) γραµµαρίων µε σκοπό αποκλειστικά την
εξαγωγή τους για ιατρικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς, ανεξάρτητα αν στη χώρα εισαγωγής προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάµεσο προϊόν ή πρώτη ύλη για ιατρικούς
και φαρµακευτικούς σκοπούς και ανεξαρτήτως των θεραπευτικών ενδείξεών τους.
Στην περίπτωση αυτή, εκτός των δικαιολογητικών της παρ. 1
του άρθρου 2ΙΑ, ο αιτών προσκοµίζει στον Ε.Ο.Φ.:
α) τεκµηριωµένη συµφωνία του ανθού κάνναβης µε τα γενικά
κείµενα της ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας και αναφορά σε µεθόδους, µικροβιολογική ποιότητα, αφλατοξίνες, βαρέα µέταλλα,
φυτοφάρµακα, αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης ή, ελλείψει αυτής, µε
τα γενικά κείµενα εθνικής φαρµακοποιίας άλλου κράτους µέλους
της Ε.Ε. ή φαρµακοποιίας τρίτης χώρας, όπως οι Η.Π.Α.,
β) περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος
αποξηραµένου ανθού και επικύρωση της αξιοπιστίας της,
γ) τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων
και Επιχειρηµατικών Πάρκων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2ΙΓ.
2. Η άδεια παραγωγής τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή του ξηρού ανθού αποκλειστικά για εξαγωγή
χορηγείται, εφόσον η µονάδα έχει υποβάλει συγχρόνως αίτηση
για ειδική έγκριση κυκλοφορίας τελικού προϊόντος στην Ελλάδα
σε µορφή διαφορετική αυτής του αποξηραµένου ανθού. Κατά τα
λοιπά ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 2ΙΑ.»
Άρθρο 15
Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής
αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή του ξηρού
ανθού - Προσθήκη άρθρου 2ΙΓ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΓ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΙΓ
Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας
παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης
µε τη µορφή του ξηρού ανθού
1. Επιπλέον όσων ορίζονται στα άρθρα 2ΙΑ και 2ΙΒ, για την έκδοση άδειας παραγωγής τελικών παραγόµενων προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή ξηρού ανθού αποκλειστικά για
εξαγωγή, ο αιτών προσκοµίζει στον Ε.Ο.Φ. την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 2Α, συνοδευόµενη από βεβαίωση, η οποία χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον
πληρούνται, πέραν όσων ορίζονται στην κοινή απόφαση της παρ.
1 του άρθρου 2ΙΣΤ, οι εξής προϋποθέσεις ασφάλειας και παραγωγικής δυνατότητας των µεταποιητικών µονάδων παραγωγής
προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης:
α) περίκλειστη ουδέτερη ζώνη ελέγχου εισερχόµενων και εξερχόµενων οχηµάτων,
β) ενισχυµένη τοιχοποιία και πόρτες ασφαλείας στα σηµεία αποθήκευσης δραστικών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή του ξηρού ανθού. Αν τα
πρόσθετα µέτρα λαµβάνονται µετά από την έκδοση της έγκρισης
εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 2Α, απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης και επέρχεται τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας,
γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί ύπαρξης µηχανισµού
ασφαλούς περιέκτη. Για την ιχνηλάτηση και την ασφάλεια της διακίνησης των προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη µορφή
ξηρού ανθού, κάθε περιέκτης προϊόντος φέρει υποχρεωτικά
ασφαλή συσκευασία µε µηχανισµό εµφανούς παραβίασης (antitampering device) και
δ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι διαθέτει και διατηρεί παραγωγική δυνατότητα για δύο (2) τουλάχιστον µορφές προϊόντων
φαρµακευτικής κάνναβης, εκ των οποίων η µία αντιστοιχεί στη
µορφή του ξηρού ανθού και η άλλη δεν συνιστά µορφή ξηρού
ανθού, ούτε έχει τον ξηρό ανθό ως περιεχόµενό της.
2. Η βεβαίωση του παρόντος δεν υποκαθιστά ούτε αναπληρώνει
την άδεια παραγωγής προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης µε τη
µορφή του ξηρού ανθού αποκλειστικά για εξαγωγή που χορηγείται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 2ΙΒ.
3. Η έγκριση του άρθρου 2Α δύναται να ανακαλείται οποτεδήποτε, αν διαπιστωθεί η παραβίαση των προϋποθέσεων του παρόντος από τον κάτοχο της άδειας έγκρισης εγκατάστασης και
λειτουργίας παραγωγικής µονάδας προϊόντων φαρµακευτικής
κάνναβης.»
Άρθρο 16
Eισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού,
πρώτων υλών και ουσιών - Προσθήκη άρθρου 2ΙΔ
στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΔ, ως εξής:
«Άρθρο 2ΙΔ
Εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων
υλών και ουσιών
1. Για την εισαγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών
κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και για την εξαγωγή του αρκεί η έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ. Επιτρέπεται στα ερευνητικά δηµόσια εργαστήρια, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και στον Ελληνικό
Γεωργικό Οργανισµό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) η εισαγωγή
πολλαπλασιαστικού υλικού και η καλλιέργειά του, µε σκοπό την
επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη και τις κλινικές µελέτες, καθώς
και η συνεργασία τους για τους σκοπούς αυτούς µε φορείς που
έχουν λάβει την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α.
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2. Δεν επιτρέπονται η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση στην
ελληνική αγορά των πρώτων υλών και ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, κατά παράβαση των όρων
του παρόντος. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 2Α. Η ανάκληση του προηγούµενου εδαφίου
πραγµατοποιείται πέραν της επιβολής
των κυρώσεων των άρθρων 19 και 20 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), του άρθρου 16 της υπό
στοιχεία Δ3 (γ) 52558/2018 (Β’ 2480) απόφασης του Υπουργού
Υγείας και ανεξάρτητα από την εφαρµογή των περί λαθρεµπορίας
διατάξεων του Ε’ Μέρους του ν. 2960/2001 Α’ 265).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 17
Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία
τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στην
Ελλάδα - Προσθήκη άρθρου 2ΙΕ στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΕ, ως εξής:
«Άρθρο 2ΙΕ
Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία
τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα
1. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. εγκρίνει την παραγωγή και την κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του
είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α’ 3), τα άρθρα 57 έως και 76 και 133
έως και 159 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/23.4.2013 κοινής
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (Β’ 1049), και της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588/13.7.2018 (Β’
2840) απόφασης του Υπουργού Υγείας.
2. Τα τελικά προϊόντα φαρµακευτικής κάνναβης εντάσσονται
στον πίνακα Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103),
χωρίς να απαιτείται η γνώµη της Επιτροπής Ναρκωτικών. »
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 2ΙΣΤ
στον ν. 4139/2013
Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΣΤ, ως εξής:
«Άρθρο 2ΙΣΤ
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις
που αφορούν στη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας, η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, το ύψος του παραβόλου, οι προδιαγραφές ασφαλούς φύλαξης των περιοχών
καλλιέργειας, των σηµείων αποθήκευσης και των µεταποιητικών
µονάδων, οι διαδικασίες µεταφοράς, το χρονικό όριο φύλαξης και
αποθήκευσης που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, ο
τρόπος έγκρισης εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού
υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς από τρίτες χώρες ή κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και καλλιέργειας από τα ερευνητικά δηµόσια εργαστήρια, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και τον Ελληνικό Γεωργικό
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Οργανισµό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) η διαδικασία ελέγχου
για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής έγκρισης,
η διαδικασία των τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τη συνέχιση
της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο της καλλιεργητικής και µεταποιητικής
διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, η
οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ.,
δύναται να αναπροσαρµόζεται το ανταποδοτικό τέλος υπέρ του
Ε.Ο.Φ. που προβλέπεται στην περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2ΙΑ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., δύνανται να αναπροσαρµόζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περ. α’, β’, γ’
και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2ΙΑ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., δύνανται να αναπροσαρµόζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περ. α’, β’, γ’
και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2ΙΒ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., δύνανται να καθορίζονται
ειδικότεροι όροι για τον έλεγχο των µονάδων παραγωγής προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης και της κυκλοφορίας αυτών στην
Ελλάδα, περιλαµβανοµένου του καθορισµού του τρόπου ιχνηλάτησης και διασφάλισης της γνησιότητας των προϊόντων αυτών.»
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης που έχουν εκδοθεί
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, για µονάδες που πρόκειται
να εγκατασταθούν σε γη υψηλής παραγωγικότητας, παραµένουν
σε ισχύ. Οι δραστηριότητες του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή σε όµορο αυτού.
2. Εκκρεµή αιτήµατα που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, καθώς και αιτήµατα που θα υποβληθούν
εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
αφορούν σε εγκατάσταση σε περιοχή γης υψηλής παραγωγικότητας εξετάζονται σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 2Α, όπως
ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εφόσον εκδοθεί απόφαση έγκρισης εγκατάστασης, κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.
3. Οποιαδήποτε κανονιστική πράξη έχει εκδοθεί δυνάµει του
άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 (Α’ 74), µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος, συνεχίζει να ισχύει, εκτός αν καταργείται ή τροποποιείται µε τον παρόντα.
Άρθρο 20
Τελικές διατάξεις
Οποιαδήποτε αναφορά στο άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 (Α’ 74),
νοείται εφεξής ως παραποµπή αντιστοίχως στα άρθρα 2Α έως
και 2ΙΣΤ του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Άρθρο 21
Σκοπός - Ορισµοί
1. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η διαµόρφωση και
εξειδίκευση των κριτηρίων και διαδικασιών επιβολής µέτρων και
κυρώσεων, καθώς και η κλιµάκωση των διοικητικών κυρώσεων
στους παραβάτες οικονοµικούς φορείς κατά τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 151 του ν. 4512/2018
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(Α’ 5), που διενεργούνται στο πεδίο της ασφάλειας και συµµόρφωσης βιοµηχανικών προϊόντων ή εγκαταστάσεων αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας από τις Αρχές Εφαρµογής
Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α’
146), εφεξής καλούµενες «αρχές εποπτείας».
2. Για τους σκοπούς του παρόντος στις αρχές εποπτείας εντάσσονται και οι υπηρεσίες ή φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, στους οποίους έχει ανατεθεί, βάσει της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας ή µέσω της σύναψης του πρωτοκόλλου συνεργασίας της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4712/2020,
η άσκηση αρµοδιοτήτων των Αρχών Εφαρµογής Εποπτείας και
Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020, συµπεριλαµβανοµένης αυτής της επιβολής κυρώσεων.
3. Για τον σκοπό του παρόντος, εφαρµόζονται οι ορισµοί του
άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
εποπτεία της αγοράς και τη συµµόρφωση των προϊόντων και για
την κατάργηση της Oδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισµών (ΕΚ)
αριθµ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθµ. 305/2011 (L 169), µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων της κείµενης τεχνικής βιοµηχανικής
νοµοθεσίας.
Άρθρο 22
Αντικείµενο - Γενικές Αρχές
1. Οι παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή µέτρων και κυρώσεων στους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα
µε το παρόν,
αφορούν στη διαπίστωση, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, µη
συµµόρφωσης βιοµηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων µε
το άρθρο 65 του
ν. 4712/2020 (Α’ 146) (Παραρτήµατα
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας,
εφεξής καλούµενο ως «τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία».
2. Η απόφαση επιβολής µέτρων και κυρώσεων στηρίζεται στα
συµπεράσµατα του ελέγχου, τα έγγραφα που εξετάσθηκαν, τα
αποτελέσµατα του φύλλου ελέγχου του άρθρου 147 του ν.
4512/2018 (Α’ 5), και την ανάλυση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας του ελέγχου, σύµφωνα µε το Μοντέλο
Ενεργειών Συµµόρφωσης του άρθρου 149 του ν. 4512/2018.
3. Τα µέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι αναλογικά
και εύλογα και στηρίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου που η
παράβαση επιφέρει στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
4. Τα µέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρµόδιες αρχές είναι τα ακόλουθα:
α) γραπτή σύσταση για συµµόρφωση και λήψη διορθωτικών
µέτρων,
β) επιβολή προστίµου,
γ) πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά µέτρα, όπως προσωρινή
δέσµευση, προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της διάθεσης και
της διαθεσιµότητας στην αγορά, απόσυρση και ανάκληση των
προϊόντων, ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων.
Άρθρο 23
Γραπτή σύσταση για συµµόρφωση
και λήψη διορθωτικών µέτρων
1. Το µέτρο της γραπτής σύστασης επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν σε ελεγχόµενα προϊόντα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως χαµηλής ή µεσαίας επικινδυνότητας από τα
αποτελέσµατα του διενεργηθέντος ελέγχου, βάσει των φύλλων
ελέγχου και σύµφωνα µε το Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης.
2. Το µέτρο της γραπτής σύστασης επιβάλλεται µόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής µη συµµόρφωσης, που δεν επηρεάζουν άµεσα την ασφάλεια των προϊόντων, για τις οποίες
υφίσταται, κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής εποπτείας της
αγοράς, δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους
οικονοµικούς φορείς, µε παροχή κατευθυντήριων γραµµών, οδηγιών και πληροφόρησης για τη συµµόρφωσή τους. Παραβάσεις
του πρώτου εδαφίου δύνανται να είναι οι παραβάσεις της κατηγορίας Α’ του άρθρου 4.

3. Το µέτρο της σύστασης αφορά στην άµεση έγγραφη απαίτηση της αρµόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς από τον υπεύθυνο οικονοµικό φορέα να συµµορφωθεί, προσκοµίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, το οποίο καθορίζεται από την αρχή, καθώς και στην
ενηµέρωση σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη
ανταπόκρισής του.
4. Στις περιπτώσεις µη εφαρµογής των µέτρων άρσης της µη
συµµόρφωσης, όπου είναι εφικτό, ή µη λήψης των απαιτούµενων
για τη συµµόρφωση του προϊόντος διορθωτικών µέτρων εντός
της ταχθείσας προθεσµίας που ορίζει εγγράφως η αρµόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς, επιβάλλονται πρόστιµα σύµφωνα µε το
άρθρο 4 και οι κυρώσεις της περ. β’ του άρθρου 5.
5. Στις περιπτώσεις παραβάσεων για τις οποίες έχει επιβληθεί
από την αρµόδια αρχή εποπτείας το µέτρο της γραπτής σύστασης, και για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς έχουν προβεί σε συµµόρφωση, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα,
εντός της ταχθείσας προθεσµίας, δεν επιβάλλονται πρόστιµα.
6. Πρόστιµα, επίσης, δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις παραβάσεων της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας που διαπιστώνονται από τους οικονοµικούς φορείς βάσει των υποχρεώσεών
τους, όπως αυτές απορρέουν από την κείµενη τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία, και για τις οποίες παραβάσεις προβαίνουν προληπτικά και οικειοθελώς στα προσήκοντα διορθωτικά µέτρα,
ενηµερώνοντας τις αρµόδιες αρχές εποπτείας.
Άρθρο 24
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβολή προστίµων
1. Η επιβολή προστίµου ακολουθεί την αρχή της αναλογικότητας. Για τον υπολογισµό του ύψους του προστίµου λαµβάνονται
υπόψη:
α) η βαρύτητα των παραβάσεων και η έκταση της µη συµµόρφωσης, βάσει της οποίας προσδιορίζεται η µέγιστη τιµή βάσης
(ΜΤΒ) του προστίµου, σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 2.
β) η ιδιότητα του οικονοµικού φορέα και η εγγενής επικινδυνότητα της κατηγορίας στην οποία ανήκει το ελεγχόµενο προϊόν,
βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο συντελεστής διαµόρφωσης
προστίµου (ΣΔ), σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 2 και
γ) µια σειρά επιχειρησιακών παραγόντων, οι οποίοι παρατίθενται και αξιολογούνται σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 2, από
τις οποίες προσδιορίζονται ο βαθµός και ο συντελεστής επιβολής προστίµου (ΣΕ).
2. Για τον υπολογισµό του ύψους του προστίµου ακολουθούνται τα κάτωθι βήµατα:
α) Προσδιορισµός της µέγιστης τιµής βάσης (ΜΤΒ) του προστίµου, ανάλογα µε τη βαρύτητα των παραβάσεων και την
έκταση της µη συµµόρφωσης.
Ανάλογα µε τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, αρχικά υπολογίζεται η µέγιστη τιµή βάσης του προστίµου, µε τη βοήθεια του Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο παρατίθεται η µέγιστη τιµή
βάσης (ανώτατο όριο) ανά κατηγορία παράβασης.
Οι παραβάσεις διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Α’, Β’
, Γ’ και Δ’.
Η κατηγορία Α’ αφορά σε παραβάσεις τυπικής µη συµµόρφωσης που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια του πρωτοβάθµιου
ελέγχου.
Η κατηγορία Β’ αφορά σε σοβαρότερες παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του δευτεροβάθµιου ελέγχου και
αφορούν στην τεχνική τεκµηρίωση της συµµόρφωσης και ασφάλειας του προϊόντος ή της εγκατάστασης, βάσει των στοιχείων
του τεχνικού φακέλου.
Η κατηγορία Γ’ περιλαµβάνει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στον τριτοβάθµιο έλεγχο, βάσει των αποτελεσµάτων εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών που διενεργούνται για την
επαλήθευση της συµµόρφωσης του ελεγχόµενου προϊόντος από
την αρµόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.
Η κατηγορία Δ’ περιλαµβάνει λοιπές παραβάσεις που αφορούν σε θέµατα συνεργασίας των οικονοµικών φορέων µε τις
αρχές εποπτείας και συµµόρφωσής τους µε τις επιβαλλόµενες
διοικητικές κυρώσεις και µέτρα.
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Οι µέγιστες τιµές βάσης για τα πρόστιµα των κατηγοριών Α’
έως και Γ’, ισχύουν ανά µη συµµορφούµενο τύπο προϊόντος που
εντοπίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και ανά προϊόν που εντοπίζεται σε χρήση/λειτουργία.
Για τις κατηγορίες παραβάσεων Α’ έως και Γ’, σε περίπτωση
που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις που
εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία, η µέγιστη τιµή βάσης (ΜΤΒ) του
προστίµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυτής και
συγκεκριµένα τα ποσά των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για
το σύνολο των παραβάσεων που εµπίπτουν στην κατηγορία Α’,
των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εµπίπτουν στην κατηγορία Β’ και των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που
εµπίπτουν στην κατηγορία Γ’.
Όταν διαπράττονται παραβάσεις που εµπίπτουν σε περισσότερες εκ των ανωτέρω Α’ έως και Γ’ κατηγοριών, για τον προσδιορισµό της µέγιστης τιµής βάσης του προστίµου λαµβάνονται
υπόψη µόνο οι παραβάσεις της εκάστοτε ανώτατης κατηγορίας.
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα, ανώτατη κατηγορία παραβάσεων είναι η Γ’, ακολουθεί η Β’ και έπεται η Α’.
Σε κάθε περίπτωση, η µέγιστη τιµή βάσης του προστίµου για
όλες τις παραβάσεις των κατηγοριών Α’ έως και Γ’ του ανωτέρω
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πίνακα δεν µπορεί να υπερβεί τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00)
ευρώ.
Η µέγιστη τιµή βάσης για τα πρόστιµα της κατηγορίας Δ’ είναι
ανεξάρτητη και αυτοτελής για κάθε παράβαση και σε περίπτωση
που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις εντός
της κατηγορίας Δ’, αυτές συναθροίζονται. Η µέγιστη τιµή βάσης,
ωστόσο, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυτής και
συγκεκριµένα τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.
Η συνολική µέγιστη τιµή βάσης για τα πρόστιµα των κατηγοριών Α’ έως και Δ’ προκύπτει από το άθροισµα της µέγιστης
τιµής βάσης για τις παραβάσεις των κατηγοριών Α’, Β’ και Γ’ ως
ανωτέρω και της µέγιστης τιµής βάσης που αναλογεί για τις παραβάσεις της κατηγορίας Δ’.
β) Προσδιορισµός του συντελεστή διαµόρφωσης προστίµου
(ΣΔ), βάσει της ιδιότητας του οικονοµικού φορέα και της εγγενούς επικινδυνότητας της κατηγορίας στην οποία ανήκει το ελεγχόµενο προϊόν, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της υπ’ αριθµ.
118632/9.11.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάταξη σε βαθµούς επικινδυνότητας βιοµηχανικών
προϊόντων και οικονοµικών φορέων για την κατάρτιση του προγράµµατος ελέγχων εποπτείας της αγοράς» (Β’ 5111), ως εξής:
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3. Το ύψος του προστίµου (Υ) προκύπτει από το γινόµενο της
Μέγιστης Τιµής Βάσης, του Συντελεστή Διαµόρφωσης Προστίµου και του Συντελεστή Επιβολής Προστίµου:
Υ=(ΜΤΒ)Χ(ΣΔ)Χ(ΣΕ)
4. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο διπλάσιο του αρχικού.
5. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου οργάνου της αρχής εποπτείας. Το πρόστιµο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται
και αποστέλλονται από την αρµόδια αρχή στη Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη. Τα πρόστιµα πιστώνονται κατά ποσοστό 50% ως έσοδο του
κρατικού προϋπολογισµού και κατά ποσοστό 50% στον ενδιάµεσο
Ειδικό Λογαριασµό υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Κωδικός Φορέα: 1035-204-0000000, ΚΑΕ: 84583, µε αριθµό
234218/6
της
Τράπεζας
Ελλάδος,
IBAN
GR
8601000230000000002342186.
Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του ιεραρχικά προϊσταµένου του οργάνου επιβολής
της κύρωσης εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της
στον ενδιαφερόµενο.
6. Στον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδικός
Φορέα: 1035-204-0000000), δυνάµει του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συστήνεται Αναλυτικός Λογαριασµός Εξόδων (Α.Λ.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών και των σχετικών δαπανών για την εποπτεία
της αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων των Αρχών Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α’ 146),
της Γενικής Διεύθυνσης Βιοµηχανίας και Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, όπως:
α) Δαπάνες για την πραγµατοποίηση εργαστηριακών δοκιµών,
β) δαπάνες για τις αµοιβές των ελεγκτών,
γ) δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης
των Ελεγκτών, στις περιπτώσεις µετακίνησης των κλιµακίων ελέγχου εκτός της έδρας της υπηρεσίας,
δ) δαπάνες για την αγορά προτύπων, ετήσιες συνδροµές,
ε) δαπάνες για την οργάνωση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών σεµιναρίων ελεγκτών,
στ) δαπάνες χρήσης υπηρεσιακών οχηµάτων (κόστος καυσίµου,
διόδια, συντήρηση οχήµατος κ.λπ.), τα οποία χρησιµοποιούνται
για τη µετακίνηση των κλιµακίων ελέγχου,
ζ) δαπάνες για την εποπτεία της αγοράς του ηλεκτρονικού εµπορίου,
η) δαπάνες εξοπλισµού.
Τα έσοδα του ενδιάµεσου Ειδικού Λογαριασµού της παρ. 5 µεταφέρονται και εγγράφονται ως πίστωση στον λογαριασµό
(Α.Λ.Ε.) του πρώτου εδαφίου. Το ύψος των κατ’ έτος µεταφερόµενων πιστώσεων καθορίζεται κατόπιν αιτήµατος του φορέα προς
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι πιστώσεις που εγγράφονται
στον λογαριασµό (Α.Λ.Ε.) του προηγούµενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων δαπανών
του ετήσιου τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την εξάντληση του ορίου δαπανών του
λογαριασµού αυτού, οι προαναφερθείσες δαπάνες καλύπτονται
από τους αντίστοιχους λογαριασµούς δαπανών του Φορέα.
Άρθρο 25
Πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά µέτρα
Με την επιφύλαξη των περιοριστικών µέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται
από την ενωσιακή νοµοθεσία, η αρµόδια αρχή εποπτείας της αγοράς δύναται να λαµβάνει, πέραν της επιβολής προστίµου, τα ακόλουθα διοικητικά µέτρα και κυρώσεις, εφόσον διαπιστωθεί ότι το
ελεγχόµενο προϊόν δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της
κείµενης τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας:
α) Προσωρινή δέσµευση
Αν τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο βάσει των
φύλλων ελέγχου και σύµφωνα µε το Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης, το ελεγκτικό όργανο δύναται να προβεί στην προσωρινή
δέσµευση του προϊόντος για την περίοδο που απαιτείται, µέχρι
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την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συµµόρφωσής του.
Η αποδέσµευση πραγµατοποιείται µε αιτιολογηµένη απόφαση
του προϊσταµένου της αρµόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς,
εφόσον διαπιστωθεί η συµµόρφωση των ελεγχθέντων προϊόντων,
σύµφωνα µε το Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης.
Το µέτρο της προσωρινής δέσµευσης εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις εντοπισµού κατά τον επιτόπιο έλεγχο προϊόντων που
έχουν κοινοποιηθεί στην αρµόδια αρχή εποπτείας αγοράς µέσω
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών
(RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν
κοινοποιηθεί στην αρµόδια αρχή εποπτείας της αγοράς εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής, σύµφωνα µε την
οικεία τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία.
β) Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιµότητας και χρήσης ή
λειτουργίας.
Η διοικητική κύρωση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, της
διαθεσιµότητας στην αγορά, της χρήσης ή λειτουργίας προϊόντος
ή εγκατάστασης επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν σε
ελεγχόµενα προϊόντα ή εγκαταστάσεις τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας από τα αποτελέσµατα του
ελέγχου που έχει διενεργηθεί βάσει των φύλλων ελέγχου και σύµφωνα µε το Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης, και ειδικότερα
στις περιπτώσεις:
βα) παραβάσεων που αφορούν σε µη συµµόρφωση που άπτονται της τεχνικής τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης και ασφάλειας
του προϊόντος ή της εγκατάστασης, βάσει των στοιχείων του τεχνικού φακέλου (υψηλού κινδύνου, παραβάσεις της κατηγορίας
Β’ του άρθρου 4),
ββ) µη συµµόρφωσης του προϊόντος µε τα αποτελέσµατα των
εργαστηριακών ελέγχων και των εκθέσεων δοκιµών (τριτοβάθµιος
έλεγχος, παραβάσεις κατηγορίας Γ’),
βγ) που η άρση των µη συµµορφώσεων από τους οικονοµικούς
φορείς κρίνεται από την αρµόδια αρχή εποπτείας της αγοράς µη
εφικτή,
βδ) που η λήψη των διορθωτικών µέτρων για τη συµµόρφωση
των προϊόντων δεν πραγµατοποιείται εντός της ταχθείσας από την
αρµόδια αρχή εποπτείας προθεσµίας,
βε) σε κάθε άλλη περίπτωση που για λόγους προστασίας της
δηµόσιας ασφάλειας και υγείας, του περιβάλλοντος ή οποιασδήποτε άλλης πτυχής του δηµοσίου συµφέροντος που καλύπτεται
από την τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία επιβάλλεται η λήψη άµεσων περιοριστικών µέτρων.
Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιµότητας στην
αγορά των µη συµµορφούµενων προϊόντων επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αρχής εποπτείας.
Η απαγόρευση µπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική, ανάλογα
µε τον χαρακτήρα της µη συµµόρφωσης του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται, αν κριθεί
αναγκαίο από την αρµόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά
και η προσωρινή ή οριστική παύση της χρήσης ή λειτουργίας εγκαταστάσεων.
Η απόφαση της προσωρινής απαγόρευσης περιλαµβάνει και
την απαίτηση λήψης κατάλληλων διορθωτικών µέτρων, εντός ταχθείσας προθεσµίας, για την παύση της µη συµµόρφωσης ή της
εξάλειψης του κινδύνου. Το µέτρο της προσωρινής απαγόρευσης
αποσύρεται αµέσως µόλις ο οικονοµικός φορέας αποδείξει ότι
έχει λάβει διορθωτικά µέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται
το µέτρο της οριστικής απαγόρευσης ή και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά.
Οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις
κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους υπόχρεους µε συστηµένη
επιστολή ή/και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Κάθε ελεγχόµενος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της απόφασης, ενηµερώνει µε υπεύθυνη δήλωσή του την
αρµόδια αρχή εποπτείας της αγοράς για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος των προϊόντων που αποσύρθηκε από την αγορά
ή έχει ανακαλέσει από τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο
(οδό, αριθµό) της αποθήκευσης αυτού.
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Η αρµόδια αρχή εποπτείας της αγοράς µπορεί, όποτε κρίνει
σκόπιµο, να προβεί στον έλεγχο της πραγµατοποίησης της οριστικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και απόσυρσης, µετά από τον
οποίο συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που προσυπογράφεται και
από τον ενδιαφερόµενο. Το προϊόν που απαγορεύθηκε δεν µπορεί
πλέον να διατεθεί στην αγορά.
Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων της παρούσας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του ιεραρχικά προϊσταµένου
του οργάνου επιβολής της κύρωσης εντός τριάντα (30) ηµερών
από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο.
Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ρυθµίσεις για την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στην
τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία ισχύουν έως τη δηµοσίευση του
παρόντος.
2. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταγράφονται οι κανονιστικές διατάξεις της κείµενης τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας που παύουν να ισχύουν από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 19 και το άρθρo 20 του ν. 4177/2013
(Α’ 173) δεν θίγονται.
Άρθρο 27
Τροποποιούµενες διατάξεις
Η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), ως προς τη
διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των προϊόντων, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εργαστηριακές δοκιµές της παρ. 2 δύνανται να πραγµατοποιούνται και στις ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιµών του άρθρου 21 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1020, οι οποίες έχουν ως
αποστολή να συµβάλλουν στη βελτίωση της εργαστηριακής ικανότητας, καθώς και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και συνοχής
στις δοκιµές, για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς εντός
της Ένωσης. Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιµών διενεργούν εργαστηριακές δοκιµές για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων ή
για συγκεκριµένους κινδύνους που έχουν σχέση µε µια κατηγορία
προϊόντων µετά από αίτηµα των αρχών εποπτείας της αγοράς.»
Άρθρο 28
Καταργούµενες διατάξεις
Το άρθρο 32 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), ως προς την επιβολή κυρώσεων, καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 29
Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τοµείς
των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας
και προστασίας των ζώων σε εφαρµογή
του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23
του ν. 4235/2014
1. Το άρθρο 3 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), ως προς τις ενέργειες
αρµόδιων αρχών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 3
Ενέργειες αρµόδιων αρχών σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης
1. α) Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει µη συµµορφώσεις χαµηλού, µεσαίου και υψηλού κινδύνου, όπως η αξιολόγηση κινδύνου
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018 (Α’

5), οι οποίες δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια
υγεία, την υγεία των ζώων και γενικότερα το δηµόσιο συµφέρον
ή δεν συνιστούν δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές, σε σχέση
µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους
τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και
παραγώγων προϊόντων (ΠΠ) αυτών, της σήµανσης της χώρας
καταγωγής των προϊόντων και της χρήσης ενδείξεων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόµενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), Εγγυηµένων Παραδοσιακών
Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) και των ενδείξεων βιολογικών
προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη ιστορικό µη συµµορφώσεων της
επιχείρησης, διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας εύλογο χρόνο συµµόρφωσης,
ανάλογα µε τη µη συµµόρφωση που έχει διαπιστώσει.
β) Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ασήµαντες µη συµµορφώσεις, οι οποίες δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και γενικότερα το δηµόσιο
συµφέρον ή δεν συνιστούν δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές,
µπορεί να παράσχει έγγραφη καθοδήγηση και πληροφόρηση για
τη συµµόρφωσή τους, αντί να διατυπώσει έγγραφες συστάσεις,
απαιτώντας διορθωτικές ενέργειες, σύµφωνα µε την περ. α).
γ) Αν µετά από επανέλεγχο των επιχειρήσεων των περ. α) και
β), η αρµόδια αρχή:
γα) για µη συµµορφώσεις χαµηλού και µεσαίου κινδύνου, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει µεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει, δίνεται ένα εύλογο χρονικό
περιθώριο ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται δεύτερος επανέλεγχος. Αν µετά και τον δεύτερο επανέλεγχο,
η επιχείρηση δεν έχει συµµορφωθεί πλήρως µε τις συστάσεις
της αρµόδιας αρχής, λαµβάνονται µέτρα συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως και 21 και επιβάλλονται οι διοικητικές
κυρώσεις των άρθρων 23 και 23Α, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.
γβ) για µη συµµορφώσεις υψηλού κινδύνου, διαπιστώσει ότι η
επιχείρηση δεν έχει συµµορφωθεί πλήρως µε τις συστάσεις της,
λαµβάνονται µέτρα συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως
και 21 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 23
και 23Α λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.
2. Αν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει µη συµµορφώσεις υψηλού
κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής
νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της
υγείας και προστασίας των ζώων, της διαχείρισης των ΖΥΠ και
ΠΠ, της σήµανσης της χώρας καταγωγής των προϊόντων και της
χρήσης ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. και των ενδείξεων βιολογικών προϊόντων που αποτελούν ή θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή γενικότερα το δηµόσιο
συµφέρον ή συνιστούν δόλιες και παραπλανητικές πρακτικές ή
αν η επιχείρηση είναι υπότροπη, λαµβάνει άµεσα µέτρα συµµόρφωσης, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα
23 και 23Α λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του
άρθρου 23.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4235/2014, ως προς την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς την ενωσιακή και
την εθνική νοµοθεσία, παράλληλα µε την επιβολή των µέτρων
συµµόρφωσης των άρθρων 3 έως και 21, µπορεί να επιβάλλονται
διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 23 ή και 23Α και ποινικές κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 27.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4235/2014, ως προς τα κριτήρια επιµέτρησης των διοικητικών κυρώσεων, αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Τα µέτρα συµµόρφωσης και οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει
να στηρίζονται στην αξιολόγηση κινδύνου που επιφέρει η µη συµµόρφωση στη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και γενικότερα
το δηµόσιο συµφέρον και να αποσκοπούν στη διασφάλιση από
δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισµό του χρηµατικού ύψους του
διοικητικού προστίµου, ώστε αυτά να είναι αποτελεσµατικά, ανα-
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λογικά και αποτρεπτικά λαµβάνονται υπόψη, σε συνδυασµό, τα
κατωτέρω κριτήρια:
α) ο βαθµός επικινδυνότητας,
β) η πολλαπλότητα των µη συµµορφώσεων της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης,
γ) το µέγεθος της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης,
δ) η υποτροπή ως προς την ίδια µη συµµόρφωση στη διάρκεια
των τριών (3) τελευταίων ετών,
ε) η απόκτηση αθέµιτου οικονοµικού πλεονεκτήµατος.»
4. Το παρόν εφαρµόζεται σε µη συµµορφώσεις που διαπιστώνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2021
και εφεξής.
Άρθρο 30
Διαλειτουργικότητα Γενικού Εµπορικού Μητρώου Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019
Στο άρθρο 91 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), ως προς τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, προστίθεται
παρ. 4 και το άρθρο 91 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 91
Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.
1. Στο πλαίσιο του συστήµατος διασύνδεσης των εθνικών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.:
α. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τα λοιπά εθνικά Μητρώα ώστε
να:
αα. λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε στοιχεία που είναι αποθηκευµένα σε άλλο εθνικό Μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές
εταιρείες µε έδρα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και υποκαταστήµατα αυτών, εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας,
και
ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία των άρθρων
95, 97 και 98 του παρόντος αναφορικά µε τις κεφαλαιουχικές
εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, καθώς και υποκαταστήµατα
της περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόµου.
β. Απαντά σε ερωτήµατα που τίθενται από µεµονωµένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σηµείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο
σύστηµα διασύνδεσης των Μητρώων («η πύλη»), σχετικά µε πληροφορίες της υποπερ. ββ’ της περ. α’.
2. Το πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται µε το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.)
TAXIS σχετικά µε τη λήψη και διαβίβαση δεδοµένων, που προβλέπονται ως καταχωριζόµενα ή υποβαλλόµενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήµατα. Για την
υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρµόζεται το άρθρο 17 του ν.
4174/2013 (Α’ 170). Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης,
τα ειδικότερα στοιχεία που λαµβάνονται και διαβιβάζονται και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
3. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να διασυνδέεται και µε άλλα Μητρώα,
αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά και του παρέχουν
πρωτογενή και εξ αποστάσεως πληροφόρηση για πράξεις, στοιχεία ή δεδοµένα που καταχωρίζονται σε αυτό, τηρουµένων των
διατάξεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του εµπορικού απορρήτου, καθώς και του άρθρου 47
του
ν. 4623/2019 (Α’ 134). Με τις ίδιες προϋποθέσεις το
Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται, προκειµένου να χορηγεί πράξεις, στοιχεία
ή δεδοµένα που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, εφόσον αυτά
προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλόµενα στα άλλα Μητρώα, αρχεία ή βιβλία.
4. Το Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί δεδοµένα σε άλλα µητρώα, βάσεις δεδοµένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του ν. 4261/2014 (Α’107),
από ιδρύµατα πληρωµών του ν. 4537/2018 (Α’ 84) και ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), όπως και σε
διατραπεζικές εταιρίες που διαχειρίζονται αρχεία δεδοµένων οι-
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κονοµικής συµπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυµάτων, τα οποία
δραστηριοποιούνται νοµίµως στην Ελληνική Επικράτεια και δηµοσιεύονται στο σχετικό Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος και
τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο «Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών
Πληρωµών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013
(Α’ 163). Σκοπός της χορήγησης των δεδοµένων αυτών είναι η
απόκτηση µε δοµηµένο τρόπο στοιχείων που καταχωρίζονται στο
ΓΕ.ΜΗ. και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της προστασίας
προσωπικών δεδοµένων, εµπορικού απορρήτου και του άρθρου
47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Δεδοµένα για τα οποία απαιτείται η
συναίνεση των εγγεγραµµένων στο Γ.Ε.ΜΗ. προσώπων χορηγούνται µετά από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης. Η αρµόδια
Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) διατηρεί το δικαίωµα της διακοπής της
υπηρεσίας δεδοµένων, εφόσον διαπιστωθεί ακατάλληλη χρήση
αυτής, που δεν συνάδει µε την εκάστοτε πολιτική χρήσης των
δεδοµένων. Ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο
Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να
καθορίζουν, µε κοινή απόφασή τους, το κόστος χρήσης της Υπηρεσίας που σχετίζεται µε τα τέλη της παρ.1β του άρθρου 113,
καθώς και επιµέρους πολιτικές χρήσης των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων διακοπής της Υπηρεσίας, τις εκάστοτε διαδικασίες συναίνεσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια ή ρύθµιση.»
Άρθρο 31
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης
«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προµήθεια
Θερµαντικών Σωµάτων Εξωτερικού Χώρου»
1. Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 55 του
4758/2020 (Α’242) αντικαθίστανται ως εξής:

ν.

«Άρθρο 55
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για
την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης
για την Προµήθεια Θερµαντικών Σωµάτων
Εξωτερικού Χώρου»
Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων
Εστίασης για την Προµήθεια Θερµαντικών Σωµάτων Εξωτερικού
Χώρου»
που
εγκρίθηκε
µε
την
υπ’
αριθµ.
7141/1576/Α3/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46ΜΤΛΡ-ΦΥΣ) απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν υπόκειται σε
οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του
Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
µη
εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν.
4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους,
είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.), τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και
τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή
τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.»
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου
55 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και στις κατ’ εφαρµογή αυτού ήδη
εγκριθείσες ή/και καταβληθείσες ενισχύσεις.
3. Το άρθρο 112 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) καταργείται.
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Άρθρο 32
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων
πληττόµενων από την πανδηµία
του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 35
Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004
και 3908/2011 - Τροποποίηση του άρθρου 76
του ν. 4399/2016

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης
πληττόµενων από την πανδηµία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάµενων επιχειρήσεων γυµναστηρίων, παιδότοπων» δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος,
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου
47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής
της, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου
ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και
τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος
απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή
τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Στη παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και η παρ.
4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόµων
3299/2004 και 3908/2011 έχει κριθεί από τις αρµόδιες Γνωµοδοτικές Επιτροπές, ότι δικαιούνται παράταση των προθεσµιών ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί έως
τις 30.10.2019 η σχετική εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της
παράτασης, η διάρκεια της παράτασης αυτής που εγκρίνεται µε
την οικεία απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου,
υπολογίζεται µετά τις 31.12.2021. Η διάρκεια της παράτασης
υπολογίζεται µετά τις 31.12.2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 έχουν εκδοθεί
αποφάσεις χορήγησης παράτασης µετά τις 11.9.2019, οπότε οι
αποφάσεις αυτές τροποποιούνται µετά από αίτηση του δικαιούχου φορέα που υποβάλλεται εντός µηνός από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος εδαφίου. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 ο υπολογισµός της διάρκειας της παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο ισχύει, ανεξαρτήτως αν έχει υλοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους
του
επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου 2017, όµως οι
φορείς υλοποίησης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων του ν.
3299/2004 δεν δύνανται να κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 5 του ν.
3299/2004. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και για όσους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011 αιτηθούν παράτασης του
χρόνου ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας µετά τις
30.10.2019 και εφόσον τα αιτήµατά τους γίνουν δεκτά από τα
κατά περίπτωση αρµόδια όργανα κατά τις κείµενες διατάξεις, σε
κάθε δε περίπτωση εφαρµόζονται και οι διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 8 του π.δ. 33/2011.»

Άρθρο 33
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών
σχεδίων του ν. 4399/2016
Παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσµία ολοκλήρωσης σε
όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης
του ν. 4399/2016 (Α’ 117) έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 34
Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις
απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται
από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19
1. Για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους
ν.
3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και η
δραστηριότητά τους εµπίπτει στους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, η απόφαση ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας δύναται να εκδοθεί χωρίς
την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάµενων θέσεων εργασίας ή/και της δηµιουργίας νέων, εφόσον η οριζόµενη
ηµεροµηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους κυµαίνεται µεταξύ 1ης.1.2020 και
30ής.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του νόµου και της
απόφασης υπαγωγής.
Η πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάµενων ή/και
της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας ελέγχεται µετά την περίοδο αυτήν και σύµφωνα µε το οικείο θεσµικό πλαίσιο.
2. Σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση
υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016, από επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εµπίπτει στους Κ.Α.Δ.
των κλάδων που πλήττονται από την πανδηµία του κορωνοϊού
COVID-19, ο υπολογισµός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για
το έτος 2020 ή το έτος 2021 δύναται να πραγµατοποιείται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων
µηνών του έτους 2019.

Άρθρο 36
Έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων
στις Στρατηγικές Επενδύσεις
Στις περιπτώσεις έργων, που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές
επενδύσεις του ν. 4608/2019 (Α’ 66), οι αρµοδιότητες της τοπικής
αυτοδιοίκησης περί έγκρισης εισόδου - εξόδου οχηµάτων, οι
οποίες απορρέουν από το β.δ. 465/1970 (Α’ 150), ασκούνται από
το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το παρόν εφαρµόζεται και επί εκκρεµών ή επανυποβληθέντων,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτηµάτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου - εξόδου οχηµάτων, σύµφωνα µε το β.δ. 465/1970, σε έργα που έχουν
ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.
Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων εµπορικών µισθώσεων Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15
του ν. 4013/2011
Στην παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ.
12 διαµορφώνεται ως εξής:
«12. Μισθώσεις ακινήτων, υφιστάµενες αλλά και όσες συναφθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, που υπάγονται στο
π.δ. 34/1995 (Α’ 30) και αφορούν σε ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις µε εκµισθωτή το Δηµόσιο, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. ή
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φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πλην της Ε.Τ.Α.Δ., συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί,
εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές µισθωµάτων ή
άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα και υποβληθεί βιώσιµο επιχειρηµατικό πλάνο για εκσυγχρονισµό και ανακαίνιση του ακινήτου, που εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του εκµισθωτή,
µπορούν να παρατείνονται µέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη
τους µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο
στο µίσθιο µισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για µισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει, εφόσον το µίσθιο δεν έχει αποδοθεί και δεν υφίσταται αντισυµβατική διακράτηση.
Εφόσον το τελικό κόστος του επιχειρηµατικού πλάνου του
πρώτου εδαφίου, όπως πιστοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία
του εκµισθωτή, υπερβεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τον αρχικό προϋπολογισµό, µε τη συνδροµή και των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης υπέρ του
µισθωτή του συγκεκριµένου µισθίου, προκειµένου να του παρασχεθεί η δυνατότητα κατάθεσης ισόποσης προσφοράς προς οιονδήποτε τρίτο πλειοδότη, υπερθεµατιστή ή υποψήφιο
αγοραστή πλειοδοτικού διαγωνισµού, τον οποίο ήθελε τυχόν διενεργήσει ο εκµισθωτής για την αγοραπωλησία του µισθωµένου
ακινήτου. Η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου καθίσταται
γνωστή προς τους τρίτους συµµετέχοντες στη διαδικασία µε
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.»
Άρθρο 38
Διοικητικό Συµβούλιο - Τροποποίηση
του άρθρου 69 του ν. 4497/2017
Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 69 του v. 4497/2017 και
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συζητεί τα σηµαντικότερα θέµατα
του εµπορίου, της µεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέµει τιµητικές διακρίσεις, που σχετίζονται µε τα θέµατα αυτά, εγκρίνει
τον οικονοµικό απολογισµό, τον ισολογισµό, τον προϋπολογισµό
και τον προγραµµατισµό δράσεων του Επιµελητηρίου, παύει ή
αντικαθιστά οποτεδήποτε τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής µε
απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών του και αποφασίζει για κάθε θέµα, που έχει σχέση µε την επιµελητηριακή δραστηριότητα. Επίσης, το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται
οποτεδήποτε να εκλέγει νέα Διοικητική Επιτροπή µε απόφαση
της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών του. Σε περίπτωση παύσης, αντικατάστασης ή νέας εκλογής του συνόλου των µελών
της Διοικητικής Επιτροπής και µέχρι τον ορισµό νέων, τα καθήκοντα αυτής ασκούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 39
Παράταση προθεσµίας της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους
υλοποιείται εντός του 2021
1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) για τους δασικούς χάρτες που η
ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από
τη λήξη της, για έξι (6) µήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται
για είκοσι (20) επιπλέον ηµέρες για όσους κατοικούν µόνιµα ή
διαµένουν στην αλλοδαπή.
2. Διορθώσεις που εµπίπτουν στην κατηγορία πρόδηλου σφάλµατος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α’ της υπ’ αριθµ.
153394/919/12.4.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1366), υλοποιούνται και ενσωµατώνονται στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες δύο (2) µήνες
πριν από το πέρας της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων της
παρ. 1. Η ενσωµάτωση προδήλων σφαλµάτων εκτελείται µε
πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δηµοσιεύεται στο
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πρόγραµµα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η
υποβολή αντιρρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν.
3889/2010, εντός τής προθεσµίας της παρ. 1. Αν η διόρθωση
αφορά σε κυρωµένο τµήµα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η
απόφαση κύρωσης για το τµήµα που διορθώνεται. Αντιρρήσεις
ή αιτήµατα διόρθωσης προδήλου σφάλµατος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εµπίπτουν στις διορθούµενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το
τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο.
Άρθρο 40
Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δηµόσιο
στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»
Το Ελληνικό Δηµόσιο, µε σκοπό τη στήριξη της οικονοµίας
λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
σύµφωνα µε την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Πλαίσιο για τη
λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η οικονοµία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19» (CI 91):
α. Παρέχει την εγγύησή του, κατά παρέκκλιση των άρθρων 96,
97, 98, 100 και 104 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), δυνάµει της παρ.
25 του Τµήµατος 3.2 της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020
(CI 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», σε ποσοστό ενενήντα τοις
εκατό (90%) επί δανείου ποσού ενενήντα εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (90.500.000) ευρώ, το οποίο πρόκειται να συνάψει η εν λόγω εταιρεία µε εµπορικές τράπεζες. Η εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν υποβολής αιτήµατος από την εταιρεία προς
τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι όροι παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου καθορίζονται στην
ως άνω απόφαση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην
υπό στοιχεία C(2021) 2079 final /24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται µε µέριµνα της
Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Καλύπτει, δυνάµει της παρ. 27α του Τµήµατος 3.3 της υπό
στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 (CI 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οµολογιακό δάνειο του ν. 4548/2018 (Α’
104) εκδόσεως της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», ποσού
εννέα εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) ευρώ. Η
κάλυψη του οµολογιακού δανείου γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν υποβολής αιτήµατος από την
εταιρεία προς τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. Οι κύριοι όροι κάλυψης του οµολογιακού δανείου του Ελληνικού Δηµοσίου
καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στην υπό στοιχεία C(2021) 2079 final /24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται
µε µέριµνα της ανωτέρω Μονάδας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το σχετικό πρόγραµµα έκδοσης οµολογιακού δανείου υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Άρθρο 41
Θέµατα συµβάσεων παραχώρησης έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
του ν. 2289/1995 (Α’ 27)
Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται παρ. 20
ως εξής:
«20. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση, σύµφωνα µε το
παρόν, του δικαιώµατος χρήσης του θαλάσσιου χώρου, του πυθ-
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µένα και του υπεδάφους του βυθού στους ανάδοχους των συµβάσεων παραχώρησης των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα
µε τον ν. 2289/1995 (Α’ 27) για τους σκοπούς της κατασκευής
και εγκατάστασης σταθερών ή πλωτών εξεδρών, αγωγών, καλωδίων και τοποθέτησης ναυδέτων, στο πλαίσιο της άσκησης των
δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε εκτέλεση των προβλεπόµενων στις οικείες συµβάσεις, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε βάση τις διεθνώς ισχύουσες παραµέτρους και κριτήρια, που εφαρµόζονται
αναλογικά, κατόπιν πρότασης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.). Η παρούσα καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεις των
αναδόχων των συµβάσεων του ν. 2289/1995 για την παραχώρηση χρήσης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο. Η παραχώρηση
του δικαιώµατος χρήσης, σύµφωνα µε το παρόν, αφορά σε περιοχές εκτός των συµβατικών περιοχών παραχώρησης, ζητήµατα
των οποίων ρυθµίζονται ειδικώς µε την εκάστοτε σύµβαση του
ν. 2289/1995 (Α’ 27).»
Άρθρο 42
Ειδικές περιπτώσεις κίνησης
λογαριασµού πυρόπληκτων
Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της οικ.
2/57679/ΔΛΓΚ/25.07.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Αναπληρωτή Οικονοµικών (Β’ 3014), η οποία
έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 4β του άρθρου 2 του ν.
4626/2019 (Α’ 141) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο, τέταρτο και
πέµπτο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Εγκρίνει τις δράσεις και τις αντίστοιχες δαπάνες που προτείνουν τα Υπουργεία και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, καθώς και η
αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο
δεύτερο της από 24.07.2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση άµεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23 ης Ιουλίου 2018»
(Α’ 127). Για την έγκριση των δράσεων και των αντίστοιχων δαπανών οι φορείς του προηγούµενου εδαφίου, υποβάλλουν στην
Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας εκτέλεσης του έργου ή λήψης της υπηρεσίας και την
επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, ββ) τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί και την τεκµηρίωσή του, γγ) την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της
σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί και δδ) τις υπάρχουσες
εγκεκριµένες µελέτες και πίνακα µε τις τυχόν απαιτούµενες περαιτέρω µελέτες.
β. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό κίνησης του λογαριασµού.
γ. Εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονοµικών πληρωµές προς
τους φορείς του πρώτου εδαφίου της περ. α’ για τις δράσεις και
µέχρι του εγκεκριµένου ύψους δαπανών που προβλέπονται στην
περ. α’. Για την έκδοση της εντολής του προηγουµένου εδαφίου,
οι φορείς του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρούσας
παραγράφου υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) την έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτωση α’, ββ) τη σύµβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της,
καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, γγ) τις αποφάσεις των φορέων
του πρώτου εδαφίου της περ. α’ µε τις οποίες ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής του αντικειµένου της σύµβασης,
δδ) βεβαίωση για τη µερική ή συνολική περάτωση και επιµέτρηση
των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου
της περ. α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, µερική ή συνολική του αντικειµένου της σύµβασης, εε) το αίτηµα
πληρωµής του αναδόχου προς τον φορέα του πρώτου εδαφίου
της περ. α’ µε τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και στστ)
βεβαίωση του φορέα προς την Επιτροπή, ότι η πληρωµή είναι

σύµφωνη µε τη σύµβαση που έχει συναφθεί.
Στην περίπτωση της δράσης της υλοποίησης της σύνταξης
Πολεοδοµικού Σχέδιου Εφαρµογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου) του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)
µέσω άλλων αναδόχων µελετών ή γενικών υπηρεσιών πέραν του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, η Επιτροπή εντέλλεται προς
τον Υπουργό Οικονοµικών τη µεταφορά ποσού ύψους του προϋπολογισµού των συµβάσεων, που πρόκειται να συναφθούν σε
λογαριασµό του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος µέσω του
οποίου καλύπτονται οι αµοιβές αυτών. Εντός ενός (1) µηνός από
την παράδοση του Πολεοδοµικού Σχέδιου Εφαρµογής πραγµατοποιείται εκκαθάριση του ποσού και το υπολειπόµενο επιστρέφεται στον ειδικό λογαριασµό για την αρωγή πληγέντων από τις
πυρκαγιές. Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι φορείς του
πρώτου εδαφίου της περ. α’ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκριση της Επιτροπής της περ. α’, ββ)
τη σύµβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης
που επιλέχθηκε, γγ) την απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής του αντικειµένου της
σύµβασης, δδ) βεβαίωση για τη µερική ή συνολική περάτωση και
επιµέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περ. α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την
παραλαβή, µερική ή συνολική, του αντικειµένου της σύµβασης,
εε) το αίτηµα εκκαθάρισής του προς την Επιτροπή µε τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την
Επιτροπή, ότι η πληρωµή είναι σύµφωνη µε τη σύµβαση που έχει
συναφθεί.
Οι αναγκαίες συµβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων, οι
οποίες χρηµατοδοτούνται από το λογαριασµό υπογράφονται
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.».
Άρθρο 43
Μουσείο Ολοκαυτώµατος Ελλάδος
1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθµισης περί
ανταλλαγής ή µεταβίβασης ακινήτων, η ανταλλαγή:
(α) ακινήτου κυριότητας της ΟΣΕ Α.Ε. και διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στην περιοχή του Εµπορευµατικού Σταθµού Θεσσαλονίκης του Δήµου Θεσσαλονίκης, συνολικού εµβαδού 3690,24
τ.µ., για το οποίο έχουν καθοριστεί ειδικοί όροι δόµησης µε το
από 29.12.2017 (ΥΣ98) προεδρικό διάταγµα (ΑΑΠ 293), όπως το
ακίνητο αυτό περιγράφεται υπό στοιχεία Τ8, Τ9, Τ10, Τ1, Τ12,
Τ13, Τ14, Τ1, Τ7 και Τ8 στο από µηνός Απριλίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα Τ1 «Ανταλλαγή εδαφικών εκτάσεων µεταξύ
Δήµου Θεσσαλονίκης και σιδηροδροµικού ακινήτου ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε.» του Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού Γεώργιου Μαυρίκα, που θεωρήθηκε από την Προϊσταµένη του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών του Δήµου Θεσσαλονίκης και το οποίο
προσαρτάται ως Παράρτηµα στο παρόν και
(β) κοινόχρηστου χώρου, έκτασης 3690,24 τ.µ., του Δήµου
Θεσσαλονίκης, όπως ο χώρος αυτός περιγράφεται υπό στοιχεία
Α1, Α2, Α3, Α4, Α23, Α5 και Α1 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό
διάγραµµα Τ1.
Το ακίνητο της περ. (α), συνολικής έκτασης 3.690,24 τ.µ,. περιλαµβάνει:
(α1) έκταση, εµβαδού 3.166 τ.µ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7 και Τ1 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ1, η οποία είχε χαρακτηριστεί µε το από
29.12.2017 προεδρικό διάταγµα ως οικοδοµήσιµος χώρος και
(α2) έκταση, εµβαδού 524,24 τ.µ., όπως περιγράφεται υπό
στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ11, Τ12, Τ13, Τ14
και Τ1 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ1, η οποία
είχε χαρακτηριστεί µε το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγµα ως
«πεζόδροµοι».
2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθµισης περί
ανταλλαγής ή µεταβίβασης ακινήτων, η ανταλλαγή:
(α) των ακόλουθων τµηµάτων του σιδηροδροµικού ακινήτου
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κυριότητας της ΟΣΕ Α.Ε. και διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που
βρίσκονται εντός του Εµπορευµατικού Σταθµού Θεσσαλονίκης:
(α1) τµήµατος ΕΒ1, εµβαδού 728,89 τ.µ., όπως περιγράφεται
υπό στοιχεία Α24, Τ10, Τ9, Α21, Α20, Α25 και Α24 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ1 και
(α2) τµήµατος ΕΒ2, εµβαδού 1759,63 τ.µ., όπως περιγράφεται
υπό στοιχεία Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α32, Α33, Α34, Α35,
Α36, Α37, Α38 και Α26 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ1, και
(β) κοινόχρηστου χώρου του Δήµου Θεσσαλονίκης ίσης έκτασης, εµβαδού 2.488,52 τ.µ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Α4,
Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21,
Α22, Α23 και Α4 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ1.
3. Οι ανταλλαγές των παρ. 1 και 2 πραγµατοποιούνται µε αποφάσεις, αφενός του Διοικητικού Συµβουλίου της ΟΣΕ Α.Ε. και
της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και αφετέρου του Δηµοτικού Συµβουλίου του
Δήµου Θεσσαλονίκης, οι οποίες λαµβάνονται σύµφωνα µε το
παρόν και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθµισης περί ανταλλαγής ή µεταβίβασης ακινήτων των ως άνω νοµικών προσώπων. Οι
αποφάσεις του πρώτου εδαφίου λαµβάνονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
4. Οι αποφάσεις της παρ. 3 µεταγράφονται, µαζί µε τον παρόντα και τα προσαρτώµενα σε αυτόν τοπογραφικά διαγράµµατα, ατελώς, περιλαµβανοµένης και της απαλλαγής από την
καταβολή οιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή δικαιώµατος, και
χωρίς την ανάγκη υποβολής άλλων εγγράφων ή δηλώσεων, στο
αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο.
5. Το ακίνητο της περ. (β) της παρ. 1, το οποίο θα περιέλθει
στην κυριότητα της ΟΣΕ Α.Ε. και τη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
µετά την ανωτέρω ανταλλαγή, υπάγεται στις ρυθµίσεις των άρθρων 6 και 6Α του ν. 3891/2010 (Α’ 188) και ισχύουν σε αυτό οι
ειδικοί όροι δόµησης, οι λοιπές πολεοδοµικές ρυθµίσεις και οι
περιβαλλοντικοί όροι που καθορίστηκαν µε το από 29.12.2017
προεδρικό διάταγµα, αποκλειστικά προς τον σκοπό της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώµατος Ελλάδος. Ο οικοδοµήσιµος
χώρος του ως άνω ακινήτου έχει έκταση 3.166 τ.µ., όπως έχει
οριστεί µε το 29.12.2017 προεδρικό διάταγµα. Το ακίνητο της
περ. (β) της παρ. 2, που θα περιέλθει στην κυριότητα της ΟΣΕ
Α.Ε. και τη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. µετά την ανωτέρω ανταλλαγή, χαρακτηρίζεται χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας
ως χώρος στάθµευσης για την εξυπηρέτηση του Μουσείου Ολοκαυτώµατος, στον οποίο εφαρµόζεται το π.δ. 350/1996 (Α’ 230).
Κατ’ εφαρµογή του π.δ. 350/1996 για το Μουσείο Ολοκαυτώµατος Ελλάδος, οι απαιτήσεις θέσεων στάθµευσης ανά επιφάνεια
κτιρίου εξειδικεύονται ως εξής: µια (1) θέση στάθµευσης αυτοκινήτων ανά 100 τ.µ. επιφάνειας κτιρίου (παρ. 6 άρθρου 2 π.δ.
350/1996) και µια (1) θέση στάθµευσης µεγάλων αυτοκινήτων
ανά 3500 τ.µ. επιφάνειας κτιρίου (παρ. 2 άρθρου 5 π.δ.
350/1996).
6. Τα ακίνητα που θα περιέλθουν στον Δήµο Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται, µε την ολοκλήρωση της ανταλλαγής και χωρίς
την τήρηση άλλης διαδικασίας ή διατύπωσης, στο σύνολό τους,
ως κοινόχρηστοι χώροι.
7. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου του Δήµου Θεσσαλονίκης, µε τις επιµέρους ρυθµίσεις
που αποτυπώνονται στο από µηνός Φεβρουαρίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα Τ2 µε τίτλο «Τοπογραφικό διάγραµµα τροποποίησης ρυµοτοµίας» του Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού
Γεώργιου Μαυρίκα, που θεωρήθηκε από την Προϊσταµένη της
Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Προϊσταµένη του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών του Δήµου Θεσσαλονίκης και το οποίο
προσαρτάται ως Παράρτηµα στο παρόν.
Ειδικότερα:
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(α) Δηµιουργείται νέο οικοδοµικό τετράγωνο (ΟΤ) Μ1, εµβαδού 3.166 τ.µ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4
και Τ1 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ2, µε χρήση
πολιτιστικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 του π.δ.
59/2018 (Α’ 114), που προορίζεται αποκλειστικά για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώµατος, στο οποίο επιτρέπονται
και όλες οι συνοδές χρήσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στο κτιριολογικό πρόγραµµα του Μουσείου. Στο ΟΤ Μ1 ισχύουν οι ειδικοί όροι δόµησης και οι λοιπές πολεοδοµικές ρυθµίσεις που
καθορίστηκαν µε το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγµα, σύµφωνα µε την παρ. 5 του παρόντος.
(β) Δηµιουργείται νέο ΟΤ Μ2, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία
Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ11, Τ12, Τ13, Τ14, Τ15, Τ16, Τ17, Τ18,
Τ19, Τ20, Τ21, Τ22, Τ23, Τ24, Τ25, Τ26, Τ27, Τ28, Τ29, Τ30 και Τ5
στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ2. Στο τµήµα του
ΟΤ Μ2 που περιγράφεται υπό στοιχεία Τ13, Τ14, Τ15, Τ16, Τ17,
Τ18, Τ19, Τ31, Τ32, Τ22, Τ23, Τ24, Τ33, Τ34, Τ28, Τ29 και Τ13, καθορίζεται ειδική χρήση στάθµευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 59/2018, που προορίζεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του Μουσείου Ολοκαυτώµατος Ελλάδος, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του παρόντος. Στο υπόλοιπο τµήµα του ΟΤ Μ2, το
οποίο αποτελεί κοινόχρηστο χώρο, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
παρόντος, καθορίζεται χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό πράσινο» σύµφωνα µε το άρθρο 7 του π.δ. 59/2018.
Καθορίζονται πεζόδροµοι για τον διαχωρισµό των ΟΤ Μ1 και
ΟΤ Μ2, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ2, Τ5, Τ30, Τ29, Τ28,
Τ27, Τ4, Τ3 και Τ2 του προσαρτώµενου τοπογραφικού διαγράµµατος Τ2, συνολικού εµβαδού 524,24 τ.µ..
Δηµιουργείται νέος κοινόχρηστος χώρος Κ.Χ. 180Α, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ49, Τ50, Τ51, Τ52, Τ53, Τ54, Τ55 και
Τ49 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ2, σύµφωνα
µε την παρ. 6 του παρόντος, στο οποίο καθορίζεται χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό πράσινο», σύµφωνα µε το άρθρο 7 του π.δ.
59/2018. Ο Κ.Χ.180Α διαχωρίζεται από το ΟΤ180 µε την υφιστάµενη ανώνυµη οδό και µε πεζόδροµο πλάτους 3 µ., ο οποίος καθορίζεται στο ανατολικό όριο του υπό στοιχεία Τ57, Τ49, Τ55,
Τ56 και Τ57 προσαρτώµενου τοπογραφικού διαγράµµατοςΤ2.
Καταργείται η χρήση πολιτιστικά κτίρια που είχε καθοριστεί
βάσει του από 29.12.2017 προεδρικού διατάγµατος και ο οικοδοµήσιµος χώρος µε στοιχεία Τ36, Τ37, Τ38, Τ39, Τ40, Τ35 και
Τ36 του τοπογραφικού διαγράµµατος Τ2 µετατρέπεται σε κοινόχρηστο χώρο µε χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό πράσινο» του
άρθρου 7 του π.δ. 59/2018.
Διευρύνεται το πλάτος της οδού Κωλέττη προς τα ανατολικά
ώστε το ελάχιστο ενιαίο πλάτος να είναι 21,00 µ..
Τροποποιείται το περίγραµµα του Εµπορευµατικού Σταθµού
Θεσσαλονίκης µε τη χάραξη πεζοδρόµου πλάτους 3,00 µ., όπως
περιγράφεται υπό στοιχεία Τ26, Τ25, Τ24, Τ23, Τ22, Τ21, Τ47,
Τ46, Τ45, Τ44, Τ48 και Τ26 στο προσαρτώµενο τοπογραφικό διάγραµµα Τ2.
8. Το από 18.6.2014 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης του ακινήτου της παρ. 1, που έχει συναφθεί µεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, εξακολουθεί να
ισχύει µε τους ίδιους όρους. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ως µισθώτρια του ακινήτου, είναι ο κύριος του έργου της
κατασκευής του κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το Μουσείο
Ολοκαυτώµατος Ελλάδος.
9. Η διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Μουσείου Ολοκαυτώµατος Ελλάδος θα ανατεθεί σε νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτόν
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
10. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος το Παράρτηµα που περιέχει τα τοπογραφικά διαγράµµατα Τ1 και Τ2.
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Άρθρο 44
Επίλυση θεµάτων επ’ ωφελεία των χρηστών
που κινούνται στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόµων
Στις περιπτώσεις κατασκευής αναβαλλοµένων τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων των συµβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί µε τους νόµους 3597/2007 (Α’ 168) και 3621/2007 (A’ 279)
είναι δυνατή µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών η απόδοση σε κυκλοφορία των τµηµάτων, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση κατασκευής των ως
άνω τµηµάτων πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών ανεξάρτητου µηχανικού του αντίστοιχου έργου, η οποία
εκδίδεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της οικείας σύµβασης παραχώρησης που καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης της
βεβαίωσης περάτωσης εργασιών αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύµβασης Παραχώρησης που αφορούν στην οικονοµική διαχείριση του αναβαλλόµενου τµήµατος
στο οποίο εντάσσεται το προς απόδοση σε κυκλοφορία τµήµα.
Άρθρο 45
Παράταση ισχύος αδειών του άρθρου 6
του ν. 3054/2002
Παρατείνεται από τη δηµοσίευση του παρόντος έως 31.8.2021
η ισχύς των αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), που
παρατάθηκαν αρχικώς µε το άρθρο 250 του ν. 4782/2021 (Α’ 36),
και εν συνεχεία µε το άρθρο 81 του ν. 4796/2021 (Α’ 63). Η ως
άνω παράταση ισχύει και για τις άδειες εµπορίας που έχουν λήξει
ή λήγουν από 18.4.2021 έως 31.7.2021.
Άρθρο 46
Ρυθµίσεις για ενεργειακές κοινότητες
Σε περίπτωση που Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) δεν έχει
προσκοµίσει στο Γ.Ε.Μ.Η. από την 1η.11.2020 και έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος τα πρακτικά της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συµβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου, δυνάµει
της παρ. 3 του άρθρου 8 του v. 4513/2018 (Α’ 9), δύναται να προσκοµίσει τα ως άνω πρακτικά στο Γ.Ε.Μ.Η. εντός ενός (1) µηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση εµπρόθεσµης υποβολής, τυχόν διαγραφή από το Μητρώο των Ε.Κοιν.
που έγινε λόγω µη προσκόµισης στο Γ.Ε.Μ.Η. των πρακτικών
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και
η Ε.Κοιν. παραµένει ενεργή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα,........................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

14. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 21.04’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 24
Μαΐου 2021 και ώρα 12.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

