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Αθήνα, σήµερα στις 3 Ιουνίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.18’ 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 2-6-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΛE’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης

2 Ιουνίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Εκλογή Δηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών και
λοιπές διατάξεις»).
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών τα ακόλουθα:
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Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αναφορών. Ευχαριστούµε τον κ. Κυρανάκη.
Προτού εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία, η Βουλή καλείται
να εγκρίνει άδεια απουσίας στο εξωτερικό από 9 Ιουνίου 2021
έως 16 Ιουνίου 2021 της συναδέλφου κ. Κυριακής Μάλαµα από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΣΤ’ - 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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: «Κύρωση α) της Συµφωνίας για τη 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
Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Οικονοµικής, Επιστηµονικής και
Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων Πολιτειών».
Θα σπάσουµε στα δύο τις κυρώσεις, µε την ίδια διαδικασία
µεν, αλλά υπάρχει λόγος να είναι χωριστά και θα το καταλάβετε
στη συνέχεια. Για το πρώτο κοµµάτι, το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε
στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία, εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή, µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι
έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως των συµβάσεων για πέντε
λεπτά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε λεπτά και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας. Νοµίζω ότι έχω
τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος.
Τώρα, µε βάση την ενηµέρωση που έχω, «κατά» αυτής της
πρώτης σύµβασης ψήφισε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και
εξέφρασαν επιφυλάξεις η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.
Εποµένως, κατ’ αρχάς σε επίπεδο εισηγητών δίνω πρώτα τον
λόγο στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, στον κ. Δελή, για πέντε
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σπεύδω να διευκρινίσω από την αρχή ότι η αρνητική µας
ψήφος για την υπό κύρωση συµφωνία της χώρας µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες δεν µπορεί και δεν πρέπει να ερµηνευθεί και ως
γενική ή απόλυτη αντίρρηση του κόµµατός µας στο να υπάρχει
και να αναπτύσσεται η συνεργασία ανάµεσα στις επιστηµονικές
κοινότητες και στα πανεπιστήµια. Υπάρχουν, άλλωστε, πάµπολλα
θετικά παραδείγµατα γόνιµων διεθνών συνεργασιών, τα οποία
επιβεβαιώνουν και υπογραµµίζουν ότι τόσο η διεθνική διάσταση
όσο και η διεθνική συνεργασία είναι βασικά γνωρίσµατα της επιστηµονικής έρευνας. Όµως, τόσο η νέα συµφωνία όσο και η τροποποίηση της προηγούµενης δεν ανήκουν σε αυτού του τύπου
τις θετικές συνεργασίες για την επιστήµη και την έρευνα από τη
σκοπιά πάντα των λαϊκών συµφερόντων.
Δεν είναι µόνο ότι ο εισηγητής της Πλειοψηφίας εντάσσει τη
συµφωνία στην προσπάθεια περαιτέρω ισχυροποίησης των διπλωµατικών και στρατιωτικών σχέσεων της Ελλάδας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, ούτε ότι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί για
το κόµµα του το βραβείο της πατρότητας τέτοιων συµφωνιών µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες, ούτε ακόµα ότι ο εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής χαρακτηρίζει τη συµφωνία ως βασικό εργαλείο, λέει
«εξωστρέφειας και µέρος της εξωτερικής πολιτικής της χώρας».
Είναι και το ότι ο ίδιος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην επιτροπή δήλωσε ανοιχτά ότι αυτή η συµφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου της χώρας µας
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019,
ένας στρατηγικός διάλογος που θυµίζουµε ήδη έφερε µία στρατιωτική συµφωνία και γέµισε τη χώρα µας µε αµερικανικές στρατιωτικές βάσεις από την Αλεξανδρούπολη και τη Μαγνησία µέχρι
τη Σούδα, ορµητήρια δηλαδή κάθε είδους ιµπεριαλιστικών πολεµικών σχεδιασµών.
Συνεπώς και µετά από όλα αυτά εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς
ότι η υπό συζήτηση σήµερα συµφωνία στην πραγµατικότητα
υπηρετεί τη µεγαλύτερη δυνατή ευθυγράµµιση και την πιο στενή
σύνδεση της Ελλάδας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες στο πλαίσιο της
αναβάθµισης των σχέσεων µεταξύ των δύο κρατών, µία αναβάθµιση, που την επιδιώκουν οι Ηνωµένες Πολιτείες, προκειµένου
να ενισχύσουν την επιρροή τους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, την ώρα που σε αυτή µαίνονται οι ιµπεριαλι-
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στικοί ανταγωνισµοί. Την αναβάθµιση, όµως, αυτήν την επιδιώκει
µε πάθος και η αστική τάξη της Ελλάδας στη συντονισµένη της
προσπάθεια να διεκδικήσει και αυτή αναβαθµισµένο γεωπολιτικό
ρόλο στην ίδια περιοχή. Και λέµε συντονισµένη, γιατί όλοι βλέπουµε την πλήρη ευθυγράµµιση όλων των αστικών κοµµάτων
από τη Νέα Δηµοκρατία µέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ στην επιδίωξη αυτή
του ελληνικού κεφαλαίου, επιδίωξη η οποία και προβάλλεται και
µε εθνικό –τάχα- µανδύα.
Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι σηµαντικό ρόλο παίζει η
εκπαιδευτική και πολιτιστική διπλωµατία, η «soft diplomacy», η
«science diplomacy» σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας στην προώθηση των επιδιώξεων των ιµπεριαλιστών, καθώς διαµορφώνουν επιπλέον διαύλους παρέµβασης και
ενσωµάτωσης, τόσο µε οικονοµικούς όσο και µε ιδεολογικούς
όρους. Και για να µην µας κατηγορήσει κάποιος ότι κυνηγάµε
φαντάσµατα, σας προτείνουµε να διαβάσετε την πρόσφατα δηµοσιευµένη έκθεση της Αµερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα
που έχει τον χαρακτηριστικό όσο και αποκαλυπτικό τίτλο «Η δυσλειτουργική κατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, µία πρόκληση στον τοµέα της δηµόσιας διπλωµατίας των
Ηνωµένων Πολιτειών, Μέρος 1ο».
Σ’ αυτήν την έκθεση θα δείτε, λοιπόν, πώς βλέπει διαχρονικά
η αµερικανική Πρεσβεία τις εξελίξεις στα ελληνικά πανεπιστήµια,
αλλά και το πού στρέφουν το ενδιαφέρον τους για να παρέµβουν, έχοντας και ως δεδοµένο ότι ορισµένα τµήµατα, όπως
λένε, της ελληνικής κοινωνίας είναι ιστορικώς επιφυλακτικά για
τη συνεργασία Ελλάδος Ηνωµένων Πολιτειών στην άµυνα, στην
οικονοµία και στα πολιτικά ζητήµατα. Τέτοια ας πούµε και εναρµονισµένα µε την ελληνική εκπαίδευση σε επίπεδο περιφερειών
είναι και η λειτουργία διαφόρων «tech labs», που λειτουργούν ως
θύλακες αµερικανικής επιρροής, γρήγορης συγκέντρωσης δεδοµένων και εκπόνησης δραστηριότητας εναρµονισµένων στις
επιδιώξεις πάντα του στρατηγικού διαλόγου.
Τώρα, αν σε όλα αυτά προσθέσουµε και τις διαλέξεις αξιωµατούχων της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών σε διάφορα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, εκδηλώσεις, ηµερίδες, αν προσθέσουµε
την υπογραφή µνηµονίων συνεργασίας και διεθνών ερευνητικών
προγραµµάτων, µεταξύ αµερικανικών πανεπιστηµίων της πρεσβείας αλλά και του ΝΑΤΟ ήδη από το 2009, καθώς και την πρόσφατη ψήφιση νόµου, όπου προβλέπεται η επιχορήγηση από τον
ελληνικό παρακαλώ προϋπολογισµό του αµερικανικού Ιδρύµατος «Φουλµπράιτ», δηλαδή, ενός φορέα προώθησης των πολιτικών επιδιώξεων των κυβερνήσεων των Ηνωµένων Πολιτειών,
ενός ευαγούς ιδρύµατος του οποίου το µαύρο παρελθόν και οι
απαρχές της παρουσίας του στην Ελλάδα σε εκείνα τα σκοτεινά
χρόνια του εµφυλίου από το 1948 σηµατοδοτούν και τον ρόλο
του, του οποίου µάλιστα η δυνατότητα χρηµατοδότησης προβλέπεται και µε το σηµερινό πρωτόκολλο, που τροποποιείται και αν
συνυπολογίσουµε και την ταχύτατη ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από αµερικανικούς µονοπωλιακούς
οµίλους σε κλάδους αιχµής, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες και
η έρευνα, µιας και εδώ βρίσκουν φθηνό επιστηµονικό και ειδικευµένο εργατικό δυναµικό για να το εκµεταλλευτούν, καταλαβαίνουµε όλοι ότι κάτω από το πρίσµα όλων των παραπάνω το
γενικόλογο και φαινοµενικά αθώο περιεχόµενο της υπό συζήτηση συµφωνίας για την επιστήµη και την τεχνολογία µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής αποκτά ένα πολύ
συγκεκριµένο, αρνητικό για τον λαό περιεχόµενο και σε µία κατεύθυνση διαµετρικά αντίθετη για τα λαϊκά συµφέροντα.
Γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βιλιάρδος του οποίου το κόµµα είχε
εκφράσει επιφυλάξεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αναφέραµε στην επιτροπή, η παρούσα σύµβαση υπεγράφη στις 28 Σεπτεµβρίου
2020, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών, Μάικ Ποµπέο προς το τέλος της προεδρίας
Τραµπ. Πρόκειται για µία συµφωνία αποκλειστικά για συνεργασία
στην επιστήµη και την τεχνολογία, κάτι που προηγουµένως απο-
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τελούσε µέρος µιας συνολικής συνθήκης από τις 22-4-1980 για
την οικονοµική, εκπαιδευτική, µορφωτική και πολιτιστική συνεργασία από την οποία διαχωρίζεται. Εποµένως, αυτός πρέπει να
είναι ο λόγος, που η δεύτερη τροποποιείται. Η συνεργασία τώρα
στην επιστήµη και την τεχνολογία δεν περιλαµβάνει την άµυνα
και την ασφάλεια, κάτι που κατά την άποψή µας είναι περιοριστικό. Δεν χρειάζεται εδώ να αναφερθούµε στη σηµασία των
Ηνωµένων Πολιτειών σε τεχνολογικό επίπεδο, αν και πλέον κλιµακώνεται ο ανταγωνισµός από την Κίνα. Στις Ηνωµένες Πολιτείες πάντως είναι εµφανή τα αδιέξοδα της παγκοσµιοποίησης,
οπότε λογικά έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποστήριξης της επιστροφής των εργοστασίων, ήδη από την προεδρία Τραµπ.
Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται από τον πρόεδρο Μπάιντεν,
παρά τα όσα λέγονται, µε το σχέδιο «Buy American», «Αγοράζω
Ελληνικά», όπως θα λέγαµε στη χώρα µας, µε διάφορους τρόπους γίνεται αυτό, όπως µε το πρόγραµµα για επενδύσεις στις
υποδοµές.
Εµείς έχουµε προτείνει επανειληµµένα τη διακοµιστική υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων, η οποία ασφαλώς δεν απαγορεύεται εάν αποφεύγουµε τη λέξη «µόνο» στο «Αγοράζουµε Ελληνικά». Η Κυβέρνηση, όµως, προτίµησε τη στήριξη των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης αντί των ελληνικών προϊόντων. Δαπάνησε
σχεδόν 80 εκατοµµύρια από τα δανεικά, που παίρνει και που θα
πληρώσουµε εµείς και τα παιδιά µας στο πολλαπλάσιο, για να
χειραγωγεί τους Έλληνες. Ελέγχει δε πλέον πάνω από το 80%
της ενηµέρωσης, πλησιάζοντας τις συνθήκες στη Βόρεια Κορέα.
Συνεχίζοντας, αφού τονίσαµε πως οι διατάξεις της σηµερινής
συµφωνίας είναι γενικόλογες, θέσαµε διάφορα ερωτήµατα στη
συζήτηση επί των άρθρων, επιφυλασσόµενοι για την ψήφισή
τους ανάλογα µε τις απαντήσεις, που θα µας έδινε η Κυβέρνηση.
Για παράδειγµα, στο άρθρο 2 είπαµε ότι δεν αναφέρεται ο τρόπος µε τον οποίο τα επιστηµονικά ή και τεχνολογικά δεδοµένα
θα αξιοποιηθούν από τις δύο χώρες, ενώ ρωτήσαµε ποια θα είναι
τα δικαιώµατα στην έρευνα µιας µεγάλης ιδιωτικής εταιρείας η
οποία τυχόν θα συµµετάσχει. Τονίσαµε πως, προφανώς, θα εξαρτάται από τη συµφωνία, οπότε θα πρέπει να δοθεί σηµασία στους
όρους της πνευµατικής ιδιοκτησίας οι οποίοι στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ σηµαντικοί. Εντούτοις, δεν πήραµε απολύτως καµµία απάντηση, όπως άλλωστε στις υπόλοιπες ερωτήσεις µας. Οπότε δεν είναι δυνατόν να µην συνεχίσουµε να
έχουµε επιφυλάξεις. Δεν πήραµε απάντηση ούτε καν στο άρθρο
4, όπου ρωτήσαµε αν θα µπορούσαµε να διαφωνήσουµε και να
ασκήσουµε βέτο εάν οι Ηνωµένες Πολιτείες θελήσουν να συνεργαστούν µε την Τουρκία ως τρίτο µέρος ή στο άρθρο 7, όπου εκφράσαµε την απορία γιατί στην επιτροπή προεδρεύουν από την
Ελλάδα άτοµα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ενώ από τις Ηνωµένες Πολιτείες άτοµα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Αφού αναφέραµε τώρα τις δαπάνες, µε βάση την έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε υψηλότερη τα 10 εκατοµµύρια ευρώ της συµµετοχής της χώρας µας για την χρηµατοδότηση είκοσι πέντε έως τριάντα ερευνητικών έργων ανά πενταετία,
τονίσαµε πως φυσικά η δαπάνη δεν πρέπει να περιλαµβάνει µελέτες του ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο συνεχίζει να είναι προκλητικά επιβαρυντικό για τη χώρα µας.
Κλείνοντας, προτείναµε µερικές δράσεις, όπως όσον αφορά
το νικέλιο, που θα πρέπει να ενδιαφερθούµε για την παραγωγή
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και µπαταριών, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες αφού η «TESLA» έχει δείξει ενδιαφέρον γνωρίζοντας πως διαθέτουµε τη χρυσοφόρα πλέον
«ΛΑΡΚΟ», µε τα κοιτάσµατα νικελίου και κοβαλτίου.
Οι υπόλοιπες προτάσεις µας αφορούσαν τα drones και τη ροµποτική όπου υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Επίσης, την κυβερνοασφάλεια και την υπολογιστική γενικά, αφού υπάρχει ήδη
παρουσία αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον
τη φαρµακοβιοµηχανία, τη βιοτεχνολογία, την υγεία και την έρευνα υδρογονανθράκων.
Τέλος, αναφέραµε πως θα έπρεπε να εξεταστεί η προώθηση
των προγραµµάτων ανταλλαγής φοιτητών, εποχιακής εργασίας
και εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπως συµβαίνει µε το
«ERASMUS». Ούτε εδώ πήραµε απαντήσεις, γεγονός που σηµαίνει πως η Κυβέρνηση αδιαφορεί εντελώς, έχοντας πλέον εξα-
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σφαλίσει τη στήριξη των δύο άλλων µνηµονιακών κοµµάτων, της
τρόικας εσωτερικού, µε τα οποία συµφωνεί σε όλα, από τα µνηµόνια και την υποθήκευση της χώρας µας έως την κάνναβη και
το Ελληνικό.
Στην ουσία δηλαδή, η Νέα Δηµοκρατία, το Κίνηµα Αλλαγής και
ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνούν ήδη άτυπα, όπως τεκµηριώνεται από
διάφορες εκδηλώσεις πρόσφατα, όπου η Νέα Δηµοκρατία καλεί
µόνο αυτά τα δύο κόµµατα σαν να µην υπάρχουν άλλα. Φαίνεται
πως αυτές τις εντολές έχει από τη Γερµανία για να διευκολυνθεί
η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της χώρας µας, µε την
επιτάχυνση του ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας µας και
µε τους πλειστηριασµούς της ιδιωτικής, που ξεκίνησαν προχθές,
όπου δροµολογήθηκε η εφαρµογή του νέου πτωχευτικού νόµου
«έκτρωµα». Δικαίωµα τους βέβαια, αλλά εµείς δεν πρόκειται ποτέ
να συνηγορήσουµε στο εθνικό έγκληµα που διαπράττεται, ελπίζοντας να το καταλάβουν οι Έλληνες και να αντιδράσουν πριν
να είναι πολύ αργά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και κλείνουµε τους
έχοντες αντίρρηση ή επιφυλάξεις, µε τον κ. Γεώργιο Λογιάδη
από το ΜέΡΑ25.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, σχετικά µε το σηµερινό σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συνεργασία στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας µεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωµένων Πολιτειών θα αναφερθώ κατ’ αρχάς σε δύο µείζονα ζητήµατα.
Πρώτον, στην τεράστια διαφορά µεταξύ των ΗΠΑ ως χώρα
των τεράστιων δυνατοτήτων και της Ελλάδος ως χώρα των τεράστιων χαµένων µυαλών.
Θα ξεκινήσω µε ένα άρθρο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», στο οποίο
ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Στάνφορντ
των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, Γιάννης Ιωαννίδης, στις 18
Οκτωβρίου 2018 γράφει:
«Σαράντα πέντε Έλληνες επιστήµονες, γεννηµένοι από το
1974 και µετά έχουν δηµοσιεύσει εργασίες µε επιρροή στο κορυφαίο 0,1% της παγκόσµιας επιστήµης. Τριάντα επτά γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Ελλάδα. Από τους σαράντα, που
σταδιοδροµούν στο εξωτερικό οι δεκαεννέα βρίσκονται στις
ΗΠΑ. Οι περισσότεροι στελεχώνουν κορυφαία πανεπιστήµια ή
ερευνητικά ιδρύµατα». Μερικά λαµπρά ονόµατα: Κωνσταντίνος
Δασκαλάκης, καθηγητής της Επιστήµης των Υπολογιστών στο
MIT, Μανώλης Κέλλης, καθηγητής της Επιστήµης των Υπολογιστών στο MIT, Γιώργος - Μάριος Αγγελέτος, καθηγητής στο Οικονοµικό Τµήµα του MIT και πολλά άλλα, βέβαια. «Στην Ελλάδα
η χρηµατοδότηση για έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολείπεται
Τουρκία και Μεξικού. Η συνολική εικόνα δείχνει τον σταδιακό ξενιτεµό των πλέον επιδραστικών νέων επιστηµόνων. Η κινητικότητα είναι επιθυµητή. Αυτό που απογοητεύει περισσότερο είναι
ότι κανένας νέος χωρίς ελληνικό όνοµα και µε αντίστοιχη επιρροή δεν εργάζεται στην Ελλάδα». Αυτά όλα τα γράφει ο καθηγητής στο άρθρο του. «Η Ελλάδα αδιαφορεί για επιστήµες και
γνώση. Μάλλον δεν ενδιαφέρεται καν να επιβιώσει. Τα ελληνικά
πανεπιστήµια ανέχονται νησίδες αριστείας, όµως οι κύριοι στόχοι
τους είναι άλλοι: να αποτελούν τον σκουπιδότοπο όλων των κοµµάτων, να ανακυκλώνουν την παραπαιδεία, να προσπορίζουν εισόδηµα από ενοικιαζόµενα, να µετατρέπουν ανίκανους καθηγητές σε ανίκανους πολιτικούς, να διατηρούν το επίπεδο καλλιέργειας στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα και να δίνουν πτυχία
απλώς για δίνουν πτυχία. Αριστεύουµε σε όλους αυτούς τους τοµείς. Ατοµικές βέβαια εξαιρέσεις φωτισµένων πανεπιστηµιακών
και επιστηµόνων φοιτητών υπάρχουν για να επιβεβαιώσουν τον
κανόνα. Αποτελεσµατικές λύσεις προϋποθέτουν ολική ανατροπή.
Συνεχίζει ο καθηγητής: «Αντιλαµβάνοµαι πόσο ουτοπικό είναι
να περιµένεις έντιµες συµφωνίες από επαγγελµατίες της παρασπονδίας. Οι συνειδητές επιλογές της ελληνικής ηγεσίας είναι
αποδεδειγµένα αµάθεια και παρακµή, συστηµατική αµάθεια και
επιθυµητή παρακµή. Το να κάνεις σοβαρή επιστήµη και να προσφέρεις αξιοπρεπή παιδεία αποτελούν σήµερα µορφές ανταρτοπόλεµου. Υποκλίνοµαι σε όσους ακόµη αντιστέκονται», Γιάν-
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νης Ιωαννίδης, καθηγητής Στάνφορντ.
Το δεύτερο µείζον θέµα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι
αυτό σε σχέση µε τους ξενιτεµένους Έλληνες και πώς το αντιµετωπίζει η ελληνική πολιτεία µε το νοµοσχέδιο για την ψήφο των
αποδήµων. Το ΜέΡΑ25 είναι το µοναδικό κόµµα, που καταψήφισε
το 2019 τον νόµο του κ. Θεοδωρικάκου για την ψήφο των αποδήµων. Δεν µπορούµε να έχουµε Έλληνες πολίτες δύο κατηγοριών. Δεν κάνουν παιχνίδια µε τους απόδηµους και ξενιτεµένους
Έλληνες. Οι προτάσεις του ΜέΡΑ25 είναι συγκεκριµένες για ισότιµη ψήφο των Ελλήνων της διασποράς.
Τώρα προχωράω συγκεκριµένα στο σηµερινό σχέδιο νόµου.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 3, το οποίο ορίζει ότι οι συνεργατικές
δράσεις θα διεξάγονται για αµοιβαίο όφελος βάσει της συνολικής ισορροπίας πλεονεκτηµάτων. Αυτό όµως είναι εντελώς θεωρητικό, γενικό και ανέφικτο για εµάς. Δυστυχώς, για εµάς αυτή
η συνεργασία µόνο ισοβαρής δεν µπορεί να είναι µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και το έγραψε προηγουµένως και ο καθηγητής στο
άρθρο του.
Η παράγραφος ε’ του άρθρου 3 αναφέρει την προώθηση της
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας του ασφαλούς και
χωρίς αποκλεισµούς ερευνητικού περιβάλλοντος. Η ερώτηση
που τίθεται, κύριε Υπουργέ, είναι: Πόσες πατέντες έχουµε αναπτύξει εδώ, πόσες πουλάµε, πόσες αγοράζουµε για τις εφαρµόσουµε;
Ανέφερε και ο κ. Ιωαννίδης στο άρθρο του ότι κανένας ξένος,
κανένας Αµερικανός δεν εργάζεται στην Ελλάδα στον τοµέα
έρευνας και τεχνολογίας.
Στο άρθρο 8, χρηµατοδότηση και νοµικά ζητήµατα οι συνεργατικές δράσεις τελούν υπό τον όρο της διαθεσιµότητας των πιστώσεων πόρων. Ασφαλώς και δεν υπάρχει καµµία σύγκριση
µεταξύ των πόρων, που διατίθενται στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και στην Ελλάδα για έρευνα και τεχνολογία. Αυτή η συµφωνία υπεγράφη στις 28 Σεπτεµβρίου του ’20 στη Θεσσαλονίκη.
Διερωτώµεθα εάν η Θεσσαλονίκη είναι σηµειολογικού χαρακτήρα, διότι αφορά τη βόρειο Ελλάδα; Θα αφορά τη δυνατότητα
της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης µε τους καινούργιους αγωγούς, θα αφορά την ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, θα αφορά καινούργιες ενεργειακές µορφές παραγωγής υδρογόνου, θα αφορά το LNG, θα
αφορά την Google και τους τεχνολογικούς κολοσσούς;
Στο άρθρο 13 έχουµε δύο υπογραφές µία από την ελληνική
Κυβέρνηση και µία από αµερικανική Κυβέρνηση χωρίς ονόµατα.
Δεν ξέρουµε ποιος υπογράφει αυτήν τη συµφωνία. Μας δηµιουργεί ερωτηµατικά και αµφιβολίες για το κατά πόσον και αν αναφέρονται όλες οι πληροφορίες στο κείµενο του σχεδίου νόµου.
Στη συµφωνία αυτή θεωρούµε ότι µπορεί να υπάρχουν διαβαθµισµένες και εµπιστευτικές πληροφορίες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ας µάθουµε επιτέλους από τους
Αµερικανούς να µην µας φεύγουν τα µυαλά των παιδιών µας στο
εξωτερικό, το brain drain και από την άλλη πλευρά, να ενσωµατώσουµε τους απόδηµους στην ελληνική πραγµατικότητα.
Εµείς, στο ΜέΡΑ25 θα ψηφίσουµε «παρών».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα ρωτώντας κατά
ανάστροφη φορά, δεν είναι υποχρεωτικό ούτε προβλέπεται από
τον Κανονισµό, αλλά το έχουµε συµφωνήσει µεταξύ µας στη Διάσκεψη, ο κ. Γρηγοριάδης θέλει να πάρει τον λόγο;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
για τον λόγο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, µίλησε µόλις
πριν από µένα ο αγαπητός συνάδελφος και σύντροφός µου, ο κ.
Λογιάδης και εξήγησε τη θέση και τη στάση του ΜέΡΑ25 στις
συµβάσεις, που ψηφίζουµε σήµερα.
Εγώ είµαι εδώ πέρα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για να
σχολιάσω τα τεκταινόµενα, τα οποία κατά τη γνώµη µας είναι
πολύ σοβαρά µε σοβαρότερο όλων και προεξάρχον, αν µου επιτρέπεται η έκφραση, βεβαίως τίποτε άλλο παρά την θαυµάσια
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εκκίνηση των πλειστηριασµών και την απώλεια της πρώτης κατοικίας και της επαγγελµατικής στέγης εδώ και δύο µέρες, µόλις
από την 1η Ιουνίου, από την Κυβέρνηση φυσικά της Νέας Δηµοκρατίας.
Να µην ξεχνάµε βέβαια ότι είναι µία κερκόπορτα αυτή την
οποία έχει ανοίξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε το τρίτο, τέταρτο
µνηµόνιό της και ουσιαστικά µε την κατάργηση του νόµου Κατσέλη άφησε ένα κενό το οποίο κάπως θα έπρεπε να αναπληρωθεί από τους θεσµούς και την τρόικα.
Το γεγονός πάντως είναι, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, ότι το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» φαίνεται ότι άρχισε να σας
αποδίδει ως Κυβέρνηση. Και λέω σας αποδίδει, γιατί από 1η Ιουνίου, προχθές, συνάνθρωποί µας χάνουν τη στέγη τους, την
πρώτη κατοικία τους, η οποία βεβαίως καταλήγει στα αρπακτικά.
Και προσέξτε εδώ µια ενδιαφέρουσα σηµειολογία, κατά τη
γνώµη µου. Καταλήγουν στα αρπακτικά ταµεία µέσω των χρεοκοπηµένων εδώ και δέκα χρόνια, τετράκις, πεντάκις, τραπεζών,
τις οποίες ανακεφαλαιοποίησαν όλη αυτή τη δεκαετία οι ίδιοι οι
πολίτες, που σήµερα µέσω αυτών των τραπεζών χάνουν τα σπίτια τους, τα οποία υφαρπάζονται για να καταλήξουν στα αρπακτικά ταµεία.
Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί πραγµατικά
το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» φαίνεται ότι αποδίδει. Εκτός από τα 12,5
µε 13 δισεκατοµµύρια που θα κοστίσει στο κράτος, το καταπτωχευµένο, ήδη κοστίζει, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, αρκετές δεκάδες χιλιάδες πρώτες κατοικίες και επαγγελµατικές
στέγες, οι οποίες θα καταλήξουν στα αρπακτικά ταµεία µέσω των
χρεοκοπηµένων τραπεζών.
Ποιων τραπεζών δηλαδή; Αυτών των τραπεζών που, αν ήταν
φυσικά πρόσωπα, θα είχαν χάσει το σπίτι τους -να το καταλάβουν
όλοι εδώ µέσα- θα είχαν χάσει την πρώτη κατοικία τους. Γιατί;
Γιατί τα δάνειά τους δεν θα ήταν κόκκινα, θα ήταν πορφυρά, θα
ήταν φλόγες που θα καίγονταν εις το διηνεκές, στο πυρ το εξώτερον. Τόσο πιο πολύ χρεοκοπηµένες από τους πολίτες, που χάνουν τα σπίτια τους και τα µαγαζιά τους είναι οι τράπεζες, που
µέσω των τοξικών κόκκινων δανείων τους, τα οποία έχουν ξεφορτώσει στα αρπακτικά ταµεία, τους αρπάζουν τελικά τα σπίτια, οι
ανακεφαλαιοποιηµένες µε 75 δισεκατοµµύρια την τελευταία δεκαπενταετία από τους ίδιους αυτούς τους δύσµοιρους πολίτες.
Μουσική στην εστίαση. Καταπληκτικό και αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Και γι’ αυτό είσαστε αρµόδιος. Ξέρετε, έχουν ανοίξει
πολλά, αλλά όχι τα µπαρ. Θα µου πείτε «µα, αφού τα έχουµε
ανοίξει εδώ και έναν µήνα». Δεν τα έχετε ανοίξει, γιατί τα µπαρ
χωρίς µουσική δεν είναι µπαρ. Είναι καφέ, είναι εστιατόρια πολύ
στενόχωρα, µε µικρά τραπέζια που δεν χωράνε ούτε να βάλεις
το φαγητό σου να το φας, αλλά µπαρ δεν είναι.
Γιατί η µόνη ειδοποιός διαφορά, διαφορά δηλαδή που δηµιουργεί διαφορετικά είδη, είναι η µουσική στα µπαρ, γιατί το ποτό
µπορείς να το βρεις παντού. Σε όλα τα καφέ, σε όλα τα καφενεία
σερβίρονται ποτά. Στα περισσότερα εστιατόρια, σε όλα τα καλά,
αλλά και στα µέτρα και στα µικρά σερβίρονται ποτά, όπως φαγητό σερβίρεται παντού. Άρα, η ειδοποιός διαφορά είναι η µουσική.
Και ποιο είναι το ενδιαφέρον; Γιατί το λέω αυτό; Κατ’ αρχάς,
το λέω γιατί µε ενδιαφέρουν τα µπαρ. Με ενδιαφέρουν γιατί τα
µπαρ είναι σηµείο εκτόνωσης για πολίτες που κοντεύουν να σκάσουν, αν τους πιάσετε από τη µύτη. Μετά από δώδεκα χρόνια
υπερκοµµατικών µνηµονίων και ενάµιση χρόνο κορωνοϊού θα
σκάσουν και πρέπει να πάνε στα µπαρ, ιδίως οι νέοι άνθρωποι
που τα έχουν στερηθεί για ένα χρόνο.
Εσείς τι κάνετε; Κάνετε αυτό που ξέρετε να κάνετε καλύτερα
από την αρχή που κυβερνάτε εδώ, επικοινωνιακή πολιτική αντί
για πολιτική. Δηλαδή ανακοινώνετε ότι ανοίγουν τα µπαρ, αλλά
τα µπαρ αίφνης παραµένουν κλειστά, αφού κανένας συµπολίτης
µας δεν πάει σε ένα µπαρ να αφήσει τα ωραία του χρήµατα, όταν
αυτό δεν έχει µουσική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, ίδια ακριβώς µε τα
µπαρ είναι και τα γυµναστήρια, η ίδια λογική. Ανοίξατε τα γυµναστήρια. Έχω ένα κακό συνήθειο, να γυµνάζοµαι στα πενήντα έξι
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µου, τροµάρα να µου έρθει, και εννοώ τα γεράµατα! Πήγα λοιπόν
στο γυµναστήριο. Σας βεβαιώνω, είναι αδύνατον να γυµναστεί
οποιοσδήποτε πολίτης χωρίς να πάθει έµφραγµα ή καρδιακή
ανακοπή µε τις προϋποθέσεις που θέτετε, δηλαδή µε δύο µάσκες να προσπαθεί κάποιος σε ένα πάγκο να προσπαθεί να σηκώσει όποια κιλά αυτός θεωρεί ότι πρέπει να σηκώσει. Δεν
γίνεται.
Δεν κάνετε πολιτική, κάνετε επικοινωνιακή πολιτική, αυτή µε
την οποία κυβερνάτε και µε αυτή τα αφήνετε κλειστά. Τώρα τα
ανοίγετε, παριστάνετε ότι τα ανοίγετε, όπως ακριβώς κάνατε και
στα µπαρ που σας έλεγα πριν.
Ακούστε λοιπόν πώς µετακυλίετε στους πολίτες το κόστος του
lockdown σας. Ξέρετε τι µου είπαν στο γυµναστήριο, κύριε Γεωργιάδη; Μου είπαν, «αγαπητέ κύριε Γρηγοριάδη, θέλουµε να
µας πληρώσετε µία ετήσια συνδροµή», µόλις άνοιξαν. Τους είπα
«Συγγνώµη, σας πλήρωσα πέρυσι τέτοια εποχή µία ετήσια συνδροµή, η οποία δεν έχει λήξει, λήγει σε µερικές µέρες και κλείσατε για επτά µήνες». Μου είπαν «Δεν κλείσαµε µε δική µας
ευθύνη, κλείσαµε µε ευθύνη της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη
και του κ. Γεωργιάδη». Και τους είπα: «Ωραία, γιατί µετακυλίετε
το κόστος σε µας;». Μου είπαν «Γιατί θα πτωχεύσουµε!».
Κύριε Γεωργιάδη, το ακούτε; Σας το λέω µε ειλικρίνεια και µε
διάθεση να συνεργαστούµε για να µην πτωχεύσουν. Μου είπαν
«Θα πτωχεύσουµε γιατί έχουµε στεγνώσει από ρευστότητα.
Μετά από ενάµιση χρόνο που έχουµε τρεις και επτά, δηλαδή
δέκα µήνες συνολικά κλειστοί, αν δεν εισπράξουµε τις προκαταβολές, δεν έχουµε τύχη να λειτουργήσουµε. Και θα σας τα δώσουµε» µου είπαν, µετά το δωδεκάµηνο, όταν θα λήξει η συνδροµή µου. Όταν θα λήξει η συνδροµή µου, µπορεί να έχει µεσολαβήσει, ο µη γένοιτο, ακόµη ένα lockdown, στο τέταρτο ή στο
πέµπτο κύµα.
Και κλείνω και φεύγω και σας αφήνω στην ησυχία σας, κύριε
Πρόεδρε, µε το εξής. Με την ευκαιρία, µιας και συζητάµε για κόστη, θέλω να σας πω για τους συναδέλφους µου. Ξέρετε, οι συνάδελφοί µου έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα. Στη Γαλλία, στην Ισπανία οι άνθρωποι έκαναν πειραµατικές συναυλίες µε
πέντε χιλιάδες ανθρώπους, έκαναν τεστ πριν και µετά, είδαν πως
κολλάει χωρίς µάσκες, µε µάσκες, είδαν µετά από µέρες τι ιικό
φορτίο µετατοπίστηκε, ούτως ώστε να σχεδιάσουν να ανοίξουν
κάποια στιγµή τον πολιτισµό τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε Γρηγοριάδη, ολοκληρώστε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εµείς δεν έχουµε κάνει τίποτα, κύριε
Γεωργιάδη µου και αντ’ αυτού προσπαθούµε ακόµα δεκαπέντε
µήνες µετά τυφλά, ιχνηλατώντας να βρούµε ποιοι είναι οι άνθρωποι του πολιτισµού να τους δώσουµε ένα πεντακοσάρικο. Παρεµπιπτόντως δεν τους έχετε δώσει το πεντακοσάρικο του Απριλίου
και του Μαΐου. Δώστε το γιατί λιµοκτονούν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βέβαια να υπενθυµίσω ότι κατά παρέκκλιση του Κανονισµού άδεια να µιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που το αποφασίσαµε οµόφωνα στη
Διάσκεψη των Προέδρων είναι επί του νοµοσχεδίου. Εάν πρόκειται να µιλάτε για να πείτε οτιδήποτε άλλο εκτός του νοµοσχεδίου, µε συγχωρείτε πολύ, είµαστε αναγκασµένοι ενδεχοµένως
στην Διάσκεψη των Προέδρων να το επανεξετάσουµε. Άλλο είναι
το να πω και κάτι και άλλο να µιλήσω για οτιδήποτε άλλο εκτός
του νοµοσχεδίου.
Εν πάση περιπτώσει να µην δηµιουργήσουµε τώρα ένταση.
Ο κ. Χήτας δεν θέλει τον λόγο. Ο κ. Παφίλης έχει καλυφθεί από
τον κ. Δελή.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν θα µιλήσω. Έχουµε τοποθετηθεί για το νοµοσχέδιο. Εµείς δίνουµε µεγάλη βαρύτητα στις
διεθνείς συνεργασίες της χώρας. Αυτό το οποίο πρέπει οι κυβερνήσεις να έχουν στο νου τους είναι ότι η αποτελεσµατικότητα και
τα ζητήµατα, που είναι σε κάθε συµφωνία της χώρας µε άλλη
χώρα κρίνονται κατά τη διαπραγµάτευση.
Άρα, αυτό που χρειάζεται δεν είναι να ερχόµαστε εδώ και µετά
να λέµε «λάθος το ένα, λάθος το άλλο», αλλά η συµφωνία κυρώνεται. Κρίνω ότι πρέπει να υπάρχει µία συµµετοχή µε κάποιο
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τρόπο του Κοινοβουλίου στη διαβούλευση, που κάνει η Κυβέρνηση µε την άλλη χώρα προκειµένου να προλαµβάνονται ζητήµατα και να µην διατυπώνονται, να συµφωνούνται και µετά
έρχονται εδώ για απλή επικύρωση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κι εγώ ένα λεπτό θέλω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας βάλω τον
χρόνο που έβαλα σε όλους.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Έχω τρία ερωτήµατα για τον
Υπουργό.
Το πρώτο είναι εάν είναι ευχαριστηµένος µε την εξέλιξη για
την ασφάλεια των πολιτών, που ήταν βασική υπόσχεση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας όταν ήταν αντιπολίτευση. Το
δεύτερο ερώτηµα είναι εάν τον καθησυχάζει η πρόταση του κ.
Πορτοσάλτε ότι δεν πρέπει να ανησυχούµε γιατί οι γκάνγκστερ
σκοτώνονται µεταξύ τους και έχουν και καλό στόχο.
Και η τρίτη ερώτηση: Επειδή δεν έχουµε όλοι την εµπιστοσύνη
στους γκάνγκστερ, που έχει ο κ. Πορτοσάλτε, εάν προτίθεται να
δώσει κάποια λεφτά κατάρτισης από το Ταµείο Ανάκαµψης για
να σιγουρέψουµε ότι οι γκάνγκστερ έχουν καλό στόχο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Μαρία - Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη. Είπα όλους τους τίτλους σου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Μίλησαν για …(Δεν ακούστηκε), αλλά και εµείς έχουµε µία ολόκληρη ατζέντα να αναπτύξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συµφωνώ απόλυτα
µαζί σας. Και είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η διαµαρτυρία σας.
Νοµίζω ότι ήµουν σαφής. Είναι κυρώσεις, ας κλείσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χήτα, µην µε
αναγκάσετε να υπενθυµίσω ότι πολλές φορές και εσάς ο Πρόεδρός σας παίρνει τον λόγο για ένα άλφα νοµοσχέδιο και από
την µία ώρα µιλάει δέκα λεπτά για το νοµοσχέδιο και σαράντα
εκτός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Είναι δικαίωµά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είπα την πραγµατικότητα τώρα, µην χαλάµε τις καρδιές µας. Σας έδωσα δίκιο. Το είπα
µόνος µου πριν διαµαρτυρηθείτε. Ας τελειώσουµε τώρα.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την άκαρπη αντιπολιτευτική τακτική του,
προσπαθώντας να αποδοµήσει όλη την κυβερνητική πολιτική
µέσω µιας γενικευµένης καταστροφολογίας είτε στα θέµατα,
που αφορούν την ασφάλεια είτε στα θέµατα του εξωδικαστικού
συµβιβασµού. Αποµονώνει γεγονότα µε έναν τρόπο γκεµπελικό,
προκειµένου να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις και να αµφισβητήσει επί συνόλου τους πάντες και τα πάντα.
Και δυστυχώς παρατηρώ τον τελευταίο καιρό ότι ακόµα και
στελέχη µε µετριοπαθή στάση και λόγο, µπαίνουν στο χορό.
Μάλλον λόγω της µη κοινωνικής ανταπόκρισης έχει επέλθει πολιτική απελπισία. Ας είναι, αρκεί που η Ελλάδα προχωράει, αλλάζει προς το καλύτερο. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα
είναι εκεί για όλους, ακόµα και για εσάς, ακόµη και χωρίς εσάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου τη συµφωνία
για τη συνεργασία στον τοµέα της επιστήµης και τεχνολογίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Καλούµαστε ουσιαστικά να κάνουµε ένα ακόµα βήµα προς τη
στρατηγική κατεύθυνση, που έχει αποφασίσει η Ελληνική Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν είναι
άλλη από την ενεργή συµµετοχή της χώρας στο πεδίο της επιστηµονικής έρευνας και καινοτοµίας όπου η τεχνολογία οδηγεί
την εξέλιξη.
Αυτή η πολιτική απόφαση δεν είναι µία ακόµα επιλογή για τη
χώρα. Αποτελεί µονόδροµο, που διαχωρίζει την πρόοδο από την
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καθυστέρηση. Διότι όποιος δεν αντιλαµβάνεται ότι η προσαρµογή στα νέα δυναµικά τεχνολογικά δεδοµένα αποτελεί κριτήριο
κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης είναι σαφές ότι δεν αντιλαµβάνεται και το σύγχρονο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η Ελλάδα ως χώρα, που προωθεί τη σταθερότητα και τη συνεργασία έχει ένα πυκνό πλέγµα συµµάχων και εταίρων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η στρατηγική µας σχέση µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, που µας επιτρέπει να προχωρήσουµε σε
µία σειρά δράσεων, που έχουν θετικά αποτελέσµατα και για τους
πολίτες των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε έναν τοµέα όπως της τεχνολογικής εξέλιξης όπου οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
αποτελούν την αιχµή του δόρατος σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι
φανερό ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ των ερευνητικών µας κέντρων και των επιστηµόνων µας µόνο θετικές συνέπειες µπορεί
να επιφέρουν στη χώρα.
Εποµένως, η σηµερινή κύρωση αποτελεί δείγµα µιας νέας Ελλάδας, που µε αυτοπεποίθηση ανοίγει το βλέµµα της στον υπόλοιπο κόσµο. Αλληλοεπιδρά και µε συγκριτικό πλεονέκτηµα το
άριστο επιστηµονικό και ερευνητικό ανθρώπινο δυναµικό της
περνάει στην πράσινη ψηφιακή εποχή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ως γνωστό, δευτερολογίες δεν υπάρχουν. Θα κλείσουµε µε τον Υπουργό, ο οποίος
θα έχει λίγο περισσότερο χρόνο γιατί αφ’ ενός, πρέπει να τοποθετηθεί επί του σχεδίου νόµου και βεβαίως, αφού προκλήθηκε,
να απαντήσει, εφόσον το επιθυµεί, στις ερωτήσεις, που έχουν
τεθεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα εισαγωγικό πρώτο σχόλιο στον συνάδελφό µας κ. Τσακαλώτο.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είµαι εξαιρετικά ευτυχής που εκπροσωπώ µία Κυβέρνηση, που εν µέσω µιας πανδηµίας σαν και αυτή
που περνάµε και µε τα αναγκαστικά προβλήµατα, που δηµιουργεί αυτή η πανδηµία στην οικονοµία παγκοσµίως, ο πρώην
Υπουργός Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως αποκλειστική του
αγωνία το τι δήλωσε ή δεν δήλωσε ένας έγκριτος δηµοσιογράφος, ο κ. Πορτοσάλτε, στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ».
Το γεγονός ότι εσείς, ένας πρώην Υπουργός Οικονοµικών και
έγκριτος, αντιλαµβάνεστε ότι τα οικονοµικά ζητήµατα έχουν
λυθεί και έτσι δεν έχετε καµµία αγωνία να θέσετε κανένα ερώτηµα γι’ αυτά και έχετε χρόνο να ασχολείστε µε τον Άρη Πορτοσάλτε και µε το αν µας αρέσει ή όχι η γνώµη του είναι η καλύτερη
απόδειξη της επιτυχίας της Κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Θερµά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ! Ένα θερµό χειροκρότηµα στον κ. Τσακαλώτο, το αξίζει, γι’ αυτό που έκανε πριν από
λίγο!
Για να αποδειχθεί για ποιον λόγο η Κυβέρνησή µας στο µέσο
της θητείας της, όπως είδατε όλοι χθες, απολαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής από τους Έλληνες πολίτες, έναντι
όλων των κυβερνήσεων της Μεταπολιτεύσεως µέχρι σήµερα:
διότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ασχολείται µε το να κάνουµε
γνώµη και λογοκρισία στο τι θα πει ο άλφα ή ο βήτα δηµοσιογράφος στην τηλεόραση.
Σας απαντώ: ό,τι θέλει λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, ό,τι θέλει λέει
ο κάθε δηµοσιογράφος στην Ελλάδα. Ευτυχώς έχουµε ακόµη
ελευθερία του λόγου.
Όµως, για να έρθω λίγο στο προκείµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συµφωνία είναι κάτι το σηµαντικό για τη
χώρα. Δεν είναι καθόλου θεωρητικό.
Εγώ δίνω πολλές ευκαιρίες στον κ. Βιλιάρδο να αναδείξει τη
σοβαρότητά του. Συνήθως τις αποφεύγει αυτές τις ευκαιρίες.
Ποιο ήταν το επιχείρηµα του κ. Βιλιάρδου, για να µην ψηφίσει
τη συµφωνία; Ότι, δεν συµπεριλαµβάνει, λέει, τα ζητήµατα της
άµυνας και ασφάλειας κ.λπ.. Αυτό ήταν το ένα του επιχείρηµα,
γιατί υπάρχει κι ένα δεύτερο, στο οποίο θα αναφερθώ µετά.
Είναι γνωστό, αγαπητέ κύριε Βιλιάρδε, ότι η Ελλάδα υπογράφει µε τις Ηνωµένες Πολιτείες ξεχωριστή συµφωνία στρατηγικής
συνεργασίας όσον αφορά την άµυνα και, ασφαλώς, οι σχετικές
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προβλέψεις συνεργασίας για την άµυνα και ασφάλεια δεν θα
ήταν στη συνεργασία µας στην τεχνολογία, αλλά είναι στη µεγάλη µας συµφωνία για τη στρατηγική µας σχέση. Φαντάζοµαι
ότι αυτό το καταλαβαίνετε. Άρα, ο λόγος για τον οποίο καταψηφίζετε είναι ψευδής.
Το δεύτερο, όµως, είναι ακόµα χειρότερο του πρώτου, ότι
δήθεν η κυβέρνηση Τραµπ είχε ήδη ξεκινήσει τη µεταφορά εργοστασίων στην Αµερική και άρα, δεν ενδιαφέρεται να κάνει
επενδύσεις στην Ελλάδα κ.λπ..
Πάµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τα πάρουµε σε
µία σειρά, να καταλάβουµε τι έχει κάνει η Κυβέρνησή µας σε
αυτά τα δύο χρόνια γι’ αυτό που συζητάµε σήµερα και ποια αποτελέσµατα έχει φέρει.
Κύριε Κεγκέρογλου, συµφωνώ επί της αρχής µε την πρότασή
σας. Θα ήταν καλό. Και εγώ, στην επόµενη ευκαιρία που θα µου
έρθει να το υπογράψω, θα το τηρήσω. Θα το φέρω πρώτα στην
επιτροπή. Το θεωρώ σωστό.
Όµως, η πολιτική τελικά είναι µετρήσιµο θέµα. Δεν είναι θεωρητικό και τι λέµε εδώ ή στα κανάλια. Είναι τι ψάρια πιάνουµε, τι
αποτέλεσµα έχουµε.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι έκανε η Κυβέρνησή µας γι’ αυτό το
θέµα. Εκλεγήκαµε στις 7 Ιουλίου του 2019. Εγώ ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης δύο µέρες µετά, κατόπιν της εντολής του κυρίου
Πρωθυπουργού. Μία από τις πρώτες εντολές, που µας έδωσε ο
κύριος Πρωθυπουργός ήταν να εργαστούµε, ώστε η Ελλάδα να
εξαιρεθεί από τη λίστα 301 των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Είναι η λίστα στην οποία οι Ηνωµένες Πολιτείες γράφουν
τις χώρες, η λεγόµενη «µαύρη λίστα» κλοπής πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η Ελλάδα, δυστυχώς, για πάρα πολλά χρόνια ήταν µέσα
σε αυτήν την λίστα 301.
Πράγµατι, το πρώτο µου ταξίδι για το θέµα αυτό έγινε στη Νέα
Υόρκη το Σεπτέµβριο του 2019. Ξεκίνησε ο διάλογος µε τη βοήθεια και της εδώ Αµερικανικής Πρεσβείας και τη συµµετοχή του
Υπουργείου του κ. Πιερρακάκη. Και πράγµατι, λίγους µήνες µετά
-εδώ είναι το σχετικό δηµοσίευµα, το οποίο καταθέτω στα Πρακτικά-, τον Απρίλιο του 2020, οι Ηνωµένες Πολιτείες έβγαλαν την
Ελλάδα από τη λίστα 301 των χωρών, που συµπράττουν στην
κλοπή πνευµατικής ιδιοκτησίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η συγκεκριµένη απόφαση του κράτους των Ηνωµένων Πολιτειών είναι εξαιρετικά σηµαντική. Ήταν στην ουσία η έναρξη της
διαδικασίας, για την οποία µιλάµε σήµερα. Διότι όσο µία χώρα
είναι µέσα σε αυτήν τη λίστα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αµερικανική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας και εταιρεία, που παράγει
προϊόντα πνευµατικής ιδιοκτησίας να κάνει οποιαδήποτε επένδυση στη χώρα που είναι µέσα σε αυτή τη λίστα.
Πρώτα, λοιπόν, δουλέψαµε πολύ οργανωµένα και εγώ προσωπικά, για να βγει η Ελλάδα από αυτήν τη λίστα. Και βγήκε η Ελλάδα από αυτήν τη λίστα.
Αφού βγήκε η Ελλάδα από τη λίστα, άνοιξε ο δρόµος, για να
υπογραφεί η συµφωνία την οποία κυρώνουµε σήµερα, για την
οποία εργαστήκαµε από κοινού µε τον κ. Χρίστο Δήµα -και θέλω
ιδιαιτέρως από το Βήµα της Βουλής να τον ευχαριστήσω για τη
συµβολή του, µια και είχε την ηγεσία των σχετικών διαπραγµατεύσεων σε τεχνικό επίπεδο- και συµφωνήσαµε µε τον τότε
Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών, τον κ. Ποµπέο
και στη Θεσσαλονίκη κάναµε την υπογραφή της συµφωνίας µας
σε µία τελετή, αν θυµάστε, που είχε πάρει και πολύ µεγάλη δηµοσιότητα.
Πράγµατι, η Ελλάδα είχε ανάλογες συµφωνίες και µε άλλες
χώρες: µε την Κίνα, µε το Ισραήλ, µε τη Ρωσία. Δεν είχε, όµως,
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η συγκεκριµένη συµφωνία είναι η
πρώτη συµφωνία αυτού του είδους µε το κράτος των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής από το 1980. Μπορείτε να φανταστείτε
πόσο έχει αλλάξει ο κόσµος µας στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας από το 1980; Μπορείτε να φανταστείτε πώς ζούσαµε το
1980 σε σχέση µε την τεχνολογία και πώς σήµερα; Μιλάµε για
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την εποχή πριν το internet, πριν τα κινητά τηλέφωνα, πριν όλα
αυτά που έχουν κάνει τη ζωή µας τελείως διαφορετική. Η συµφωνία, που είχαµε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες αφορούσε σε
εκείνη την εποχή µέχρι το 2020 και η Κυβέρνησή µας ολοκλήρωσε τη διαπραγµάτευση και υπογράψαµε τη συµφωνία.
Θα πει τώρα κάποιος: «Ωραία, κύριε Γεωργιάδη, την υπογράψατε. Καλό πράγµα είναι, στο πλαίσιο των καλών σχέσεων Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών, που πλέον τα τρία κόµµατα εδώ
συµµεριζόµαστε. Γιατί ευτυχώς στον τοµέα αυτό πια έχουµε µια
σύµπτωση απόψεων Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Κινήµατος
Αλλαγής και αυτό είναι πολύ καλό για τη χώρα και έχουµε συµβάλει και οι τρεις στην οικοδόµηση στενών σχέσεων µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Αλλά αυτό είναι ένα θέµα περισσότερο διπλωµατικό. Εσείς είστε Υπουργός Ανάπτυξης. Αυτό έχει
κάποια σχέση µε τις θέσεις εργασίας; Έχει κάποια επίπτωση στις
επενδύσεις; Ή είναι, όπως λέει ο κ. Βιλιάρδος, έπεα πτερόεντα;».
Πάµε, λοιπόν, να δούµε, τι πετύχαµε αυτά τα δύο χρόνια στον
τοµέα των επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα από
εταιρείες των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Δεν τις βάζω
όλες. Βάζω µόνο τις εµβληµατικές.
Η πρώτη και κυριότερη, που χωρίς να έχουµε βγει από τη
λίστα 301 δεν θα µπορούσαµε να είχαµε πετύχει, γιατί δεν θα
µπορούσε καν η εταιρεία αυτή να µας βάλει στις υποψήφιες
χώρες, είναι η εµβληµατική επένδυση της «MICROSOFT». Φαντάζοµαι ότι την ξέρετε. Ειρήσθω εν παρόδω, να πω ότι η επένδυση αυτή προχωράει κανονικά, εντός χρονοδιαγράµµατος και
είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι. Ύψος επένδυσης: 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Κάνω µία παρένθεση εδώ. Διαγωνιστήκαµε µεταξύ εννέα χωρών και η Ελλάδα επελέγη µεταξύ εννέα συνυποψηφίων χωρών,
για να κάνει η «MICROSOFT» την επένδυση στην Ελλάδα. Και
αυτή η επένδυση δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί ούτε εάν παραµέναµε στη λίστα 301 ούτε εάν δεν είχαµε προχωρήσει στην
υπογραφή της συµφωνίας, που σήµερα κυρώνουµε.
Δύο εβδοµάδες µετά την ανακοίνωση της επενδύσεως της
«MICROSOFT», ένας άλλος αµερικάνικος κολοσσός στον τοµέα
της υψηλής τεχνολογίας, όχι τόσο γνωστός όσο η «MICROSOFT», αλλά τόσο γνωστός για όσους γνωρίζουν από υψηλή τεχνολογία, η «DIGITAL REALTY», εταιρεία κεφαλαιοποίησης άνω
των 60 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, προχώρησε επίσης σε µία
πολύ µεγάλη επένδυση ύψους 400 εκατοµµυρίων ευρώ, πάλι στο
data center, εξαγοράζοντας την ελληνική εταιρεία «LAMDA HELLIX» και ξεκινώντας την κατασκευή ενός γιγαντιαίου data center
επίσης στην Ελλάδα.
Η «PFIZER» ήταν η πρώτη µεγάλη επένδυση στον τοµέα της
υψηλής τεχνολογίας, που κλείστηκε από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ τον Σεπτέµβριο του
2019. Όρος για να γίνει αυτή συµφωνία ήταν να βγει η Ελλάδα
από τη λίστα 301, πράγµα το οποίο έγινε. Ήδη, στη Θεσσαλονίκη
έχει εγκαθιδρυθεί το digital center της εταιρείας «PFIZER», που
τώρα πια είναι πολύ γνωστή λόγω του εµβολίου. Η αρχική µας
συµφωνία, που κλείστηκε στο γραφείο µου ήταν για να γίνει
πρόσληψη διακοσίων µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στη
Θεσσαλονίκη. Σήµερα ανακοινώθηκε ότι έχουν ήδη προσληφθεί
τριακόσιοι. Μας έχει ενηµερώσει η εταιρεία ότι σκοπεύει να ανεβάσει τις προσλήψεις στους πεντακόσιους, ακριβώς γιατί είναι
εξαιρετικά ευχαριστηµένη από την καλή ποιότητα των ανθρώπων, που βρήκε στη Θεσσαλονίκη. Και να πω στον Βουλευτή
Θεσσαλονίκης, που είναι παρών, το εξής: Να πείτε στην πόλη
σας ότι µας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους.
Μετά τη «PFIZER» και αφού ανακοινώθηκε η επένδυσή της,
ακολούθησε η «CISCO», η οποία επίσης στη Θεσσαλονίκη έφτιαξε ειδικό κέντρο εκπαίδευσης και σχεδιάζει να το επεκτείνει.
Στη συνέχεια, η «ΕΥ» εγκαθίδρυσε στην Αθήνα κέντρο τεχνητής νοηµοσύνης, ενώ η «APPLIED MATERIALS» εξαγόρασε από
το Επιστηµονικό Πάρκο των Πατρών την εταιρεία «THINK SILICON», επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα µε
επενδύσεις ύψους εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
Και αυτά είναι µόνο τα µεγάλα, τα εµβληµατικά. Αυτά, κύριε
Βιλιάρδε, ψηφίζετε όταν κυρώνετε τη συµφωνία σήµερα. Αυτά
καταψηφίζετε µε αυτά που είπατε. Και αυτά, κύριε, δεν είναι έπεα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πτερόεντα, είναι δουλειές ανθρώπων, είναι φόροι, είναι πρόοδος
για τη χώρα. Και είναι ντροπή κάποιος να λέει ότι είναι πατριώτης
και φιλοπρόοδος και να βγαίνει να λέει αυτά που είπατε πριν εδώ,
ότι είναι όλα θεωρητικά και ότι δεν υπάρχει τίποτα πρακτικό από
πίσω. Αν υπάρχει µία συµφωνία που να έχει από πίσω επενδύσεις
και πραγµατικές θέσεις εργασίας, είναι αυτή.
Άρα, λοιπόν, αυτό, το οποίο κάνατε τι δείχνει; Δείχνει ότι µάλλον δεν έχετε µελετήσει και µένετε στον γνωστό αντιπολιτευτικό
σας οίστρο. Δεν µιλάω για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει µια συνεπή
στάση. Βλέπει Ηνωµένες Πολιτείες και λέει «όχι». Αν έλεγε εδώ
για Σοβιετική Ένωση θα έλεγε «ναι». Το δέχοµαι. Δεν χρειάζεται
να αντιδικούµε. Είναι απλά τα πράγµατα. Ό,τι και να πούµε, αφού
έχει πάνω την αστερόεσσα, θα πει «όχι». Εσείς, όµως, που µας
το παίζετε περισσότερο διαβασµένοι και σπουδαίοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα, λοιπόν, για να έρθω στο προκείµενο, η
συµφωνία αυτή είναι προϊόν µόχθου, οργανωµένης δουλειάς διακυβερνητικής, µεγάλων συζητήσεων µε την προηγούµενη, αλλά
-οφείλω να σας πω- και µε την παρούσα αµερικανική Κυβέρνηση,
η οποία συνεχίζει πλήρως την ίδια πολιτική στον τοµέα των σχέσεων Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών, διακοµµατική, διότι -επαναλαµβάνω- στηρίζεται σε µια οικοδόµηση στρατηγικής συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, που υπηρετούν πια
διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντώνη Σαµαρά, του Αλέξη Τσίπρα, του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα, µε µία πρωτοφανή συνέχεια για τα
ελληνικά πολιτικά πράγµατα, καλή για την Ελλάδα, διότι αυτό
ανεβάζει την αξιοπιστία µας στο εξωτερικό και µας κάνει περισσότερο αξιόπιστους συµµάχους και εταίρους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):…και ως αποτέλεσµα έχει -και µε αυτό ολοκληρώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε- να φέρει στην Ελλάδα θέσεις
εργασίας, επενδύσεις και το κυριότερο, µεταφορά τεχνογνωσίας
υψηλής τεχνολογίας, που είναι κάτι που η Ελλάδα απολύτως
χρειάζεται, για να µπορεί να ανταγωνίζεται ισότιµα τα υπόλοιπα
έθνη.
Και όποιος αγαπάει την Ελλάδα δεν µπορεί να λέει όχι σε
αυτό! Φτάνει πια η γκρίνια!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για λόγους δεοντολογίας, γιατί τυπικά η Κυβέρνηση έχει καλυφθεί από τον Υπουργό, για τρία λεπτά δίνω το λόγο –και κλείνουµε µε αυτόστον κ. Δήµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχω δώσει ήδη το
λόγο αλλού. Αφήστε, κύριε Βιλιάρδο, τα προσωπικά να τελειώνουµε. Θα έχετε τη δυνατότητα να µιλήσετε στο επόµενο και
απαντάτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Δεν θα µιλήσω στην επόµενη συµφωνία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, κύριε
Δήµα.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ σύντοµα θέλω να πω κάποια πράγµατα για τη συµφωνία
Ελλάδας-Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στο κοµµάτι της
έρευνας και της επιστήµης απαντώντας σε κάποια ερωτήµατα.
Θεωρώ ότι το κάλυψα το θέµα και στην επιτροπή, αλλά δεν
υπάρχει πρόβληµα να τα επαναλάβουµε.
Ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα ήθελε κάποιου είδους ενηµέρωση κατά τη διάρκεια της συζήτησης, των
διαπραγµατεύσεων µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Να σας πω ότι η
συµφωνία αυτή µπορεί να ξεκίνησε επί ηµερών της παρούσας
Κυβέρνησης, όµως αντιλαµβάνεστε ότι µία συµφωνία, που έχει
δύο πλευρές συζητείται και σε υπηρεσιακό επίπεδο.
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Άρα, κύριε Κεγκέρογλου -έχετε µεγάλη εµπειρία- αντιλαµβάνεστε ότι οι υπηρεσίες των δύο χωρών κάθισαν και συζήτησαν
επιγραµµατικά προσπαθώντας να βρουν τη βέλτιστη λύση.
Απαντώντας και στον κ. Βιλιάρδο, αναφορικά µε αυτό το ζήτηµα, αναρωτιέστε για ποιο λόγο υπογράφει από την πλευρά των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής το Υπουργείο Εξωτερικών.
Δεν νοµίζω ότι θα υποδείξουµε εµείς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα,
µε την οποία υπογράφουµε µια διµερή συµφωνία, ποιος, µε ποιο
τµήµα, µε ποιο Υπουργείο θα συνυπογράψουµε.
Σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε µου να πω ότι οι συζητήσεις για
την συµφωνία αυτή ξεκίνησαν στο στρατηγικό διάλογο µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες το φθινόπωρο του 2019. Στη συνέχεια, σε
επίσκεψή µας µε τον Υπουργό τον κ. Γεωργιάδη στις Ηνωµένες
Πολιτείες, συναντήσαµε τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου για
την έρευνα και τεχνολογία, τον Μάικλ Κράτσιο.
Μετά πήγαµε στη Μέριλαντ, στον Εθνικό Οργανισµό Επιστηµών, το «National Science Foundation», όπου συζητήσαµε και
εκεί πέρα µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είδαµε ότι πράγµατι υπήρχε ισχυρό ενδιαφέρον για µία τέτοια διµερή συµφωνία,
που θα µπορούσε να ευνοήσει περισσότερες συνέργειες µεταξύ
ερευνητικών κέντρων, πανεπιστηµίων, ερευνητών, επιχειρήσεων,
που ασχολούνται µε την έρευνα και την ανάπτυξη στις δύο
χώρες.
Ήταν να υπογράψουµε τη συµφωνία το Μάρτιο του 2020 σε
µια αποστολή, που θα ερχόταν από τις Ηνωµένες Πολιτείες στην
Ελλάδα. Λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού αυτό µετατέθηκε
και έγινε λίγους µήνες αργότερα, όπου ο κ. Γεωργιάδης υπέγραψε από την πλευρά της Ελλάδος και ο κ. Ποµπέο από την
πλευρά των Ηνωµένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη.
Και νοµίζω ότι σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα κυρώνεται από το εθνικό Κοινοβούλιο αυτή η συµφωνία, ανοίγοντας
πράγµατι νέους δρόµους για την έρευνα και την καινοτοµία µεταξύ των δύο χωρών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχω πολλά, απλά επειδή ο κύριος Υπουργός έχει διαστρεβλώσει αυτά που είπα, ήθελα να επανορθώσω, για να µην γίνουν
δυσνόητα τα λεγόµενά µου.
Το πρώτο, είπα ακριβώς ότι η συνεργασία στην επιστήµη και
στην τεχνολογία –το τονίζω, στην επιστήµη και στην τεχνολογίαδεν περιλαµβάνει την άµυνα και την ασφάλεια. Οπότε είναι περιοριστική. Αφορούσε την επιστήµη και την τεχνολογία, καµµία
άλλη σύµβαση. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι οι στρατιωτικές συµβάσεις και οι άλλες είναι κάτι διαφορετικό.
Το δεύτερο -και πραγµατικά δεν µου αρέσουν οι κραυγές και
οι εκφράσεις του τύπου «ντροπή» και όλα αυτά τα πράγµατα,
σας τις επιστρέφω, ελπίζω να µην το ξανακάνετε- το «παρών»
µας –γιατί δεν είπα ότι θα καταψηφίσουµε, είπα ότι έχουµε αµφιβολίες και γι’ αυτό το λόγο θα ψηφίσουµε «παρών»- αφορά το
ότι δεν απαντήθηκε καµµία από τις ερωτήσεις µας στην επιτροπή. Θέσαµε ένα σωρό ερωτήσεις, όσον αφορά τη συµφωνία
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-µπορεί να σας το πει ο Υφυπουργός- και δεν απαντήθηκε επίσης
καµµία από τις προτάσεις µας.
Όταν, λοιπόν, αδιαφορείτε για εµάς, εµείς δεν µπορούµε να
µη συνεχίσουµε να έχουµε αµφιβολίες.
Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε ένα λεπτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό κι εσείς
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα απαντήσω µόνο ως προς την απόφαση
της Ελληνικής Λύσεως να ψηφίσετε «παρών» σε αυτή τη συµφωνία.
Στον Θουκυδίδη στον «Επιτάφιο» υπάρχει η εξής παράγραφος: «Μόνοι γαρ τον τε µηδέν τώνδε µετέχοντα ουκ απράγµονα,
αλλά αχρείον νοµίζοµεν», «Μόνοι εµείς, οι Αθηναίοι, οι Έλληνες,
αυτόν που δεν συµµετέχει και δεν λαµβάνει θέση, ναι ή όχι» -είναι
προτιµότερο δηλαδή το «όχι» για τους Έλληνες και τους Αθηναίους- «στα πράγµατα, εµείς δεν τον ονοµάζουµε φιλήσυχο» -αλλά
προσέξτε το αρχαίο κείµενο- «αχρείον, άχρηστο», Θουκυδίδου
«Περικλέους Επιτάφιος».
Τα υπόλοιπα ας τα κρίνουν οι ψηφοφόροι σας.
Σας εξήγησα ότι η συµφωνία έχει ήδη φέρει στην Ελλάδα
επενδύσεις, θέσεις εργασίας και µεταφορά τεχνογνωσίας.
Εάν σε όλα αυτά η Ελληνική Λύση θέλει να είναι παρούσα, ας
είναι παρούσα. Θα προχωρήσουµε και χωρίς εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Κύρωση α) της Συµφωνίας για τη
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 Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Οικονοµικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων Πολιτειών».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση α) της Συµφωνίας για τη 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 Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Οικονοµικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων
Πολιτειών
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς, µετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Κύρωση α) της Συµφωνίας για τη 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 Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Οικονοµικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων
Πολιτειών» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση α) της Συµφωνίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα
της Επιστήµης και Τεχνολογίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πο-
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λιτειών της Αµερικής και β) του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου
της Συµφωνίας Οικονοµικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής,
Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως
των Ηνωµένων Πολιτειών
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει, η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία για τη Συνεργασία στον Τοµέα
της Επιστήµης και της Τεχνολογίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη, στις 28
Σεπτεµβρίου 2020, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Κύρωση Πρωτοκόλλου
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει, η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Συµφωνίας Οικονοµικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτι-
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κής και Μορφωτικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωµένων
Πολιτειών της 22ας Απριλίου 1980 (ν. 1982/1991, Α’ 188), που
υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Σεπτεµβρίου 2020. Το πρωτότυπο κείµενο του Πρωτοκόλλου, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:
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Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. (α) του άρθρου 13 αυτής και του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙΙΙ
αυτού.
Αθήνα,

2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 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 (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε µε το επόµενο νοµοσχέδιο της συµπληρωµατικής ηµερήσιας διάταξης:
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τουρισµού: «Κύρωση του Παραρτήµατος XVIII της Διεθνούς Συµβάσεως για τα
Προνόµια και τις Ασυλίες των Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν τον λόγο, όπως και προηγούµενα, όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως της σύµβασης για πέντε λεπτά και οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε
λεπτά µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι «κατά» ψήφισε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και η Ελληνική Λύση, ενώ
το ΜέΡΑ25 επιφυλάχθηκε.
Άρα, ξεκινάµε µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και συγκεκριµένα µε τον κ. Χρήστο Κατσώτη.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µην αφήσουµε αναπάντητη τη στάση του Υπουργού κ. Γεωργιάδη, όσον αφορά τη θέση του ΚΚΕ στην προηγούµενη σύµβαση. Ο κύριος Υπουργός προσπάθησε να προσπεράσει τα επιχειρήµατα του ΚΚΕ µε τη γνωστή του τακτική, που λέει
ότι αν ήταν από τη Σοβιετική Ένωση, θα έλεγε «ναι» και αν ήταν
από τις ΗΠΑ, θα έλεγε «όχι».
Το ΚΚΕ τοποθετείται σε κάθε σύµβαση µε το κριτήριο, που
αφορά το ποιον ωφελεί αυτή. Η συγκεκριµένη σύµβαση υπηρετεί, στηρίζει, ενισχύει την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων, τη δικτατορία του κεφαλαίου. Τα επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν δεν απαντήθηκαν και είναι αυτά, που καθορίζουν τη

σύµβαση.
Όσον αφορά την τωρινή σύµβαση, η Κυβέρνηση φέρνει για
Κύρωση το Παράρτηµα της Διεθνούς Σύµβασης για τα Προνόµια
και τις Ασυλίες των Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού. Συζητάµε, δηλαδή, για τα
προνόµια και τις ασυλίες των εκπροσώπων των τουριστικών µονοπωλίων, αντί να συζητήσουµε για µέτρα στήριξης των χιλιάδων
εργαζοµένων και αυτοαπασχολουµένων στον τουρισµό, που
ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού είναι ο µοναδικός οργανισµός στα Ηνωµένα Έθνη, που διαθέτει µέλη από τον ιδιωτικό
τοµέα, τα οποία συµµετέχουν στη δοµή διακυβέρνησής του.
Αυτό αναφέρει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού στην ιστοσελίδα του. Παρακάτω -προς επίρρωση αυτών- και σε σχέση µε
την πανδηµία, σηµειώνει ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού στο πλαίσιο αυτής της κρίσης επιδιώκει να εξασφαλίσει µε
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ότι τα µέτρα υγείας εφαρµόζονται µε τρόπους, που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στα διεθνή ταξίδια και στο διεθνές εµπόριο.
Αυτή την αξίωση των επιχειρηµατικών οµίλων, που προωθεί ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού ικανοποίησε η Κυβέρνηση
από πέρυσι κόλας µε τα προσαρµοσµένα υγειονοµικά πρωτόκολλα, που είχαν ως αποτέλεσµα το δεύτερο κύµα της πανδηµίας το 2020.
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα διεθνή ταξίδια και το
διεθνές εµπόριο, που εξασφαλίζει ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Τουρισµού σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας,
για να συνεχίσει η κερδοφορία των µονοπωλίων έχει ως συνέπεια
τη µεγιστοποίηση των επιπτώσεων για την υγεία και τη ζωή των
εργαζοµένων και του λαού.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, ο οργανισµός του
ΟΗΕ, δραστηριοποιείται και προωθεί τους σχεδιασµούς των
ισχυρών ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, όπως και συνολικά ο ΟΗΕ,
ο οποίος δεν έχει καµµία σχέση µε αυτόν που ήταν πριν τις ανατροπές του σοσιαλισµού. Με τις αποφάσεις του και τις δράσεις
του υπηρετεί, στηρίζει σχεδιασµούς ιµπεριαλιστικών κέντρων,
ισχυρών µονοπωλιακών πολυεθνικών οµίλων. Εξάλλου, στον
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, όπως ο ίδιος ενηµερώνει,
συµµετέχουν ως µέλη εκατόν πενήντα οκτώ κράτη, έξι συνεργαζόµενα µέλη και πάνω από πεντακόσια µέλη, που εκπροσωπούν
τον ιδιωτικό τοµέα, τους µονοπωλιακούς οµίλους του τουρισµού.
Με τη συγκεκριµένη σύµβαση οι λειτουργίες του Παγκόσµιου
Οργανισµού Τουρισµού εντάσσονται στις πρόνοιες της διεθνούς
σύµβασης για τα προνόµια και τις ασυλίες των ειδικευµένων οργανισµών, που κυρώθηκε µε τον ν.471/1976. Σηµειώνουµε ότι ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού υπάγεται στον ΟΗΕ, οπότε
καταλαµβάνεται από τις πρόνοιες που αφορούν τους συγκεκριµένους οργανισµούς.
Με την παρούσα σύµβαση και µε την παράγραφο 1 επεκτείνονται οι πρόνοιες, που αφορούν ασυλίες και προνόµια σε εκπροσώπους των συνδεδεµένων µελών, που συµµετέχουν στο
έργο του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού.
Στην παράγραφο 1 γίνεται αναφορά σε συνδεδεµένα µέλη και
ως τέτοια εννοούνται έξι µικρές κατά βάση χώρες.
Η παράγραφος 2 αναφέρεται ειδικότερα σε εξειδικευµένα
προνόµια και ασυλίες, που αφορούν τους εκπροσώπους των συνεργαζόµενων µελών. Από την ιστοσελίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού προκύπτει ότι αφορά την εµπλοκή του
ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή τουριστικών µονοπωλίων, µη κυβερνητικών οργανώσεων, ερευνητικών ινστιτούτων. Στο δε συµβούλιο
συµµετέχει και ο ΣΕΤΕ της χώρας µας.
Η παράγραφος 3 περιέχει διευρυµένα προνόµια και ασυλίες,
ετεροδικία, σφραγισµένη αλληλογραφία, κ.λπ., σε εµπειρογνώµονες του οργανισµού.
Κυρία Υπουργέ, οι εµπειρογνώµονες µε το καθεστώς των διευρυµένων προνοµίων είναι µόνιµοι υπάλληλοι του οργανισµού;
Προτείνονται από τα κράτη-µέλη ή ορίζονται από τους µονοπωλιακούς οµίλους τους, τους «tour operator» ή άλλους; Και αυτό,
βέβαια, δεν διευκρινίζεται, γιατί είναι πράγµατι έτσι.
Με την παράγραφο 5, οι διευρυµένες ασυλίες και τα προνόµια,
που αναγνωρίζονται στους εµπειρογνώµονες αναγνωρίζονται και
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στους εκπροσώπους των συνεργαζόµενων µελών, που αφορούν
την παράγραφο 2, δηλαδή σε στελέχη τουριστικών µονοπωλίων,
µε την προϋπόθεση να είναι εµπειρογνώµονες του οργανισµού.
Με δεδοµένο ότι δεν είναι αποσαφηνισµένο το καθεστώς του
εµπειρογνώµονα και ανεξαρτήτως του πώς στεκόµαστε γενικά
στο ζήτηµα των ασυλιών και των προνοµίων, µε την παράγραφο
5 αναγνωρίζετε καθεστώς προστασίας σε υπαλλήλους µονοπωλίων, το ίδιο καθεστώς που ισχύει για διπλωµατικούς υπαλλήλους διεθνών οργανισµών.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού είναι ο οργανισµός,
που τυπικά ανήκει στον ΟΗΕ, στην ουσία όµως εξυπηρετεί τα
συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων. Με την παρούσα σύµβαση γίνεται προσπάθεια να προστατευτούν αποτελεσµατικότερα µε τις διευρυµένες ασυλίες και προνόµια οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατιών.
Η τροπολογία, που συνοδεύει τη σύµβαση είναι ακόµα πιο
προκλητική, αφού παρέχει ασυλία και προνόµια στους συµµετέχοντες στο συνέδριο που ήδη γίνεται στην Ελλάδα, χωρίς να
στοιχειοθετείται για ποιο λόγο είναι αναγκαία µία τέτοια ρύθµιση.
Αυτό που γράφετε µέσα για την ασφάλειά τους, κυρία Υπουργέ, είναι αντιφατικό. Είναι ασφαλής η χώρα, ναι ή όχι; Ποιος ο
λόγος να φέρετε αυτήν την τροπολογία;
Οι αστικές κυβερνήσεις εξασφαλίζουν από τη µία προνόµια,
ασυλίες, διευκολύνσεις για το κεφάλαιο και τους εκπροσώπους
του και από την άλλη για τους εργαζόµενους και τον λαό πολιτική, που εξαπλώνει τη φτώχεια, την ανασφάλεια, τα αδιέξοδα
για τα κέρδη του, µαζί µε περιορισµούς, απαγορεύσεις, καταστολή.
Κι επειδή ο χρόνος τελειώνει –κι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
για την ανοχή σας- θα λέγαµε ότι η κύρωση αυτή αφορά τους
στόχους των οµίλων, την παραπέρα ασυλία τους, την ενίσχυση
των προνοµίων και των απαλλαγών τους. Είναι πρόκληση απέναντι στους εργαζόµενους και τον λαό, που στενάζει από µία πολιτική που υλοποιεί τις επιλογές τους και δεν έχει καµµία σχέση
µε τις αγωνίες των εργαζοµένων, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο
που πολλοί είναι άνεργοι και πολλοί ζουν µε 9 ευρώ –το πολύτην ηµέρα.
Είναι πρόκληση, λοιπόν και ξέρουµε, πολύ καλά, ότι όταν επικαλείσθε τη χώρα και µιλάτε για τις εκδηλώσεις που ωφελούν τη
χώρα, εννοείτε αυτούς που κάνουν κουµάντο στην οικονοµία και
όχι αυτούς, που δουλεύουν και παράγουν τον αµύθητο πλούτο.
Πολλές εκδηλώσεις έχουν γίνει και είναι γνωστό ποιοι ωφελήθηκαν. Ωφελήθηκαν οι µονοπωλιακοί όµιλοι και όχι οι εργαζόµενοι,
οι οποίοι είναι οι χαµηλότερα αµειβόµενοι στην οικονοµία της
χώρας µας, µε τις χειρότερες συνθήκες δουλειάς, παρ’ όλα τα
δισεκατοµµύρια ευρώ τα οποία στη συνέχεια ιδιοποιούνται οι µεγάλοι όµιλοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Τον λόγο έχει από την Ελληνική Λύση ο κ. Μπούµπας Κωνσταντίνος.
Ορίστε, κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τι έγινε; «Dove ministro?», που λένε και οι Λατίνοι, δηλαδή
«Πού είναι ο Υπουργός;». Έφυγε τώρα. «Solitudine»! «Veni, vidi,
vici» …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Υπουργός, κύριε
Μπούµπα, αν αναφέρεστε στον κ. Γεωργιάδη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι, στον κ. Γεωργιάδη αναφέροµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): …έφυγε γιατί δεν
είναι του Υπουργείου του αυτή η σύµβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι, και το νοµοσχέδιό του…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι απλό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όσο είναι η Ελληνική Λύση
εδώ µέσα, θα ενοχλείται. Τι να κάνουµε;
Αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού δίδονται
όχι απλά αρµοδιότητες, αλλά εκχωρείται µία εξουσία, στην οποία
δεν υπάρχει ούτε ελεγκτής ούτε ελεγχόµενος.
Γι’ αυτό και εµείς είµαστε αρνητικοί. O τουρισµός φέρνει κοι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νωνικά µηνύµατα, είναι πολυκλαδικός, είναι η οµορφιά µιας
χώρας, είναι ο καθρέφτης µιας χώρας. Δεν µπορούµε a priori
εµείς να εκχωρήσουµε αυτήν την εξουσία σ’ αυτούς τους εξειδικευµένους από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, κυρία
Υπουργέ, διότι δεν ξέρουµε ακριβώς πώς θα κινούνται. Όταν δεν
υπάρχει έλεγχος, όταν δεν υπάρχει ελεγκτής και ελεγχόµενος,
τα πράγµατα έχουν ένα πέπλο µυστηρίου. Δεν µπορεί a priori
αυτοί να µετακινούνται, να γίνεται αυτή η ταχεία µετακίνηση,
όταν ο καθείς πολίτης µπαίνει σε µία διαδικασία για να µετακινηθεί. Αυτοί στην ουσία δεν λογοδοτούν πουθενά, ούτε καν στο
Υπουργείο Τουρισµού. Αυτοί χαίρουν ασυλίας -εντός εισαγωγικών-, έχουν αυτό το αλάθητο, θεωρούνται αυθεντίες, αυτοί και
οι οικογένειές τους. Το µεγαλείο, δηλαδή, της παγκοσµιοποίησης. Θα είναι σε ένα νευραλγικό πόστο, όπως είναι ο τουρισµός, αυτή η βαριά βιοµηχανία χωρίς καν να ελέγχονται. Δεν
µπορούµε, λοιπόν, να δώσουµε αυτά τα προνόµια σε αυτούς
τους εξειδικευµένους συµβούλους του τουρισµού.
Ας κάνουµε µία αναδροµή ιστορική. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού έγινε -και καλώς- όργανο των Ηνωµένων Εθνών
το 1970 . Θέλω, όµως, να σταθώ σε µία λέξη, καθώς στο πρώτο
διεθνές συνέδριο των εθνικών οργανισµών τουρισµού, που έγινε
στο Λονδίνο το 1946 αποφασίστηκε η δηµιουργία ενός νέου µη
κυβερνητικού οργανισµού για να αντικαταστήσει τη Διεθνή
Ένωση Επίσηµων Οργανισµών Τουριστικής Προπαγάνδας, την
International Union of Official Tourist Propaganda Οrganizations.
Η λέξη «προπαγάνδα» µάς λέει πολλά. Άρα µέσω του τουρισµού
µπορεί να γίνει µια προπαγάνδα. Γι’ αυτό είµαστε αρνητικοί όταν
αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ελέγχονται. Γι’ αυτό όχι απλά έχουµε
επιφυλάξεις, αλλά θέτουµε το θέµα αν θα περάσει ένα ιστορικό
µήνυµα το οποίο θα διαστρεβλώνει την ιστορία του τόπου, ένα
κοινωνικό µήνυµα που δεν αρµόζει, έναν λανθασµένο γεωγραφικό προσδιορισµό. Ο τουρισµός δεν είναι µια αφηρηµένη έννοια. Είναι όπως είπαµε το κάτοπτρο, αντικατοπτρίζει την κουλτούρα, την ιστορία, τη νοοτροπία ενός λαού, αυτού και των προγόνων του. Ποιος θα τους ελέγξει;
Υπάρχουν αυτά τα εδάφια, όπως στην παράγραφο 5 και 6,
όπου αναφέρονται αυτά τα προνόµια, που αναλύθηκαν στην παράγραφο 3, δηλαδή για τους εµπειρογνώµονες. Εφαρµόζονται
για εκπροσώπους συνεργαζόµενων µελών, που ενεργούν ως εµπειρογνώµονες, αλλά για τον αναπληρωτή γενικό γραµµατέα του
οργανισµού και τον σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα αυτού. Παρατηρείται δηλαδή µία επεκτατική εφαρµογή των προνοµίων σε περισσότερα πρόσωπα. Θα µπορούσα να αναφερθώ αναλυτικά
στις παραγράφους. Έχουµε αναφερθεί στην επιτροπή.
Κοιτάξτε όµως να δείτε, όταν φέρνουµε εδώ κυρώσεις δεν
είναι κάτι τυπικό, έχει τη σηµασία του. Θυµάµαι τη συµφωνία που
κάναµε µε την Ιαπωνία όταν οι Ιάπωνες παραβιάζουν σήµερα το
θέµα της πανίδας και της χλωρίδας και του θαλάσσιου πλούτου
-σκοτώνουν τις φάλαινες-, όταν ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας
συναντάται µυστικά µε τον Ερντογάν για τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Ακούγιου. Κάνουµε συµφωνία µε το Κατάρ όταν το
Κατάρ συνεργάζεται και µε την Τουρκία και µε τη Λιβύη και ευθύνεται για τον θάνατο πάνω από έξι χιλιάδων εργατών τα τελευταία χρόνια, που τους στοιβάζει στα κοντέινερ για να κατασκευάσουν γήπεδα ποδοσφαίρου για το µεγάλο Παγκόσµιο Κύπελλο.
Υπογράφουµε σύµβαση µε το Μαυροβούνιο όταν οι µεγαλύτερες συµµορίες χασίς και µαριχουάνας είναι στο Μαυροβούνιο.
Άρα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί για τις κυρώσεις και τις
συµβάσεις γενικότερα που υπογράφουµε. Μπορεί να λιµνάζουν
εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτές οι συµβάσεις, όπως η παρούσα από το 2008, αλλά θέλει προσοχή, να µην λέµε «είναι
απλά συµβάσεις και θα πάνε σε κυρώσεις». Θέλουµε να δούµε
την άλλη πλευρά του νοµίσµατος, τι µπορεί να κρύβει µία σύµβαση ή τι επιπτώσεις µπορεί να έχει µία σύµβαση.
Ολοκληρώνω. Λείπει βέβαια ο κ. Γεωργιάδης. Θα τον ήθελα
εδώ, επειδή σήµερα κατέθεσε πολλά στα Πρακτικά και δεν είχε
δυνατότητα ο κ. Βιλιάρδος να του απαντήσει. Μιας και µιλούσαµε
χθες και για την αυτοδιοίκηση θα του απαντήσω µε Θουκυδίδη,
αλλά εδώ θα καταθέσω στα Πρακτικά έγγραφο µε ηµεροµηνία
14 Ιουνίου του 2011 προς τον τότε υφυπουργό κ. Κεγκέρογλου.
Αυτό έρχεται από τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Πλεύρη.
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Στη Βουλή των Ελλήνων, στις 14 Ιουνίου 2011, λοιπόν, κύριε
Κεγκέρογλου. Γελάω, γιατί λέει «παραβιάσεις της νοµοθεσίας
από εισπρακτικές εταιρείες σε βάρος πολιτών-οφειλετών» και το
φέρνουν στη Βουλή δύο Βουλευτές τότε, ο κ. Γεωργιάδης και ο
κ. Πλεύρης.
Σήµερα, οι εισπρακτικές εταιρείες παίρνουν τηλέφωνα για µικροποσά. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα υπάρχουν καταγγελίες
-πάνω από τετρακόσιες καταγγελίες µόνο το 2020, διπλάσιες σε
σχέση µε το 2019- στον Συνήγορο του Πολίτη και ο κ. Γεωργιάδης, που ήταν αντίθετος τότε, λέει ότι µε τις εισπρακτικές εταιρείες θα νοικοκυρευτεί το κράτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απλώς το καταθέτω, για να δούµε ότι άλλα έλεγε και άλλα
κάνει ένας άνθρωπος γενικότερα και να είναι πιο προσεκτικός
στο τι λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Κλείνοντας, µια και είπε για
τον «Επιτάφιο», ο Θουκυδίδης έγραψε: «Τό ναντιούµενον τ δυναστεύοντι δ µος νόµασται», που σηµαίνει: «Αυτός που θα πάει
κόντρα στον δυνάστη λέγεται δήµος». Δήµος ίσον λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε. Ο κ.
Λογιάδης από το ΜέΡΑ25 έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που σας βλέπω εδώ. Πήγατε και στην
Κρήτη πρόσφατα.
Κατ’ αρχάς, να καλωσορίσουµε τον Πρόεδρο του Παγκόσµιου
Οργανισµού Τουρισµού, ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα για επίσηµη διµερή επίσκεψη.
Σήµερα, συζητάµε για την «Κύρωση του Παραρτήµατος XVIII
της Διεθνούς Σύµβασεως για τα Προνόµια και τις Ασυλίες των
Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού». Το σηµερινό σχέδιο νόµου εµπίπτει στο άρθρο 28 του Συντάγµατός µας, που αναφέρεται στους κανόνες του
Διεθνούς Δικαίου και τους διεθνείς οργανισµούς.
Να αναφέρουµε ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού
είναι το γραφείο των Ηνωµένων Εθνών που ασχολείται µε την
προώθηση του παγκόσµιου τουρισµού. Πριν το ξέσπασµα της
πανδηµίας του κορωνοϊού, ο τουρισµός βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μία στις δέκα θέσεις εργασίας
παγκοσµίως εξαρτιόταν από τον τουρισµό και το 2019 οι αφίξεις
των διεθνών τουριστών έφτασαν το ενάµισι δισεκατοµµύριο ανθρώπους, µε αυξητικές µέχρι τότε τάσεις.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση του τουρισµού σήµερα, διότι είναι τεράστιας σηµασίας για την οικονοµία µας. Να
τονίσω ότι το «EUROCONTROL» µας έδωσε στοιχεία πολύ πρόσφατα ότι η κανονικότητα, όπως τη γνωρίζαµε, για τις διεθνείς
πτήσεις θα επανέλθει το 2025.
Πρώτο τεράστιο πρόβληµα είναι ότι υπάρχει µια τεράστια έλλειψη ρευστότητας από όλους και από τις επιχειρήσεις και από
τους εργαζόµενους και ζητάµε από το Υπουργείο -και των Οικονοµικών, βέβαια- να στηρίξει τον τουρισµό για να επιζήσει.
Κυρία Ζαχαράκη, στην επιτροπή µας αναφερθήκατε σε κάποια
θέµατα στα οποία ήθελα και εγώ να αναφερθώ, όπως για την
επανεκκίνηση. Αναφερθήκατε, επίσης, στον θαλάσσιο τουρισµό.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι στον κορυφαίο προορισµό της
Ελλάδος, που είναι η Σαντορίνη, είναι βυθισµένο εδώ και δεκατέσσερα χρόνια το «SEA DIAMOND», το οποίο χρήζει ανέλκυσης.
Είναι µία ωρολογιακή βόµβα, είναι µία περιβαλλοντική βόµβα.
Σε ένα αντίστοιχο παράδειγµα στην Ιταλία, τη βύθιση του
«COSTA CONCORDIA» -άλλο ένα αντίστοιχο πλοίο- έγινε εντός
δύο ετών. Αυτό είναι εκεί πέρα δεκατέσσερα χρόνια και µολύνει
το περιβάλλον.
Αναφερθήκατε στα ΙΕΚ της χώρας. Νοµίζω ότι πρόσφατα πήγατε στην Κρήτη. Πήγατε στις σχολές τουριστικών επαγγελµά-
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των, αν θυµάµαι καλά. Ο δρόµος σε µια τουριστική περιοχή,
αυτός ο δρόµος που πάει στις σχολές είναι οικτρός. Θα γίνουν
ατυχήµατα. Είναι εδώ και τρία χρόνια έτσι. Επίσης, αυτή η τουριστική περιοχή δεν διαθέτει βιολογικούς. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό.
Θα αναφερθώ, επίσης, στο ΙΕΚ Κέρκυρας, όπου είχαµε καταγγελίες και πληροφορίες ότι τίποτα δεν είναι ενθαρρυντικό για την
επιβίωση του ΙΕΚ, αλλά και για τις προθέσεις της Κυβέρνησης.
Αναφέρουν ότι τα τέσσερα τµήµατα του 2016 µε τους ογδόντα
πέντε µαθητές έγιναν φέτος είκοσι τµήµατα, µε πάνω από πεντακόσιους µαθητές. Είναι γεγονός που πιστεύουµε ότι είναι
σπουδαία επιτυχία για την Κέρκυρα, αλλά και για ένα εκπαιδευτήριο που η προσφορά του είναι στενά συνδεδεµένη µε το µεγαλύτερο έσοδο της τοπικής οικονοµίας του νησιού µας.
Οι εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδοµή του εκπαιδευτηρίου είναι σε τέτοιο επίπεδο, που ακόµη και προηγµένες τουριστικές σχολές όπως η Tunon της Γαλλίας, µε τρεις χιλιάδες
µαθητές, να µένουν έκπληκτοι και να επιβραβεύουν την οργάνωση και το know-how του ΙΕΚ Κέρκυρας.
Επίσης, οι εργασιακοί µας εταίροι –λένε από το ΙΕΚ Κέρκυραςοι ενώσεις ξενοδόχων, εστιατόρων, τουριστικών γραφείων και
ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων, βλέποντας τη δουλειά που γίνεται, µας αντάµειψαν πολύπλευρα µε την εµπιστοσύνη τους αλλά
και µε την αποδοχή των µαθητών µας. Συγκεκριµένα, το 2016 συνεργάστηκε το ΙΕΚ µε τέσσερα ξενοδοχεία και φέτος έφτασαν
στα εξήντα τέσσερα.
Ζητάµε λοιπόν να µην απαξιωθεί το ΙΕΚ Κέρκυρας και να γίνουν περαιτέρω προσλήψεις προσωπικού.
Θα αναφερθώ στα περιφερειακά αεροδρόµια, που αναφέρατε,
κυρία Υφυπουργέ. Θα πω ότι τα µεγάλα αεροδρόµιά µας είναι
δυστυχώς ξεπουληµένα. Να αναφερθώ στα ξενοδοχεία, τα οποία
κι αυτά ξεπουλιούνται µπιρ παρά και να αναφερθώ και στο προσωπικό πλέον, το οποίο δεν είναι ελληνικό, αλλά οι πιο πολλοί
είναι ξένοι δυστυχώς. Είπατε να αυξήσουµε την ποιότητα του
προϊόντος. Βλέπουµε όµως διαχρονικά από στοιχεία του ΣΕΤΕ
ότι το 2000 η µέση κατά κεφαλήν δαπάνη του τουρίστα ήταν 814
ευρώ και το 2019 565 ευρώ.
Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης ένα άλλο θέµα, στο Υπουργείο
Οικονοµικών, αλλά έχει να κάνει άµεσα µε τον τουρισµό, λέγοντας ότι δεν είναι εφαρµόσιµη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις
πάγιες δαπάνες έως τις 17 Ιουνίου, που έχει ορίσει το Υπουργείο
και η ΚΥΑ για τους λογιστές, για να καταθέσουν τις δηλώσεις
τους.
Κλείνοντας, να αναφερθώ στο σηµερινό σχέδιο νόµου. Εµείς
ως ΜέΡΑ25, την ώρα που διαβάζουµε ότι αφορά πλήρη ασυλία
της ετεροδικίας σε σχέση µε τα λεγόµενα ή γραφόµενα των
υπαλλήλων του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, δεν καταλαβαίνουµε γιατί πρέπει να υπάρχει ασυλία σε αυτούς. Οπότε το
συγκεκριµένο θα το καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πάµε τώρα ανάστροφα, στον κ. Γρηγοριάδη. Σας είχα δείξει ανοχή την τελευταία φορά µε τον χρόνο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είδατε ότι φέρνουν καλά αποτελέσµατα οι ανοχές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητή κυρία Υπουργέ, ήθελα
να σας εξηγήσω ευθύς εξ αρχής γιατί ακριβώς καταψηφίζουµε
εµείς στο ΜέΡΑ25 τη σηµερινή σύµβαση. Την καταψηφίζουµε βασικά και κυρίως λόγω της ετεροδικίας. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι, που µας ακούν απέξω τι σηµαίνει αυτό, κυρία Υπουργέ,
αυτό σηµαίνει ότι διάφοροι σύµβουλοι παρατρεχάµενοι και εµπειρογνώµονες -µε την καλή έννοια το λέω- του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, οι οποίοι θα επιχειρούν για να συµβουλεύσουν και µε τεχνογνωσία τους να βοηθήσουν κι εδώ την ανάπτυξη του τουρισµού µας, εάν κατά την τέλεση των καθηκόντων
τους υπάρξει οποιαδήποτε νοµική εµπλοκή τους ή ακόµα χειρότερα αξιόποινη πράξη τους, κατά την τέλεση των καθηκόντων
τους επαναλαµβάνω στην ελληνική επικράτεια, αυτοί, ορίζεται
µε το σχέδιο νόµου που σήµερα θέλετε να περάσετε ότι θα δικάζονται από τα δικαστήρια των χωρών τους, στις πατρίδες τους.
Κι αυτό, κυρία Υπουργέ, είναι κατά τη γνώµη µας πολύ σοβαρό
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ατόπηµα, γιατί συνιστά µια έµµεση οµολογία ότι η Ελλάδα δεν
είναι χώρα ευνοµούµενη, συνιστά δηλαδή την οµολογία από την
πλευρά µας κι εννοώ ενιαία. Εγώ θεωρώ ότι είµαστε µία πλευρά
όλοι οι πολιτικοί της Ελλάδας. Είναι σαν να λέµε εµείς ότι είµαστε
µπανανία, συγγνώµη για την έκφραση, ότι είµαστε αποικία. Σε
τέτοιες συνθήκες, σε συνθήκες αποικιών ή µπανανιών, γίνονται
συµβάσεις όπου οι άνθρωποι, που στέργουν για να βοηθήσουν
τους υπανάπτυκτους, τους Έλληνες δηλαδή, αν σφάξουν και
κάναν Έλληνα πάνω στη χαρά τους, πάνω στο κέφι τους θα δικαστούν στις πατρίδες τους. Στις κανονικές χώρες, στις ευνοµούµενες δεν συµβαίνει αυτό. Επίσης, κυρία Υπουργέ, αυτή η
ασυλία, χωρίς να έχουµε κακή προαίρεση, δυστυχώς µας θυµίζει
άλλες ασυλίες που έχετε πάρει, παραδείγµατος χάριν ασυλίες
για τα µέλη του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
ώστε να µην λογοδοτήσουν για τα οικονοµικά εγκλήµατα, που
κατά τη γνώµη µας διαπράττουν κατά του ελληνικού λαού αυτές
τις µέρες και τις προηγούµενες, επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πρόσφατα,
σε άλλο νοµοσχέδιο, ψηφίσατε πάλι ασυλίες. Οι ασυλίες είναι
κάτι, που επανέρχεται σαν να έχετε από πριν την ιδέα ότι κάποιοι
από τους εκλεκτούς σας θα δύνανται να παρανοµήσουν. Γιατί
τόσες ασυλίες; Εµείς στο ΜέΡΑ25 λέµε καµµία ασυλία για κανένα λόγο, να δικαζόµαστε σαν τον κανονικό ελληνικό λαό, κι
εµείς οι ίδιοι Βουλευτές και οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός,
αν κάποια µέρα έχουµε και Πρωθυπουργό.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, σχετίζεται µε τον ελληνικό τουρισµό
και ένα θέµα που προκύπτει, αν και αφορά περισσότερο τον προηγούµενο Υπουργό από εσάς, τον κ. Γεωργιάδη που ήταν εδώ
για την προηγούµενη σύµβαση, είναι το τι είδους ανάπτυξη επιζητούµε, τι µοντέλο έχουµε στον νου µας. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει αυτό το µοντέλο του
περίκλειστου πανάκριβου τουρισµού όπου κλείνουµε το Ελληνικό
-πόσες δεκάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα-, κάνουµε καζίνα, τζόγος δηλαδή, κάνουµε πισίνες, έρχονται πάµπλουτοι τουρίστες οι
οποίοι διαµένουν µέσα στο Ελληνικό, δεν έρχονται σε επαφή µε
εµάς τους «χωµατήλες» -είναι σαιξπηρική έκφραση, χωµατήλες
ήταν αυτοί, που κάθονταν στο χώµα κατά την εποχή του Ελισαβετιανού θεάτρου-, µην τους λερώσουµε, µένουν εκεί, παίζουν
το γκολφ τους, κάνουν τον τζόγο τους στην περίκλειστη πόλη
τους και τι κάνουµε εµείς; Εµείς δίνουµε τα παιδιά µας για υπηρέτες-σερβιτόρους τους -µε την καλή έννοια το λέω αυτό- και
εµείς οι ίδιοι επειδή γερνάµε και είµαστε αντιαισθητικοί και πολύ
φτωχοί και βρωµεροί, µεταφερόµαστε κατά το πρότυπο της Χαβάης -σας ενηµερώνω συµβαίνει εδώ και είκοσι χρόνια στη
Χαβάη- σε φαβέλες κλεισµένες στην ενδοχώρα, περίφρακτες,
ώστε να µην βλέπουν και αηδιάζουν οι τουρίστες στην κάτω
µεριά της χώρας.
Το δεύτερο µέρος µένει να επιβεβαιωθεί. Δεν µπορώ να σας
το χρεώσω. Δεν το έχετε κάνει. Το πρώτο, όµως, το σχεδιάζετε.
Σχεδιάζετε παντού καζίνο σαν το πρόβληµα της Ελλάδας µετά
από δώδεκα χρόνια µνηµονίων σας να είναι πού θα τζογάρουν οι
Έλληνες. Μα δεν είναι αυτό. Είναι πού θα βρουν δουλειά οι Έλληνες είναι πώς θα διατηρήσουν την πρώτη κατοικία τους οι Έλληνες. Είναι πώς θα συνεχίσουν να έχουν συλλογικές συµβάσεις
οι Έλληνες.
Σας το λέω µε καλή προαίρεση, κυρία Υπουργέ. Αυτό το µοντέλο ανάπτυξης είναι αδιέξοδο µοντέλο, γιατί καταστρέφει τον
ελληνικό λαό και δεν φέρνει τα αναµενόµενα έσοδα στον τουρισµό µας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ζητώ τον λόγο µόνο και µόνο για να
καταγραφεί, γιατί προηγουµένως µιλήσαµε, όπως το λέµε εµείς
οι δηµοσιογράφοι «off the record», άρα δεν καταγράφηκε τίποτα
στα Πρακτικά και εκπροσωπώντας το κόµµα σήµερα θέλω να µεταφέρω την έντονη διαµαρτυρία µας, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω
να ανοίξουµε διάλογο. Ξέρετε τον σεβασµό µου προσωπικά απέναντι στο πρόσωπό σας αλλά και στον θεσµό του Προέδρου της
Βουλής. Θέλω, λοιπόν, να καταγραφεί η έντονη διαµαρτυρία µας
γιατί η Ελληνική Λύση νοµίζω ότι είναι -και αποτελεί άποψη όλων
των συναδέλφων εδώ στα δύο χρόνια αυτά- υπόδειγµα εργατι-
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κότητας, συνέπειας, τήρησης του Κανονισµού και νοµίζω ότι κανείς δεν µπορεί να πει τίποτα για εµάς.
Όταν, λοιπόν, κατά παρέκκλιση στο σεβαστό Προεδρείο στη
Διάσκεψη των Προέδρων παίρνουµε µια απόφαση και λέµε «Ρε,
παιδιά, για να µην γκρινιάζετε, για να µην κλαίτε, θέλετε οι κοινοβουλευτικοί να µιλάτε στη διαδικασία του άρθρου 108 όταν έρχεται, µάλιστα, το σεβόµαστε». Πιστέψτε µε ότι έχουµε να θέσουµε πάρα πολλά ζητήµατα στην Κυβέρνηση και εµείς, αλλά
σεβόµαστε τις διαδικασίες. Άρα, λοιπόν, βρισκόµαστε εξαπίνης
και δείτε τι τροπή που πήρε η συζήτηση σήµερα. Άρα, λοιπόν, ή
τηρούµε τα όσα συµφωνούµε, συµφωνία κυρίων, ή κάνουµε ό,τι
θέλουµε εδώ. Αυτό απευθύνεται στο Προεδρείο, όχι σε εσάς
προσωπικά.
Επειδή εµείς θέλουµε τον πολιτικό αντίπαλο να τον έχουµε
εδώ, face to face, έχει φύγει και επειδή είναι άνθρωπος των εντυπώσεων και όχι της ουσίας, της φωνής, του θεατρινισµού κ.λπ.,
όλοι κρινόµαστε στη ζωή αυτή, θέλω να πω στον κ. Γεωργιάδη
το εξής, κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά µας που τον ενοχλούµε. Είναι
χαρά µας που η Ελληνική Λύση ενοχλεί τη Νέα Δηµοκρατία, την
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τον κ. Γεωργιάδη. Βέβαια
ο κύριος Υπουργός αναπτύξεως, όπως λέει και ο ίδιος, παλιά
ενοχλούνταν από τον Καρανίκα, παλιά τον ενοχλούσε ο Ζάεφ.
Τώρα ως πρωταθλητής πολιτικής ανακυβίστησης, τον ενοχλεί
η Ελληνική Λύση. Τώρα δύο τινά συµβαίνουν. Κάποιος έφυγε από
κάποια πολιτικά πιστεύω. Εµείς επειδή είµαστε µπετόν και δεν
κουνιόµαστε ούτε χιλιοστό από τα πολιτικά µας πιστεύω µάλλον
θα πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να πάει για σέρβις στην πολιτική του
πυξίδα, γιατί έχει µπερδέψει πού είναι ο βορράς και πού είναι ο
νότος, έχει χαθεί στην πορεία. Έχει µάθει στα χάδια.
Και κλείνω µε αυτό. Επιβεβαιώθηκε για άλλη µια φορά σήµερα
ότι το µοναδικό κόµµα, µε αυτούς τους δέκα Βουλευτές, τα δέκα
πολιτικά λιοντάρια που είναι εδώ µέσα, είναι το µοναδικό κόµµα
που κάνει ουσιαστική, σκληρή αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση.
Τι έκανε ο κ. Γεωργιάδης; «Χάιδεψε» πάλι την τρόικα του εσωτερικού, ενώ το ΚΚΕ το βάζουν πάντα ότι είναι µια ιδιαίτερη περίπτωση, έχει τη φιλοσοφία του, την ιδεολογία του, άρα µένει η
Ελληνική Λύση. Θα µείνει και θα είναι εδώ να τον ελέγχει. Θα
πέσει τόση αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε, που δεν µπορείτε να
φανταστείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δουλειά του Προεδρείου δεν είναι να γίνει γραφείο τύπου των Υπουργών της Κυβέρνησης. Είµαι σίγουρος ότι ο κ. Γεωργιάδης παρακολουθεί τις
συνεδριάσεις και µε την πρώτη ευκαιρία θα απαντήσει σε όλα
όσα του καταλογίσατε.
Ο κ. Κατσώτης έχει µιλήσει από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Ο κ. Κεγκέρογλου εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής έχει τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πράγµατι δεν πρέπει να υπάρχουν προσωπικές αντεγκλήσεις και προσβολές. Πολιτικά πρέπει να αντιµετωπίζονται τα
ζητήµατα. Βεβαίως, να πω κύριε Πρόεδρε, ότι εγώ την απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων την γνωρίζω διαφορετικά απ’ ό,τι
ειπώθηκε εδώ. Επειδή ακριβώς πολλά κόµµατα, µέσα στο οποίο
και το δικό µας, θέλαµε να εκµεταλλευτούµε το πεντάλεπτο, χρησιµοποιούσαµε πολλές φορές τη µέθοδο της επιφύλαξης. Τέθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων το θέµα και αποφασίστηκε να
έχουν δικαίωµα να µιλούν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι
όσων ψηφίζουν είτε «ναι» είτε «παρών». Αλλά η επιφύλαξη κόπηκε. Δεν είναι πλέον η επιφύλαξη λόγος για να θεωρηθεί ότι
είσαι απέναντι στο νοµοσχέδιο. Στις δύο η ώρα στη Διάσκεψη
των Προέδρων θα το διευκρινίσω.
Έρχοµαι στην ουσία του νοµοσχεδίου. Η πανδηµία ανέτρεψε
θέσφατα και παγιωµένες αντιλήψεις. Η πανδηµία ανέδειξε λαθεµένες πολιτικές επιλογές, αναπτυξιακά πρότυπα, που ουσιαστικά
είναι πέρα και έξω από τις ανάγκες του ανθρώπου και µας υπενθύµισε ότι θα πρέπει σε τοπικό, σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό και κυρίως σε παγκόσµιο επίπεδο να επανέλθει στο επίκεντρο των
πολιτικών ο άνθρωπος, η υγεία του, το περιβάλλον του και οι
ανάγκες του.
Σε εθνικό επίπεδο εµείς έχουµε µία συγκροτηµένη άποψη η
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οποία ταυτίζεται άλλωστε µε την παραδοσιακή άποψη της σοσιαλδηµοκρατίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη, µε κοινωνική δικαιοσύνη, µε αξιοποίηση της σύγχρονης
τεχνολογίας. Όλα αυτά που η πανδηµία ανέδειξε ενσωµατώνονται µέσα στην πρότασή µας για µια ανθρωποκεντρική πρόοδο
και ευηµερία του τόπου.
Οι παγκόσµιες συνεργασίες είναι κοµβικό θέµα για το µέλλον.
Ήταν και είναι. Η πανδηµία ανέδειξε ότι πρέπει να επιταχυνθούν.
Οι παγκόσµιες συνεργασίες και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα
δώσουν ασφάλεια στον κόσµο στο πλαίσιο το οποίο ανέπτυξα
πρώτα απ’ όλα για να προστατέψουµε και να σεβόµαστε απόλυτα τη γη, τον κόσµο µας και ταυτόχρονα να δηµιουργούµε τις
προϋποθέσεις για την καλύτερη ζωή των ανθρώπων όπου γης,
χωρίς διακρίσεις χρώµατος, θρησκεύµατος, γεωγραφικής κατοικίας ή χώρας προέλευσης.
Και αυτό είναι ένα σηµαντικό στοίχηµα, που έχει να κάνει µε
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και τους άλλους οργανισµούς
που πρέπει να ενεργοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και να
µην είναι τυπικά παρόντες.
Αυτή η διεθνής σύµβαση που έχει συνοµολογηθεί πριν από δεκατρία περίπου χρόνια έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Βεβαίως σήµερα κατά την άποψή µου δεν αρκεί. Χρειάζεται µια αναθεώρηση, χρειάζεται µια ενεργοποίηση, τουλάχιστον αυτά τα οποία
έχουν συµφωνηθεί τότε να πάρουν σάρκα και οστά. Με αυτή την
έννοια υπερθεµατίζουµε και ψηφίζουµε τη σύµβαση.
Με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης θέτουµε το µεγάλο
θέµα που έχει να κάνει µε τη χώρα µας, τον τουρισµό και την περίοδο που ήδη έχουµε εισέλθει. Είναι ένα σηµαντικό βήµα αυτό
που συζητάει αύριο η αρµόδια επιτροπή για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, παρά τις όποιες ενστάσεις, αποτελεί το διαβατήριο, που µαζί µε τα συµπληρωµατικά
µέτρα, νοµίζω ότι µπορούν να δώσουν τις προϋποθέσεις για να
έχουµε επανεκκίνηση στον τουρισµό.
Πέρα, όµως από το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, χρειάζεται να
υπάρξουν, όπως φαίνεται, και διακρατικές συµφωνίες µε τις
χώρες εκείνες, οι οποίες αποτελούν πελάτες της Ελλάδας και
έχουµε σηµαντικό τουριστικό ρεύµα. Αναφέροµαι στη Ρωσία,
στην Αµερική, στο Ισραήλ και βεβαίως, στο Ηνωµένο Βασίλειο,
καθώς και σε άλλες χώρες, όπως την Κίνα, που βεβαίως αφορά
την πιο πέρα περίοδο. Πρέπει εδώ και τώρα να υπάρξει διακρατική συµφωνία, ουσιαστικά να υιοθετήσουν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας και να διευκολυνθεί
τα µέγιστα η προσπάθεια η οποία γίνεται και η οποία πρέπει να
ενταθεί για την επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου µε τον
καλύτερο τρόπο.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, τη σύµβαση και ζητούµε από το Υπουργείο
Τουρισµού να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση διακρατικών συµφωνιών για το πιστοποιητικό, µε χώρες που έχουµε σηµαντικό
τουριστικό ρεύµα στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Κύριε Αυλωνίτη, επειδή λείπει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας, θέλετε να µιλήσετε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που µου δίνετε αυτήν την ευκαιρία. Θα
ήθελα να επισηµάνω δύο σοβαρά ζητήµατα στην κυρία Υφυπουργό.
Το πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει µε το ΙΕΚ Τουρισµού της Κέρκυρας. Επειδή το θέµα που συζητάµε σήµερα, την κύρωση της
διεθνούς σύµβασης, είναι σχετικό µε τον τουρισµό, θα ήθελα το
Υπουργείο σας να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο καταπληκτικό
της όλης υπόθεσης. Πρόκειται για ένα ινστιτούτο που παράγει
στελέχη, τα οποία γίνονται ανάρπαστα την αµέσως επόµενη
µέρα από την αποφοίτησή τους και αυτήν τη στιγµή το µόνο πρόσωπο το οποίο είναι µόνιµο ως προσωπικό είναι ο διευθυντής.
Όλοι οι άλλοι είναι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Θα
σας παρακαλούσα λοιπόν, να δώσετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε
αυτό.
Και το δεύτερο θέµα, κύριε Πρόεδρε, που και αυτό είναι σχετικό µε τον τουρισµό, είναι η ανησυχητική µείωση του ποσοστού
των εµβολιασµών. Θα σας πω χαρακτηριστικά, µιας και κατάγο-
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µαι από την Κέρκυρα και εκεί εκλέγοµαι, πως πριν από δυο, τρεις
µέρες εγκαινιάστηκε το εµβολιαστικό κέντρο. Την πρώτη µέρα
εµβολιάστηκαν πεντακόσιοι, τη δεύτερη διακόσιοι και χτες εκατόν πενήντα. Βαίνει µειούµενος ο αριθµός των εµβολιασµένων
και αυτό αποτελεί αρνητική προϋπόθεση να αποκτήσει η τουριστική µας οικονοµία, η πατρίδα µας, αυτό το χαρακτηριστικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι ερµηνεία δίνετε για
τους συντοπίτες σας, που µειώνεται ο αριθµός;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Δεν είναι µόνο, δυστυχώς, για τους συντοπίτες µας. Είναι το γεγονός ότι έπρεπε
ουσιαστικά όλες οι πολιτικές δυνάµεις να δώσουµε έµφαση, έτσι
ώστε να πειστεί ο ελληνικός λαός ότι ο εµβολιασµός και το ποσοστό, που θα µπορέσουµε να πετύχουµε θα είναι αυτό που θα
δώσει όχι µόνο την ασφάλεια σε εµάς προσωπικά, στις οικογένειες µας και στην κοινωνία, αλλά θα αποτελέσει και το πιο ασφαλές κίνητρο, ανταγωνιστικό θα έλεγα κριτήριο, σε όλο το επίπεδο
του τουριστικού ανταγωνισµού, σε διεθνές φυσικά επίπεδο
εννοώ, διότι ο ασφαλής υγειονοµικά τουριστικός προορισµός
είναι αυτός που θα πετύχει και τα µέγιστα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου δώσατε αυτήν την ευκαιρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα, τον λόγο έχει
ο κ. Βρούτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς πρέπει να πω συγχαρητήρια προς όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, την συντριπτική πλειοψηφία, που ψηφίζουν
την εισήγηση του Υπουργείου Τουρισµού. Αυτό, κύριε Πρόεδρε,
δείχνει ένα κλίµα συναίνεσης σε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, που
αφορά τη χώρας µας. Και εσείς ως νησιώτης εξ Άνδρου ορµώµενος, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο σηµαντικό είναι για
φέτος να κερδίσουµε το στοίχηµα του τουρισµού.
Είναι η Υπουργός, κ. Ζαχαράκη εδώ, παρούσα στη διαδικασία
της συζήτησης, ο κ. Φόρτωµας, εισηγητής του νοµοσχεδίου.
Θέλω να προσθέσω δύο, τρεις σκέψεις τις οποίες θεωρώ σηµαντικές και εγώ ως Κυκλαδίτης, καθώς µε ενδιαφέρει πάρα πολύ
να κερδίσουµε φέτος το στοίχηµα και για τοπικούς, αλλά και για
εθνικούς λόγους.
Άκουσα τον κ. Κεγκέρολγου και τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και
θα έλεγα ότι δεν έχω να διαφωνήσω πάνω σε αυτά που είπαν.
Απλά να προσθέσω, αξιότιµοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση που
αυτήν την στιγµή εκπροσωπεί τη χώρα µας κάνει ό,τι µπορεί, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Και το λέω όχι ορµώµενος
από την πολιτική µου ιδιότητα ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά ως πολίτης που παρακολουθώ τα πράγµατα στο νοµό
µου στις Κυκλάδες, που παρακολουθώ τα πράγµατα γενικά. Κάνουµε ό,τι µπορούµε, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να πείσουµε και τον τελευταίο πολίτη στην αναγκαιότητα να εµβολιαστεί.
Ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα που είναι και το µεγάλο στοίχηµα, που είναι ο προποµπός για τον τουρισµό είδα ότι τρέξαµε
το θέµα των νησιών µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες, έχει γίνει
καθολικός εµβολιασµός σε αυτά. Στο νοµό µου απέµειναν πέντε
νησιά: η Πάρος, η Νάξος, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σύρος.
Τρέχει και εκεί o εµβολιασµός. Αυτό γίνεται καθολικά σε όλη την
Ελλάδα.
Προσπαθούµε µε κάθε δυνατό µέσο διαµέσου των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας, αλλά και την πολιτική µας θέση
κάθε φορά να υπερθεµατίσουµε στην αναγκαιότητα του τουρισµού. Δυστυχώς, -υπάρχει το δυστυχώς, κύριε Υπουργέ- ένα
τµήµα του πληθυσµού είναι αρνητές του εµβολιασµού. Πλέον
είναι διαπιστωµένο. Υπάρχει µια διακύµανση µεταξύ νησιών και
ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά είναι ένα ποσοστό.
Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν, κύριε Πρόεδρε, ότι
δεν θέτουν σε κίνδυνο µόνο τον εαυτό τους, θέτουν σε κίνδυνο
και το µεγάλο στοίχηµα της χώρας φέτος για τον τουρισµό, διότι
παραδείγµατος χάριν Κυκλάδες και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
συνολικά το 90% του ΑΕΠ της περιοχής αυτής είναι τουρισµός.
Αν, ω µη γένοιτο, λόγω ανευθυνότητας και λόγω συνειδητής επιλογής κάποιος δεν εµβολιαστεί και νοιώθει ανέµελα και κινείται
έτσι όπως νοµίζει ότι πρέπει να κινείται και βάλει σε κίνδυνο τον
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εαυτό του, θα βάλει και ένα ολόκληρο νησί. Το µήνυµα θα είναι
πολύ αρνητικό για τη χώρα. Ζούµε από τον τουρισµό.
Προσδοκούµε τα έσοδα του 2021, κύριε Πρόεδρε, να φτάσουν
έτσι όπως τα είχαµε βάλει και στον προϋπολογισµό στο 50% του
2019. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα και καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλο τον
κόσµο του τουρισµού, στα καταλύµατα, στα ξενοδοχεία που
µιλάω που έχουν προετοιµαστεί για φέτος. Έχουν κάνει µια καλή
προετοιµασία και όλοι οι άνθρωποι ελπίζουν και προσδοκούν
φέτος να φτάσουµε σε αυτό το επίπεδο, στο 50% του 2019.
Είναι ευθύνη όλων µας, κύριε Πρόεδρε, όλων µας, όλων των
πολιτικών κοµµάτων. Εγώ δεν θα δείξω ότι κάποιος έχει περισσότερη ή λιγότερη ευθύνη ή απευθύνεται µε χαµηλότερη ένταση
προς τον κόσµο. Όλοι το κάνουµε, γιατί νιώθουµε την ανάγκη να
πείσουµε και τον τελευταίο πολίτη να εµβολιαστεί.
Φέτος το µεγάλο στοίχηµα ξεκινώντας από προχθές, από την
1η Ιουνίου είναι να εµβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό, κυρία Υπουργέ, είναι επίτευγµα. Ο
Πρωθυπουργός, το Υπουργείο Τουρισµού, συνολικά η Κυβέρνηση το έτρεξε, είµαστε από τις πρώτες χώρες που το κάνουµε
πράξη και θα αποτελέσει κι αυτό ένα επιπλέον κίνητρο, βοηθητικό στοιχείο για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε µε την τοποθέτηση εκ µέρους της Κυβέρνησης της Υφυπουργού Τουρισµού, κ. Ζαχαράκη.
Ορίστε, κυρία Ζαχαράκη, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την ανοχή του Κοινοβουλίου, γιατί στην επιτροπή δεν είχα φυσική παρουσία και
ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες για την
ανοχή τους που βγήκα διαδικτυακά.
Θέλω να µεταφέρω τους χαιρετισµούς του Γενικού Γραµµατέα
του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, ο οποίος µαζί µε πάρα
πολλούς Υπουργούς Τουρισµού, Υφυπουργούς και υψηλά στελέχη από τα αρµόδια Υπουργεία -ξέρετε ότι σε πολλές χώρες
δεν υπάρχει ξεχωριστό Υπουργείο Τουρισµού, µπορεί να είναι
στο Ανάπτυξης, µπορεί να είναι σε άλλα Υπουργεία- είναι παρόντες και παρούσες.
Και νοµίζω, κύριε Μπούµπα, ότι αυτό το ρήµα «propagate» αν
αναζητήσουµε λίγο στα λεξικά, ίσως και λόγω της ιδιότητας µου
ως καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, θα δούµε ότι σηµαίνει επίσης και «διαχέω ιδέες». Αν είναι, λοιπόν, η ιδέα της ασφαλούς
χώρας, η οποία υποδέχεται µε χαµόγελο και τη φιλοξενία που
είναι γνωστή όλους αυτούς οι οποίοι είναι εδώ και να µεταφέρουν αυτό το µήνυµα πίσω στις χώρες ας είµαστε αυτοί οι οποίοι
θα το κάνουµε και θα το κάνουµε µε χαρά πάντα έτσι και µε την
διαύγεια στα στοιχεία και την διαφάνεια. Επειδή αναφέρατε το
θέµα προπαγάνδα νοµίζω, αν δεν κάνατε λάθος, ήθελα να το διευκρινίσω.
Μεταφέροντας, λοιπόν, τους χαιρετισµούς του Γενικού Γραµµατέα θέλω να πω, για να δώσουµε λίγο την ιστορική συνέχεια,
ότι έχουµε την προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Τουρισµού, την είχε διεκδικήσει η κ. Κουντουρά. Συνεχίζουµε την προεδρία και θα την διεκδικήσουµε ξανά. Και αυτό το λέω, γιατί
υπάρχει συνέχεια στην προσπάθεια.
Οι στόχοι που θέτει η κάθε κυβέρνηση να είναι διαφορετικοί.
Εµείς λέµε ότι αµέσως µετά µε τη βοήθεια του Ταµείου Ανάκαµψης, το ΕΣΠΑ και βέβαια των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης του
2030 -κύριε Γρηγοριάδη, αναφέρατε τους στόχους- ισόρροπα
και σε όλες τις πολιτικές µας το θέµα της βιωσιµότητας στον τουρισµό, το µπλε και το πράσινο δηλαδή, θα δείτε ότι θα είναι κυρίαρχο και φυσικά θα µπορείτε να το αξιολογήσετε ως Αντιπολίτευση.
Να πω επίσης ότι προστέθηκαν δύο άρθρα από τον Υπουργό,
οπότε υπάρχει µία νοµοτεχνική βελτίωση και λοιπές διατάξεις.
Προφανώς έχουν να κάνουν µε το ίδιο θέµα το οποίο συζητάµε,
µε τα προνόµια και τις ασυλίες των εξηρτηµένων οργανισµών,
αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού.
Οφείλω µία απάντηση και στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κ. Κατσώτη, γιατί το θέσατε και στην επιτροπή και πρέπει να διευκρι-
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νίσω. Είναι υπάλληλοι του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού.
Ξέρετε, µπορεί να είναι technical experts, εµπειρογνώµονας,
πάντα όµως έχουν σύµβαση µε τον οργανισµό. Μιλάµε για ανθρώπους, δηλαδή, που έχουν συγκεκριµένη σχέση εργασίας µε
τον παγκόσµιο οργανισµό και όχι κάτι γενικό.
Επίσης για την ουσία, πολλές φορές προφανώς υπάρχει ιδεολογική, σε αυτό το κοµµάτι, διάσταση για τη συµµετοχή στους
διεθνείς οργανισµούς. Θα σας πω την προσωπική µου εµπειρία.
Ούσα πολλά χρόνια σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα, γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και το γεγονός ότι εµείς µπορούµε
να διαφηµίσουµε αυτήν τη στιγµή πόσο καλά τα πήγαµε την προηγούµενη χρονιά, αλλά και πόσο καλά τα πήγαµε και στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση στον τουρισµό, νοµίζω είναι καλό και
για το πρεστίζ της χώρας, αλλά και για να παίρνουν κι αυτοί ένα
παράδειγµα για το πώς γίνεται στην Ελλάδα.
Επίσης, κύριε Λογιάδη, όπως αναφέρετε και εσείς, το ΙΕΚ Κέρκυρας ήταν ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Αυτή τη στιγµή η υπηρεσιακή γραµµατέας, που έχει και τα θέµατα του προσωπικού,
καταβάλλει κάθε προσπάθεια. Έχει µετακινηθεί ήδη υπάλληλος
από την περιφερειακή υπηρεσία τουρισµού στο ΙΕΚ και νωρίτερα
από ποτέ έχουµε κάνει τις κινήσεις µε το Υπουργείο Εσωτερικών,
έτσι ώστε να µπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι προσλαµβάνονται
κάθε χρόνο -αυτό όµως είναι µία χρόνια τακτική, δεν είναι τωρινό
ότι έχουµε συµβασιούχους εκπαιδευτικούς στις σχολές µας, τα
ΙΕΚ µας- να προσληφθούν νωρίτερα από ποτέ.
Επίσης πρέπει να ανακοινώσω ότι διευρύνω τις πρακτικές -θα
βγει ένα δελτίο Τύπου- για τα ΙΕΚ µας, γιατί ήµουν υπεύθυνη για
το θέµα της εκπαίδευσης και του προγράµµατος σπουδών. Διευρύνω τις δυνατότητες πρακτικών στις σπουδάστριες και σπουδαστές µας. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί θα έχουν
µεγαλύτερες ευκαιρίες, να υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις
για να πάρουν τα παιδιά να κάνουν την πρακτική τους. Θεωρώ
ότι µπορεί να βοηθήσει και αυτό για την πιθανότητα ανεύρεσης
αµέσως µετά εργασίας.
Στα ζητήµατα ως προς το «SEA DIAMOND» νοµίζω ότι σας
απάντησε ο κ. Κατσαφάδος. Καταθέσατε µία επίκαιρη ερώτηση
και ήρθε ο Υπουργός και σας απάντησε, κύριε Λογιάδη.
Επίσης, όσον αφορά τις σχολές στην Κρήτη στο Νοµό Λασιθίου θελήσαµε µε ένα πιο καινοτόµο και πρωτοποριακό τρόπο
να δώσουµε και από εκεί το µήνυµα της σηµασίας του τοπικού
και αυθεντικού, τι σηµαίνει να µπορέσουν να έρθουν για να γευτούν τις τοπικές γεύσεις, τη γαστρονοµία. Ο γαστρονοµικός τουρισµός έχει υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Τουρισµού
και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να µπορέσω αυτό το µήνυµα να διαχυθεί παντού.
Κύριε εκπρόσωπε του Κινήµατος Αλλαγής, θέλω να σας αναφέρω -επειδή είστε πολύ έµπειρος κοινοβουλευτικά- ότι αυτό το
κοµµάτι των συµβάσεων ξέρετε ότι έχει ήδη µια πορεία από το
2008, οι οποίες έχουν κυρωθεί και βέβαια πολύ σωστά λέτε ότι
πρέπει να δούµε τις επικαιροποιήσεις κάθε φορά. Άρα σε αυτό
προφανώς δεχόµαστε έτσι και το σχόλιο το οποίο γίνεται. Να
θέσω όµως το ζήτηµα των διακρατικών συµφωνιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Παίρνω λίγο παραπάνω χρόνο γιατί είναι ευκαιρία να το πούµε.
Διακρατικές συµφωνίες έχουν γίνει µε το Ισραήλ και βέβαια
αυτό µας έδωσε τη δυνατότητα να µπορούν να έρθουν νωρίτερα
-και εννοώ νωρίτερα από το επίσηµο άνοιγµα του τουρισµού- στη
χώρα από άλλες χώρες, µε την προϋπόθεση να έχουν κάνει το
διπλό εµβολιασµό και να κάνουν και PCR. Αυτό πολύ νωρίτερα
από τις υπόλοιπες χώρες.
Για τις υπόλοιπες χώρες τώρα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει
η πρωτοβουλία, που λαµβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα µε
βάση τον κανονισµό ο οποίος θα τεθεί σε εφαρµογή, µε το ψηφιακό πιστοποιητικό, µετά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις συµφωνίες µε τις υπόλοιπες χώρες. Και βέβαια και ο Υπουργός έχει
πάει ήδη στη Ρωσία, έχει πάει στη Μεγάλη Βρετανία -πολύ
σωστά το θέτετε ότι έχει πολύ µεγάλη αξία να έχουν τα πλήρη
στοιχεία και να ανοίξει αγορά και από εκεί- όπως και σε πάρα
πολλές χώρες, στη Ρουµανία, στη Σερβία κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Ήταν στο Μεξικό που η Ελλάδα έλαβε το βραβείο για το πιο
ασφαλές ξεκίνηµα της περσινής χρονιάς από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού και ήταν µια πολύ σηµαντική στιγµή για
όλους µας, ουσιαστικά για τους επαγγελµατίες και τους εργαζόµενους των περιοχών σας, γιατί αυτοί πιστώνονται αυτήν την
προσπάθεια για το βραβείο το οποίο πήραµε. Κάθε εργαζόµενος
αυτή τη στιγµή, που υποδέχεται µε χαµόγελο τον ταξιδιώτη, κερδίζει αυτό το βραβείο.
Και επειδή αυτή η ευκαιρία να βρεθούµε εδώ νοµίζω είναι µοναδική, γιατί αποτελεί µια επικαιρότητα πολύ ενδιαφέρουσα, να
µεταφέρω κάποιες γενικές σκέψεις για το άνοιγµα του τουρισµού, χωρίς να κάνω κατάχρηση της ανοχής σας. Μετράµε ήδη
παραπάνω από δεκαπέντε µέρες από το επίσηµο άνοιγµα του
τουρισµού και είναι ένα άνοιγµα, για το οποίο πρέπει να σας πω
ότι εργαστήκαµε πολύ σκληρά, µε σχέδιο και κυρίως συνέπεια.
Γιατί όσοι µας παρακολουθούν µετρούν πάρα πολύ τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Ξέρετε ότι είναι σκληροί κριτές και ο
ανταγωνισµός είναι έντονος φέτος, γιατί άνοιξαν περισσότερες
αγορές. Άρα, εµείς πρέπει τη συνέπεια λόγων και πράξεων να
την προτάσσουµε και βέβαια από εκεί και πέρα να δίνουµε και
όλα τα εργαλεία στους εργαζοµένους και στους επιχειρηµατίες
να προχωρούν. Ένα άνοιγµα που –ξέρετε- το ζητούσε η ίδια η
κοινωνία και έρχεται και το στηρίζει.
Ας µιλήσουµε λίγο µε στοιχεία για το τι συνέβαινε µε τον τουρισµό και πόσο πολύ συνεισφέρει στην οικονοµία. Η άµεση συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµία της χώρας είναι 23,4
δισεκατοµµύρια. Είναι περίπου το 12,5% του ΑΕΠ. Βέβαια, εάν
µετρήσουµε το τι γίνεται µε την παρελκόµενη οικονοµία, θα
δούµε ότι όλο αυτό λειτουργεί πολυπαραγοντικά και επιπρόσθετα. Βέβαια, -όπως είπα είναι τα πολλαπλασιαστικά και έµµεσα
οφέλη από τον τουρισµό- η συνολική συνεισφορά του στην οικονοµία της χώρας κυµαίνεται µεταξύ 51 δισεκατοµµυρίων και 62,1
δισεκατοµµυρίων.
Χαρακτηριστικό είναι η οικονοµία τριών νησιωτικών περιφερειών, το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά -και βέβαια και
το Βόρειο Αιγαίο- που εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από
τον τουρισµό. Περισσότερο από το 90% του εισοδήµατος της
τουριστικής δραστηριότητας προέρχεται από το εξωτερικό.
Είναι, λοιπόν, και µία δραστηριότητα εξαγωγική.
Από την άλλη, επιτρέψτε µου έτσι να αναφέρω και αυτό στο
οποίο θέλουµε εµείς να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία –επειδή µιλάµε συνήθως για τις αφίξεις από το εξωτερικό- τον εσωτερικό
τουρισµό. Θέλω να µεταφέρετε και στις περιοχές σας τη µεγάλη
σηµασία που έχει το γεγονός, κύριε Βρούτση, κύριε Υπουργέ,
ότι δίνεται φέτος δυνατότητα για διεύρυνση παρόχων και δικαιούχων στο Πρόγραµµα «Τουρισµός Για Όλους». Ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα 100 εκατοµµυρίων ευρώ που ξεκίνησε από
πέρυσι, συνεχίζεται και φέτος και µπορούµε να πούµε ότι κάναµε
και διευκολύνσεις. Είναι προσωπικός στόχος και κατεύθυνση η
οποία δόθηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό προς
εµένα, να βρούµε τρόπους να διευκολύνουµε το πρόγραµµα. Θα
είναι πολύ µεγάλη µας χαρά οι οικογένειες οι οποίες έχουν πιεστεί πάρα πολύ να πάρουν αυτή την επιδότηση και να επισκεφτούν µέρη της Ελλάδος. Και βέβαια µε 100% επιδότηση για τα
άτοµα µε αναπηρία. Θέλουµε αυτό να είναι µια οριζόντια δυνατότητα µε συµπεριληπτικό τρόπο έτσι ώστε να µην αποκλείεται
κανείς απ’ αυτή τη δυνατότητα να ταξιδέψει.
Είναι νοµίζω κάτι το οποίο είναι επίκαιρο και να πω ότι αυτές
τις µέρες δίνω, κύριε Φόρτωµα, τρεις µέρες παράταση στις επιχειρήσεις να δηλώσουν µέχρι τις 10 Ιουνίου. Ας δηλώσουν οι νέοι
πάροχοι, να δώσουµε έτσι στους πολίτες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν. Θα γίνουν νέες ανακοινώσεις από το Υπουργείο για το
πότε µπορούν οι ίδιοι οι πολίτες να κάνουν τις αιτήσεις, οι νέοι
δικαιούχοι. Θα ενηµερώσουµε βέβαια εγκαίρως όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, γιατί θέλουµε τη διάχυση του µηνύµατος.
Το 2019 δηµιούργησε εξακόσιες εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες θέσεις εργασίας και αυτό είναι χαρά µας. Και θέλουµε να συνεχίσουµε να βλέπουµε αυτό το πράγµα, επειδή πέρυσι δεχτήκαµε
όλη αυτή την κατακόρυφη µείωση. Και όσοι είστε από τις νησιωτικές περιοχές το είδατε αυτό. Και εγώ που είµαι από το Καρπε-
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νήσι, το είδαµε και εµείς. Στον ορεινό τουρισµό αυτή τη στιγµή
έχουµε δύο χρόνια, που πραγµατικά ζούµε στιγµές οι οποίες
είναι πολύ δύσκολες. Και νοµίζω πως είναι σηµαντικό αυτό το
οποίο θα µου επιτρέψετε να αναφέρω –και εδώ δεν είναι προπαγάνδα, αλλά είναι απλά ανάλυση µέτρων- που είναι τα µέτρα τα
οποία έχει αναλάβει η ελληνική Κυβέρνηση για να στηρίξει τον
Έλληνα επιχειρηµατία για να µπορέσει να έχει τον εργαζόµενο,
γιατί δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς εργαζόµενο και εργαζόµενος
χωρίς επιχείρηση. Και νοµίζω ότι αυτό είναι µια κοινή παραδοχή.
Έξι κύκλοι επιστρεπτέων προκαταβολών, αυτή τη στιγµή τρέχει ο έβδοµος, έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις στους εργαζόµενους του τουρισµού, πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την
προστασία των θέσεων εργασίας, αναστολή εκπλήρωσης των
ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, µετάθεση δανειακών υποχρεώσεων, παράταση των µισθώσεων τουριστικών καταλυµάτων, µείωση και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών,
απαλλαγή ενοικίου και αποζηµίωση εκµισθωτών, προγράµµατα
για την ενίσχυση της ρευστότητας, το «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» και βέβαια,
τα πολύ σηµαντικά προγράµµατα ΕΣΠΑ τα οποία έρχονται αυτήν
τη στιγµή να βοηθήσουν τον Έλληνα επιχειρηµατία να µπορέσει
να ξανανοίξει, τα 420 εκατοµµύρια τα οποία ανακοίνωσε το
Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης, τα οποία θα δώσουν την ανάσα την
στιγµή που χρειάζεται. Και εάν κάποιος ρωτήσει εύλογα και καλοπροαίρετα –πιστεύω- ότι έρχονται σε ένα χρόνο που έχει ήδη
ξεκινήσει η δραστηριότητα, να θυµίσω ότι είναι πολύ βαριές οι
ευρωπαϊκές διαδικασίες και συνήθως είναι πολύµηνες.
Χρειάζεται, λοιπόν, ιδιαίτερα καλός συντονισµός, που έγινε
από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να µπορέσουµε να έχουµε αυτή
τη στιγµή το τεράστιο αυτό πρόγραµµα. Και βέβαια είναι και το
ζήτηµα των επιδοτήσεων οι οποίες αφορούν αυτή τη στιγµή και
τα ξενοδοχεία και τα καταλύµατα, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κάµπινγκ, πρακτορεία και τουριστικά λεωφορεία.
Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα αναφερθώ και βέβαια θα
ενηµερωθείτε για το πιστοποιητικό εµβολιασµού, την ελληνική
πρωτοβουλία η οποία έρχεται να είναι ένα ακόµα όπλο στη φαρέτρα µας για φέτος, για να διευκολύνει τη µετακίνηση.
Θέλω να πάω λίγο στο ζήτηµα το οποίο ουσιαστικά συζητάµε.
Μιλάµε για ζητήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε κύρωση διεθνών συµβάσεων και δεν αφορούν µόνο τη χώρα µας, κύριε Γρηγοριάδη. Όλες οι χώρες οι οποίες αυτήν τη στιγµή συνεργάζονται µε τον ΠΟΤ, έχουν ακριβώς την ίδια κύρωση και τα ίδια
τµήµατα, επειδή ρωτήσατε επιµέρους. Δεν είναι θέµα µπανανίας.
Αντιθέτως, έχουµε εξασφαλίσει ένα πλαίσιο. Και βέβαια αυτά
έχουν να κάνουν πραγµατικά µε τη λειτουργία του οργανισµού,
και του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, αλλά και των οργανισµών που συνεργάζονται.
Θα ήθελα να έρθω στην επιτροπή, αν θέλετε και εσείς, κάποια
στιγµή να δούµε λίγο την επόµενη ηµέρα, να δούµε λίγο το τι κάνουµε για το ΕΣΠΑ, τι κάνουµε για το Ταµείο Ανάκαµψης και να
σας ενηµερώσουµε και για τον προγραµµατισµό του Υπουργείου
και του Υφυπουργείου για ένα πολύ µεγάλο event για την τουριστική εκπαίδευση µε την παρουσία του Γενικού Γραµµατέα του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού τον Νοέµβριο. Με χαρά να
είναι και οι εκπρόσωποί σας εκεί, για να µπορέσουµε να διαφηµίσουµε ακόµα καλύτερα το τι κάνουµε στην τουριστική εκπαίδευση και να την ανεβάσουµε κιόλας, γιατί ουσιαστικά είµαστε
µια χώρα που µπορούµε να δώσουµε την καλή πρακτική.
Τελειώνω, λοιπόν, µε δύο σκέψεις για το θέµα κύρωσης του
παραρτήµατος. Είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας, προαπαιτούµενο για το εύρυθµο διοργανώσεων στις οποίες συµµετέχουν εκπρόσωποι των Ηνωµένων
Εθνών και των εξειδικευµένων οργανισµών. Θυµίζω ότι µία τόσο
παλιά οργάνωση, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού µετράει ήδη από το 1970- είναι κάποια οργάνωση, που µπορούµε
να πάρουµε και να δώσουµε βέλτιστες πρακτικές και βέβαια ένας
καλός τρόπος να διαφηµίσουµε τη χώρα µας µε την παρουσία
τόσων Υπουργών, που έχουν έρθει εδώ. Θα φύγουν µε µία καλή
εικόνα της χώρας.
Η χώρα προχωράει µε τους εµβολιασµούς. Βεβαίως, να επιταχύνουµε το µήνυµα, είναι πολύ σηµαντικό. Είναι, όµως, επίσης
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σηµαντικό ότι θα φτάσουµε πολύ σύντοµα στα έξι εκατοµµύρια
εµβολιασµών. Θα έχουµε φτάσει περίπου σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό εµβολιασµού του πληθυσµού για να φτάσουµε στο τοίχος
ανοσίας και βέβαια συνεχίζουµε τα µέτρα προστασίας. Παθούσα
και η ίδια δεν µπορώ να σταµατήσω να λέω ότι ο κορωνοϊός είναι
εδώ. Συνεχίζουµε, λοιπόν, µε τα µέτρα και προχωράµε έτσι, ώστε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να πάµε ακόµα καλύτερα για τον ελληνικό τουρισµό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Τουρισµού κ. Σοφία Ζαχαράκη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής, των
άρθρων, της τροπολογίας και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Τουρισµού: «Κύρωση του Παραρτήµατος XVIII
της Διεθνούς Συµβάσεως για τα Προνόµια και τις Ασυλίες των
Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, της
τροπολογίας και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, το άρθρο πρώτο, µία τροπολογία, το ακροτελεύτιο
άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
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την ελέγξετε ή να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο,
προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση του Παραρτήµατος ΧVIII της Διεθνούς Συµβάσεως για
τα Προνόµια και τις Ασυλίες των Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ.Τροπ. 913/5 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Τουρισµού: «Κύρωση του Παραρτήµατος
XVIII της Διεθνούς Συµβάσεως για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
των Ειδικευµένων Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τουρισµού» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Παραρτήµατος XVIII

«Κύρωση του Παραρτήµατος XVIII της Διεθνούς Συµβάσεως
για τα Προνόµια και τις Ασυλίες των Ειδικευµένων Οργανισµών,
αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, το Παράρτηµα XVIII της Διεθνούς
Συµβάσεως για τα Προνόµια και τις Ασυλίες των Ειδικευµένων
Οργανισµών, αναφορικά µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, το οποίο εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συµβούλιο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού κατά την ογδοηκοστή τρίτη
σύνοδό του, που έλαβε χώρα στο Τζέτζου της Δηµοκρατίας της
Κορέας στις 13 -14 Ιουνίου 2008. Το κείµενο του Παραρτήµατος
XVIII, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση
στην ελληνική, έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Παροχή προνοµίων, ασυλιών, διευκολύνσεων
και απαλλαγή ευθύνης του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) στο πλαίσιο της 66ης Συνάντησης της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΤ
1. Στο πλαίσιο της 66ης Συνάντησης της Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) για την
Ευρώπη, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 32 του Καταστατικού του,
και του Συνεδρίου για τον «Βιώσιµο Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισµό στη Μεσόγειο: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη µετά COVID19 εποχή», που διεξάγονται στην Αθήνα (2 - 4 Ιουνίου 2021), οι
συµµετέχοντες και τα πρόσωπα που ασκούν σχετικά καθήκοντα
απολαµβάνουν τα προνόµια, τις ασυλίες και τις διευκολύνσεις
που είναι απαραίτητες για την ανεξάρτητη άσκησή τους.
2. Ο ΠΟΤ δεν φέρει ευθύνη και απαλλάσσεται σε σχέση µε
οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή απαίτηση για οποιονδήποτε τραυµατισµό ή ζηµία, που ενδέχεται να συµβούν σε πρόσωπα ή εγκαταστάσεις για τον σκοπό αυτόν, εκτός, αν ο τραυµατισµός ή η
ζηµία, προκληθούν από βαριά αµέλεια ή δόλο του ΠΟΤ ή των
υπαλλήλων του.
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Παραρτήµατος, που
κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 43 του
άρθρου XI της Διεθνούς Συµβάσεως για τα Προνόµια και τις Ασυλίες των Ειδικευµένων Οργανισµών (ν. 471/1976, Α’ 303).
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

5. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2021

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 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 (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου 2021, της Πέµπτης 4 Φεβρουαρίου 2021, της
Παρασκευής 5 Φεβρουαρίου 2021, της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου
2021, της Τρίτης 9 Φεβρουαρίου 2021, της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου 2021, της Πέµπτης 11 Φεβρουαρίου 2021, της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2021, της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου
2021, της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2021, της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου, της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου, της Δευτέρας 22
Φεβρουαρίου και της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου 2021 και ερωτάται
το Σώµα εάν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς τα Πρακτικά
των συνεδριάσεων της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου 2021, της Πέµπτης 4 Φεβρουαρίου 2021, της Παρασκευής 5 Φεβρουαρίου
2021, της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2021, της Τρίτης 9 Φεβρουαρίου 2021, της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου 2021, της Πέµπτης 11
Φεβρουαρίου 2021, της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2021, της
Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου 2021, της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου
2021, της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου, της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου, της Δευτέρας 22 Φεβρουαρίου και της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου 2021 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 12:25’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση της µε
αριθµόν 15/13/23-2-2021 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία µε
θέµα: «Ολέθρια κυβερνητική πολιτική στο σωφρονιστικό σύστηµα και β) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

