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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 6 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 9.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Η’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν ξεκινήσουµε θα ήθελα να προβώ στις εξής ανακοινώσεις:
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµο-

κρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, µε την από 5 Οκτωβρίου 2021
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, µας ενηµερώνει
ότι ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος τίθεται
εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. Η επιστολή θα κατατεθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα επιστολή κατατίθεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’ - 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Η Διαρκής Επιτροπή
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας για
την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άµυνα και την ασφάλεια».
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Κύρωση
συµβατικών κειµένων αναφορικά µε το Διεθνές Κέντρο για την
Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα τα εξής: Με την παρούσα σάς ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση των επίκαιρων
ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 ότι η µε αριθµό 8/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 8/410-2021 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα:
«Την απόλυση τριάντα έξι εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων (ΕΒΟ) στο Αίγιο». Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Η συζήτηση της συγκεκριµένης ερώτησης ήταν να συζητηθεί
την προηγούµενη εβδοµάδα και συγκεκριµένα την προηγούµενη
Τετάρτη, αλλά ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας είχε ανειληµµένες
υποχρεώσεις. Και το λέω αυτό, γιατί την Πέµπτη µεσολάβησε διοικητικό συµβούλιο των ΕΑΣ, όπου επί της ουσίας έδωσε µια παράταση λίγων εβδοµάδων, όσον αφορά τους τριάντα έξι εργολαβικούς εργαζόµενους στην ONEX.
Ποια είναι η περίεργη προϊστορία όλης αυτής της διαδικασίας,
κύριε Υπουργέ; Η διαδικασία είναι ότι στις αρχές Αυγούστου δόθηκε µια νέα παράταση στη σύµβαση που είχε υπογραφεί από
το 2017 και η οποία παρατείνεται συνεχώς ανάµεσα στα ΕΑΣ και
την ONEX για να συνεχιστεί η παροχή των εργαζόµενων µέχρι
να ολοκληρωθεί το έργο που είχε αναλάβει η συγκεκριµένη εταιρεία ως εργολαβία µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2021. Αυτό έγινε
αρχές Αυγούστου. Από 1η Σεπτέµβρη, δηλαδή, ανανεώθηκε η
σύµβαση για ακόµη τέσσερις µήνες. Στις 16 Σεπτέµβρη έρχεται
ο διευθυντής των ΕΑΣ για τις αµυντικές προµήθειες και λέει ότι
δεν έχουµε πρώτες ύλες για να λειτουργήσει το εργοστάσιο και
άρα, λοιπόν, κρίνεται σκόπιµο να λυθεί η σύµβαση των τριάντα
έξι εργαζοµένων. Αν δεν κάνω λάθος, στις 24 Σεπτέµβρη, συνεδρίασε το διοικητικό συµβούλιο της ONEX και αποφάσισε να
προχωρήσει στην υπογραφή σύµβασης µε την ONEX, την ίδια
εργολαβική εταιρεία, για δύο συν ένα χρόνια όχι για παροχή
έργου, αλλά για παροχή εξειδικευµένου προσωπικού. Μετά από
τις αντιδράσεις που υπήρξαν, η µεσοβέζικη λύση ήταν ότι µέχρι
να υπογραφεί αυτή η σύµβαση ύψους 20 εκατοµµυρίων συν ΦΠΑ
να παραµείνουν οι εργαζόµενοι στις θέσεις τους.
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι
πάρα πολλά. Πρώτον, πώς µέσα σε ένα τόσο πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα υπάρχει αυτή η εναλλαγή των απόψεων;
Δεύτερον, γιατί αυτή τη στιγµή ενώ υπάρχει δυνατότητα να
παραµείνουν οι εργαζόµενοι στις θέσεις τους, µια και το συνολικό προσωπικό στο εργοστάσιο του Αιγίου είναι πολύ µικρό είναι τριάντα έξι εργολαβικοί εργαζόµενοι συν ενενήντα ένας
µόνιµο προσωπικό- το 2022, αν δεν κάνω λάθος, οι τριάντα επτά
θα οδηγηθούν στη σύνταξη, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να λειτουργήσει το εργοστάσιο; Και αυτά, όταν η προηγούµενη παραγ-
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γελία δεν έχει παραδοθεί και όταν υπήρχε απόφαση του ΣΑΓΕ
να δοθεί στο εργοστάσιο του Αιγίου νέα παραγγελία χιλίων Μίνιµι
και πεντακοσίων TAK, η οποία δεν υλοποιείται ακόµη και από τη
στιγµή που βλέπετε ότι το εργοστάσιο θα µπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό που λέµε εµείς είναι να µετατραπούν αυτοί οι εργαζόµενοι σε µόνιµους εργαζόµενους, γιατί έχουν και την τεχνογνωσία και την εµπειρία για τη λειτουργικότητα του εργοστασίου.
Σε αυτούς βασίζεται το εργοστάσιο.
Γιατί, λοιπόν, αντί να προχωρήσετε σε µια τέτοια διαδικασία,
δεν κάνετε το εξής απλό; Τα ΕΑΣ βάζουν ως διαµεσολαβητή την
ONEX για να προσλάβει ενοικιαζόµενους εργαζόµενους, ενώ θα
µπορούσαν και τα ίδια τα ΕΑΣ να προχωρήσουν σε συµβασιούχους εργαζόµενους, χωρίς τον διαµεσολαβητή. Επί της ουσίας,
δηλαδή, πληρώνουν και «κεφαλιάτικα» µόνο και µόνο για παροχή
εργαζοµένων. Αυτός είναι ένας παραλογισµός της όλης διαδικασίας, κύριε Υπουργέ, και βεβαίως δεν διασφαλίζει ότι αυτοί οι
τριάντα έξι εργαζόµενοι που έχουν την εµπειρία του εργοστασίου από το 2017 θα παραµείνουν στις θέσεις εργασίας τους και
µετά από µερικές εβδοµάδες.
Αν αυτό κρύβει ιδιωτικοποίηση του έργου του εργοστασίου
είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να κουβεντιαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να βάλω τα πράγµατα σε κάποια σειρά, διότι
µπορώ να αντιτείνω ότι παραλογισµός είναι επίσης το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας να έρχεται και να λαµβάνει θέση για τον τρόπο
διοίκησης των ΕΑΣ, ενώ τύποις είναι ο εποπτεύων φορέας, αλλά
στην ουσία είναι ο βασικός, αν όχι ο µοναδικός πελάτης των ΕΑΣ.
Και είναι πραγµατικά παράδοξο για τον τρόπο λειτουργίας της
σύγχρονης οικονοµίας να λογοδοτεί ο πελάτης για τον τρόπο
που ο προµηθευτής του υλικού προς αυτόν κάνει τη δουλειά του.
Όπως ξέρετε ο ιδιοκτήτης εταιρείας είναι ο µέτοχος της εταιρείας και µέτοχος της εταιρείας ΕΑΣ είναι το Υπουργείο Οικονοµικών. Διαχειριστής της εταιρείας είναι η διοίκηση της εταιρείας.
Αυτή λαµβάνει τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε το µάνατζµεντ της εταιρείας βάσει του διευθυντικού της δικαιώµατος.
Το ερώτηµα αν µπορεί ένας προµηθευτής αµυντικού υλικού
να σταθεί µόνο µε έναν πελάτη στη σύγχρονη αγορά και τον ανταγωνισµό που αναπτύσσεται είναι ενδεχοµένως εύλογο και εγώ
θα έλεγα ότι είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς να γίνει αυτό, εκτός
εάν ο πελάτης αυτός κάνει συνέχεια παραγγελίες. Να αγοράζει
όµως και τις πρώτες ύλες; Εγώ δεν ξέρω κανένα εστιατόριο στο
οποίο προσέρχοµαι ως πελάτης για να παραγγείλω ένα φαγητό
και να µου λέει ο εστιάτορας «πήγαινε και πάρε και τις πρώτες
ύλες για να φας». Δεν υπάρχει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε είναι
ένα ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να λύσει η εταιρεία.
Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι την 1η Οκτωβρίου ανακοινώθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των ΕΑΣ κατά 29 εκατοµµύρια ευρώ για κάλυψη αναγκών από το Υπουργείο Οικονοµικών,
τον µέτοχο και ιδιοκτήτη, 15 εκατοµµύρια για εξόφληση τρίτων,
4 εκατοµµύρια για µισθοδοσία και 10 εκατοµµύρια για προµήθεια
πρώτων υλών. Παράλληλα, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προσπαθούµε ως Υπουργείο Άµυνας να κάνουµε ό,τι
µπορούµε για την κατάθεση κάποιων παραγγελιών οι οποίες,
καθώς εµείς είµαστε ο µόνος πελάτης, θα µπορέσουν να στηρίξουν το έργο και άρα τις θέσεις εργασίας στα ΕΑΣ.
Έτσι, το ΓΕΣ έχει δροµολογήσει τις προβλεπόµενες από την
κείµενη νοµοθεσία διαδικασίες -οι διαδικασίες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, προϋποθέτουν χρόνο, δεν γίνεται αυτό από τη µία
µέρα στην άλλη- για την ενεργοποίηση των εξής προγραµµάτων
από την εταιρεία ΕΑΣ: προµήθεια χιλίων ελαφρών πολυβόλων
Μίνιµι, µε συνολικό εκτιµώµενο κόστος προγράµµατος
10.900.000 ευρώ περίπου, µετατροπή πεντακοσίων πολυβόλων
µηχανικής πυροδότησης ταχείας αλλαγής κάννης, τα λεγόµενα
ΤΑΚ, όπως είπατε, µε συνολικό εκτιµώµενο κόστος 2,132 εκατοµµύρια ευρώ, αναβάθµιση ρουκετών 122 χιλιοστών, µε συνολικό
εκτιµώµενο κόστος 87 περίπου εκατοµµύρια ευρώ και προµήθεια
φυσιγγίων συνολικού εκτιµώµενου κόστους προγράµµατος 14,5
περίπου εκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε ότι τα φυσίγγια δεν παρα-
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σκευάζονται στο Αίγιο, αλλά σε άλλο εργοστάσιο των ΕΑΣ. Το
ΓΕΣ προτίθεται να κάνει παραγγελίες για υλοποίηση των παραπάνω προγραµµάτων συνολικού εκτιµώµενου κόστους περί τα
115 εκατοµµύρια ευρώ. Τα χρονοδιαγράµµατα έχουν σχέση µε
τις διαδικασίες κατακύρωσης αυτών στα ΕΑΣ.
Επιπλέον, ένα στοιχείο που νοµίζω έχει σηµασία στη συζήτησή
µας είναι ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η σύναψη σύµβασης
µεταξύ των ΕΑΣ και της εργολαβικής εταιρείας αφορά παροχή
συγκεκριµένου έργου. Λέτε ότι δεν αφορά έργο, αλλά εργαζοµένους . Οι εργαζόµενοι αυτοί δεν έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση µε τα ΕΑΣ. Πρόκειται για προσωπικό του εργολάβου.
Αυτό συνδέεται µε συµβάσεις µε την εργολαβική εταιρεία και
αποχωρεί µε τη λήξη του έργου. Γι’ αυτόν τον λόγο η δυνατότητα
ανανέωσης ή µη των συµβάσεων αφορά τη µεταξύ τους σχέση
και σε καµµία περίπτωση δεν αφορά τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα και κατ’ επέκταση το ΥΠΕΘΑ.
Όσον αφορά τη µονιµοποίηση διά της µετατροπής των συµβάσεων εργαζοµένων σε µόνιµες και σταθερές ξέρετε ότι δεν
προβλέπεται από τον νόµο. Οι προσλήψεις έκτακτου ή τακτικού
προσωπικού στα ΕΑΣ υπάγονται στο σύστηµα των προσλήψεων
του δηµοσίου.
Ίσως επειδή αυτό το σύστηµα παρουσιάζει καθυστερήσεις
όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών, γι’ αυτόν τον λόγο επιλέγεται η λύση αυτή της πρόσληψης προσωπικού µέσω εργολάβου.
Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία.
Αρκούν αυτά τα δύο στοιχεία. Το ΓΕΣ κάνει ό,τι µπορεί για να έχουν παραγγελίες τα ΕΑΣ, όµως και τα ΕΑΣ από εκεί και πέρα,
τα ζητήµατα της εσωτερικής διαχείρισης του εργατικού δυναµικού τους θα πρέπει να τα λύσουν ως εταιρεία που διοικείται από
τη διεύθυνσή της υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, αλλά ως ιδιοκτησία διά της µετοχικής συνθέσεως του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, την επίκαιρη ερώτηση αυτή την έχουµε καταθέσει και στο Υπουργείο Οικονοµικών, γιατί όπως σωστά είπατε,
είναι αυτό το οποίο έχει τις µετοχές της συγκεκριµένης εταιρείας.
Όµως, εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε µια απλή σχέση ενός
πελάτη µε µια εταιρεία. Πελάτης είναι η Κυβέρνηση, µέτοχος
είναι η Κυβέρνηση. Τα δύο Υπουργεία θα µπορούσαν να είχαν
συνεννοηθεί και να είχαν ένα συγκεκριµένο πλάνο για τα ελληνικά αµυντικά συστήµατα, πολύ δε περισσότερο που οι εξοπλιστικές δαπάνες είναι πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ και οι νατοϊκές δαπάνες είναι πάρα πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ σε
ετήσια βάση. Άρα, λοιπόν, ένα κοµµάτι απ’ αυτά θα µπορούσε
να διατηρήσει τη λειτουργία των ΕΑΣ και να τα αναβαθµίσει. Απ’
αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι ένα ζητούµενο αυτό.
Ένας τέτοιος σχεδιασµός δεν φαίνεται να υπάρχει. Βέβαια,
υπάρχει ο ανταγωνισµός, υπάρχει η ευρωπαϊκή πολιτική για την
αµυντική βιοµηχανία συνολικά που στηρίζει τις πολυεθνικές και
µετατρέπει τις εγχώριες µικρές αµυντικές εταιρείες σε θυγατρικές τους. Γνωρίζουµε τον ανταγωνισµό για τα ελληνικά αµυντικά
συστήµατα, αλλά και για την προµήθεια εξοπλισµού ανάµεσα σε
µεγάλες πολυεθνικές. Γνωρίζουµε το ενδιαφέρον των Ισραηλινών, των Τσέχων, των Αµερικάνων και µια σειρά άλλων για τέτοιου είδους προγράµµατα, τα οποία θα µπορούσαν να είχαν
υλοποιήσει τα ελληνικά αµυντικά συστήµατα.
Απ’ αυτήν τη άποψη, εσείς είπατε ότι τουλάχιστον για µια τριετία, για να µην πω τετραετία, µόνο µε τα χίλια Μίνιµι και τα πεντακόσια ΤΑΚ θα µπορούσε να είχε διασφαλιστεί η λειτουργία του
εργοστασίου στο Αίγιο, µόνο και µόνο µ’ αυτήν την παραγγελία.
Να µη βάλουµε στη µέση και το εθνικό τυφέκιο, το οποίο εξαγγέλθηκε από τον προηγούµενο Υφυπουργό Άµυνας στο εργοστάσιο του Αιγίου ότι θα δοθεί στο Αίγιο. Επί της ουσίας αυτό
είπε ο κ. Στεφανής και καλλιέργησε προσδοκίες στον κόσµο.
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Αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόµα στο
Υπουργείο Άµυνας, δηλαδή τι θα γίνει µε το εθνικό τυφέκιο.
Υπάρχουν και µια σειρά από άλλα ζητήµατα, τα οποία θα µπορούσαµε να δούµε. Είναι ζητήµατα που δηµιουργούν ερωτηµατικά. Γιατί για τέσσερις µήνες οι τετρακόσιες κάννες στο Μίνιµι
που ήταν έτοιµες δεν πήγαν στην Ελβετία για να ελεγχθούν και
να παραδοθούν και να συνεχίσουν οι προµήθειες και οι συναλλαγές µε το Υπουργείο Οικονοµικών και µε το Υπουργείο Άµυνας;
Άρα, λοιπόν, διαφαίνεται από την όλη διαδικασία ότι επί της
ουσίας θα υπάρχουν στο επόµενο διάστηµα παραγγελίες, αλλά
απ’ ό,τι φαίνεται ο σχεδιασµός είναι ότι δεν θα τις δηµιουργήσουν τα ΕΑΣ µε τη σηµερινή τους µορφή, αλλά µε µια µορφή
ιδιωτικοποίησης είτε µέσω του εργολάβου που θα αναλάβει τη
λειτουργία τους είτε µέσω σύµπραξης µε άλλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, εγώ να το καταλάβω ότι µπορεί να χρειάζεται κάποιος χρόνος για να υπογράψεις µια σύµβαση ορισµένου χρόνου µε εργαζόµενους στο δηµόσιο, αλλά αυτή η
κατάσταση είναι από το 2017. Μέσα σ’ αυτό το διάστηµα και η
προηγούµενη κυβέρνηση και η σηµερινή Κυβέρνηση θα µπορούσαν να είχαν πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες.
Επιτρέψτε µου να σας πω εδώ ότι η προηγούµενη σύµβαση µε
την «ΟΝΕΧ» προέβλεπε παροχή έργου. Η νέα σύµβαση που ετοιµάζεται να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προέλεγχο και η
οποία αποφασίστηκε στο τελευταίο διοικητικό συµβούλιο δεν µιλάει για παροχή έργου. Μιλάει για παροχή εξειδικευµένων εργαζοµένων. Άρα, λοιπόν, βάζει τα ΕΑΣ, την «ΟΝΕΧ» να της δώσει
προσωπικό και πληρώνει «νταβατζιλίκι» -έτσι το λέµε- στην «ΟΝΕΧ» γι’ αυτό το προσωπικό που θα της δώσει, δηλαδή «ενοικιαζόµενους» εργαζόµενους.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, οι νόµοι δεν επιτρέπουν τη µονιµοποίηση, αλλά είστε Κυβέρνηση, θα µπορούσατε να τους είχατε αλλάξει αυτούς τους νόµους που απαγορεύουν τις µονιµοποιήσεις.
Και σας είχε δοθεί η ευκαιρία µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος και µε την πρόταση του ΚΚΕ και δεν το επιλέξατε, γιατί ενδεχόµενα και πολιτικά ενδιαφέρει κάποια κόµµατα να είναι οι
εργαζόµενοι όµηροι αυτής της κατάστασης.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επιµένω στο ερώτηµα αν το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας θα προβεί σε κάποιες ενέργειες τουλάχιστον οι εργαζόµενοι αυτοί να µην χάσουν τις θέσεις τους και
αν θα προχωρήσουν τα ίδια τα ΕΑΣ σε προσλήψεις προσωπικού.
Ο Υπουργός Οικονοµικών είναι συνάδελφός σας στην Κυβέρνηση, µπορείτε να κάνετε µια συζήτηση πολύ συγκεκριµένη επί
του αντικειµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε συνάδελφε, ο νόµος για τις προσλήψεις στο δηµόσιο
µπορεί να επιφέρει µια δυσκαµψία, µια καθυστέρηση στη διαδικασία, αλλά δεν είναι απαγορευτικός για τις προσλήψεις.
Στην ΕΑΒ, για παράδειγµα, όπου υπάρχει έργο και ανάγκη
δροµολογούνται προσλήψεις προσωπικού, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις για την υλοποίηση αυτού του
έργου. Άρα το θέµα είναι πάνω από όλα να υπάρχει σταθερή ροή
εργασίας, έργο το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί.
Εκεί όσον αφορά εµάς και το Υπουργείο Οικονοµικών κάνουµε
ό,τι µπορούµε. Δηλαδή, όπως σας είπα, σε συνεννόηση πάντα
µε το Υπουργείο Οικονοµικών εξερευνήσαµε κάθε πιθανότητα να
κατατεθούν κάποιες παραγγελίες, έτσι ώστε τα ΕΑΣ να έχουν
δουλειά και εποµένως να υπάρχει ανάγκη για τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
Όσον αφορά το καθεστώς των ενοικιαζόµενων εργαζοµένων
πραγµατικά αυτό επιτρέψτε µου να πω ότι είναι εσωτερική υπόθεση της διοίκησης των ΕΑΣ. Θεωρώ ότι αν υπήρχε περίσσευµα
εργασίας το πρόβληµα που θα αντιµετώπιζαν αυτή τη στιγµή
είναι να προσλάβουν και άλλους και άλλους και άλλους. Αυτό
δεν υφίσταται επί του παρόντος.
Έχουµε, όµως, πει σαν Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ότι µία βιοµηχανία σαν τα ΕΑΣ, ένας πυλώνας προµήθειας αµυντικού υλι-
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κού στη χώρα πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία εν ζωή. Και βέβαια δεν έχουµε πει κάτι για σχέδια ιδιωτικοποίησης.
Το εθνικό τυφέκιο, µια και που το αναφέρετε, είναι ένα πραγµατικά εµβληµατικό θα έλεγα πρόγραµµα, το οποίο θα µπορούσε
-και το έχω πει και εγώ δηµόσια- να σηµατοδοτήσει την περιέλευση των ΕΑΣ σε πορεία άνθισης και πυρετώδους παραγωγής.
Είναι, όµως, ένα πρόγραµµα, το οποίο έχουµε εξαγγείλει µεν από
τη µία πλευρά από την άλλη όµως δεν έχουµε δροµολογήσει για
το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Αυτό εντάσσεται στο συνολικό προγραµµατισµό της αναβάθµισης των εξοπλιστικών συστηµάτων των Ενόπλων Δυνάµεων.
Έχουµε πει, όµως, ότι όποτε προκύψει θα γίνει µε όρους συµπαραγωγής και το νέο εθνικό τυφέκιο θα παραχθεί στο εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Αίγιο. Το Αίγιο παράγει τα όπλα. Πυροµαχικά,
βλήµατα παντός διαµετρήµατος παράγονται, όπως ξέρετε καλά,
στα άλλα εργοστάσια των ΕΑΣ.
Εποµένως, ναι το µέλλον µπορεί να είναι το πρόγραµµα για το
εθνικό τυφέκιο πλην όµως το πρόγραµµα για το εθνικό τυφέκιο
δεν είναι αµέσου αποδόσεως, δεν πρόκειται να προκηρυχθεί εξ
όσων γνωρίζω εγώ τουλάχιστον και γνωρίζω αρκετά για τον σχεδιασµό των Ενόπλων Δυνάµεων στο αµέσως επόµενο χρονικό
διάστηµα, είναι για το µέλλον και αν θέλετε είναι για το µεσοµακροπρόθεσµο µέλλον. Θα ήταν, όµως, η λύση.
Στο µεταξύ ο στόχος είναι να διατηρηθούν τα ΕΑΣ σε παραγωγική λειτουργία και εποµένως ανάγκη για προσωπικό που εργάζεται µε τις παραγγελίες που δροµολογεί το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας κατόπιν συνεννόησης και µε το Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο άλλωστε έδωσε τη συναίνεσή του για την οικονοµική ένεση στα ΕΑΣ διά της αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου,
τα 13 εκατοµµύρια που σας είπα, µε το δεδοµένο ότι θα υπάρξουν παραγγελίες.
Θέλουµε να διατηρηθούν τα ΕΑΣ εν ζωή. Αυτή είναι µία απόφαση της παρούσας Κυβέρνησης και εποµένως πρέπει να βρούµε τρόπους, όχι µε το στανιό, αν µου επιτρέπετε την έκφραση,
αλλά παρέχοντας στα ΕΑΣ µια ροή παραγγελιών, έτσι ώστε αυτά
να συνεχίσουν να δουλεύουν και το εργατικό προσωπικό να απασχολείται σε αυτά τα προγράµµατα.
Υπάρχουν οι αναπόφευκτες διαδικασίες από το Υπουργείο
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Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν προγράµµατα του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Από εκεί
και πέρα αν υπάρχουν νεκρά διαστήµατα είναι ζητήµατα που θα
πρέπει να ρυθµίσει εσωτερικά η διοίκηση της εταιρείας όσον
αφορά στην απασχόληση των εργαζοµένων της, όπως προκύπτει
από το διευθυντικό δικαίωµα. Μανατζάρει η εταιρεία, δεν µανατζάρει ο Υπουργός Άµυνας ούτε βέβαια το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ως σηµαντικό στοιχείο, λοιπόν, της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας κρίνουµε ότι τα ΕΑΣ πρέπει να διατηρηθούν σε παραγωγική λειτουργία, διότι το µέλλον µε το εθνικό τυφέκιο προβλέπεται ευοίωνο. Το µέλλον όµως, δεν θα προκύψει αύριο ή σε µια
βδοµάδα ή σε δυο, τρεις µήνες. Το εθνικό τυφέκιο θα ενταχθεί
στον συνολικό σχεδιασµό. Ξέρετε τις προτεραιότητες που
έχουµε δώσει αυτό το διάστηµα µε τα µεγάλα εξοπλιστικά που
υλοποιούµε. Και το εθνικό τυφέκιο βρίσκεται κάπου εκεί. Στο
αναµεταξύ θα κάνουµε ό,τι πρέπει για να στηρίξουµε την λειτουργία των ΕΑΣ µέσα από µια παραγωγική διαδικασία που οι
εργαζόµενοι θα υλοποιούν παραγγελίες και θα δουλεύουν. Εκεί
στηρίζεται το Υπουργείο Οικονοµικών φαντάζοµαι για να εξυπηρετηθούν, όπως είπα, και τα χρήµατα για να αγοραστούν πρώτες
ύλες και να προχωρήσουν παραγγελίες. Στηρίζει και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διά του τρόπου που σας εξήγησα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Η πρώτη µε αριθµό 36/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα: «Να δοθεί άµεσα προκαταβολή από τη φορολόγηση του στοιχήµατος στα ερασιτεχνικά σωµατεία της χώρας»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Βουλευτή.
Κυρίες και συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συνεδρίαση και στις 11.00’
θα συνεχίσουµε µε νοµοθετική εργασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Κύρωση συµβατικών κειµένων αναφορικά µε
το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής
(ICMPD)».
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 µόνο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
της σύµβασης αυτής για πέντε λεπτά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε λεπτά µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
τους Οµάδας.
Η ψηφοφορία της σύµβασης θα γίνει µετά το τέλος της συζήτησης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Το Σώµα συνεφώνησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ποιος συνάδελφος απ’ όσους έχουν επιφυλάξεις ή είναι κατά θέλει τον λόγο;
Από τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Εγώ θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ. Έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι
τις υπηρεσίες της Βουλής. Εξαιρετικοί προσωπικοί λόγοι µε κρατούν στο σπίτι και γι’ αυτό αξιοποιώ αυτή τη δυνατότητα, η οποία
προφανώς δεν αντικαθιστά τη διά ζώσης παρουσία, η οποία δίνει
µια άλλη διάσταση κι άλλη ουσία στη συζήτηση.
Κύριε Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
πέντε λεπτά έχετε αλλά υπάρχει µια ανοχή. Επειδή, όµως, υπάρχει κι άλλη νοµοθετική διαδικασία στη συνέχεια, όσο µπορούµε
να τηρήσουµε τον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε να
συζητήσουµε στην Ολοµέλεια την κύρωση των συµβατικών κειµένων για το Διεθνές Κέντρο Μετανάστευσης και θα περίµενε
κανείς να είναι µια συζήτηση στο πλαίσιο των επιχειρηµάτων και
στη λογική της ίδιας της σύµβασης, βάζοντας πάντα και ένα γενικό πλαίσιο.
Όµως, η χθεσινή εικόνα στην επιτροπή δεν επιβεβαίωσε αυτό
από την πλευρά της Συµπολίτευσης και κυρίως από τον εισηγητή
της, αφού είχαµε τη λογική «του αστυφύλακα και του χωροφύλακα», που την ξέρουµε εµείς, µε τον Υπουργό να έρχεται και να
ζητά συναίνεση µετά και να παριστάνει ότι τα «µαζεύει» και να
αναφέρεται πράγµατι στη σύµβαση και έναν εισηγητή ο οποίος
έκανε ένα πραγµατικό ακροδεξιό παραλήρηµα, µια άθλια επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, µε ανακρίβειες, συνθήµατα, ψέµατα κ.λπ.,
ενώ θα έπρεπε να επικεντρωθούµε στα βασικά και στο γενικό
πλαίσιο, αλλά πάντα µε επιχειρήµατα, σοβαρότητα και όχι µόνο
στο υπόλοιπο πλαίσιο, µιας και δεν είπε µία κουβέντα για το νοµοσχέδιο.
Αυτή είναι όµως και η µεγάλη εικόνα η δική σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, διότι από τη µια υπάρχει
η διαγραφή του κ. Μπογδάνου και από την άλλη υπάρχουν σε
κοµβικά νευραλγικά Υπουργεία ο κ. Βορίδης, ο κ. Γεωργιάδης, ο
κ. Πλεύρης, όπως και η πολιτική σας στο προσφυγικό. Άρα δεν
εκπλησσόµαστε, αλλά προφανώς αυτό είναι µια τακτική που δεν
µπορεί να µείνει αναπάντητη.
Τώρα, επί της ουσίας, είπαµε χθες για τις διατάξεις ότι πέρα
από την ουσία των διατάξεων, οι οποίες αναλύθηκαν και οι λεπτοµέρειές τους και το περιεχόµενό τους, υπάρχει και το πότε
έρχονται αυτές οι διατάξεις, αλλά και η κατεύθυνση κάποιων διε-

θνών κέντρων. Προκαλούνται, λοιπόν, ερωτήµατα γιατί έρχεται
τώρα η σύµβαση αυτή, από τη στιγµή που το 2020 είχε υπογραφεί και βέβαια από τη στιγµή που η χώρα είχε παραστεί ως παρατηρητής.
Επίσης, πώς τώρα εµφανίζετε τους διεθνείς οργανισµούς και
τους προβάλλετε -και καλώς γιατί η χώρα πρέπει να έχει παρουσία- σε συστάσεις και ψηφίσµατα, ενώ το προηγούµενο διάστηµα
τους απαξιώνατε εντελώς; Και µιλάµε σε µια περίοδο που έχουµε
και τη Σάµο και τα υπόλοιπα νησιά που θα ακολουθήσουν, µε την
κλειστή δοµή-φυλακή χιλιάδων ανθρώπων, ένα στρατόπεδο στην
ουσία µε υπηρεσιακά σηµειώµατα εισόδου- εξόδου και κράτησης
των περισσοτέρων, η οποία θα υποδεχθεί χιλιάδες ψυχές. Δεν
λέµε ότι θα πρέπει να κλείσει το Βαθύ προφανώς, αλλά υπήρχε
και γι’ αυτό πρόβλεψη, για µια µικρότερη ανοιχτή δοµή την οποία
δεν αξιοποιήσατε και σίγουρα αυτό δεν βοηθάει και τη θέση της
χώρας στο Σύµφωνο Μετανάστευσης, αφού de facto της δίνει
µια µορφή δεσµοφύλακα της Ευρώπης.
Άρα µέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και αυτή η σύµβαση,
όπως είπαµε και στην επιτροπή, για ένα Διεθνές Κέντρο Μετανάστευσης, του οποίου τους συσχετισµούς τους αναλύσαµε
χθες πολιτικά. Ελέγχεται κυρίως από το Βίσεγκραντ και από τις
χώρες της βαλκανικής οδού. Δεν είδαµε µέσα στις δράσεις του,
στο site του και στα κείµενά του να έχει ιδιαίτερες αναφορές σε
περιπτώσεις υποδοχής, ένταξης, best practice κ.λπ.. Πιο πολύ
επικεντρώνεται στη λογική της διαχείρισης, αποτροπής των αιτιών, τα οποία και αυτά πληµµελώς αναλύει, γιατί τα αίτια είναι
και επεµβάσεις, είναι και η φτώχεια και η πείνα και όλα αυτά.
Βέβαια συναινεί και µε µια λογική χορηγιών από ό,τι φαίνεται
-η οποία τορπιλίζει τη θέση της χώρας για το Σύµφωνο Μετανάστευσης, όσον αφορά τις χώρες πρώτης υποδοχής- το σύστηµα
χορηγιών για να κρατούνται, όπως σας µετέφερα και την ιστορία
µε τον Τσέχο Βουλευτή στο Στρασβούργο, όλοι οι άνθρωποι
στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από εκεί και πέρα θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι είπατε, όπως σας ζητήσαµε και εµείς, τι γίνεται µε τις χώρες του
Νότου. Σε αυτό εµείς απαιτούµε να έρθει και στη Βουλή µια κουβέντα για να ενδυναµωθεί και η θέση της χώρας, γιατί και εµείς
-και πρόσφατα στο Υπουργείο και στη Βουλή- στηρίζουµε το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει µια υποχρεωτική αλληλεγγύη και
κατανοµή σε όλη την Ευρώπη, ανάληψη ευθύνης και στρατηγική
µε τους πολιτικούς συσχετισµούς, για να περάσουµε τις θέσεις
µας. Μπορεί να µην είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε σε διάφορα ζητήµατα. Σας καλούµε να
το φέρετε, γιατί θα µας βοηθήσει και στη µάχη που δίνουµε για
το Σύµφωνο Μετανάστευσης.
Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εστιάσουµε και στο γεγονός
ότι υπάρχουν και γενικότερες πολιτικές, οι οποίες πέρα από το
Διεθνές Κέντρο Μετανάστευσης και τι αυτό κάνει και υπηρετεί
και τι προβλέπει το καταστατικό του, υπάρχουν και πολιτικές
στην Ελλάδα, οι οποίες είναι πολιτικές αποτροπής, είναι πολιτικές φυλακών και κράτησης για όλους, ακόµα και τους ευάλωτους. Είναι πολιτική επαναπροωθήσεων και εξαφανίσεων, που
δεν απαντώνται καν από τα αρµόδια Υπουργεία.
Επίσης, είναι και η λογική για το Αφγανιστάν, η οποία αναλύθηκε χθες -πέρα από τα σοβαρά ζητήµατα διαφάνειας που υπάρχουν µε την απευθείας ανάθεση που έγινε- µε το περιεχόµενο
και τη σκοπιµότητά της, αλλά και µε την ωµή και κυνική υιοθέτηση ότι εδώ στη χώρα έχουµε φυλακές µε άθλιες συνθήκες,
καθώς επίσης και µε την παραδοχή ότι για την Ε.Ε. εµείς είµαστε
αποθήκη ψυχών και δεσµοφύλακας. Με αυτές τις πολιτικές και
µε αυτές τις διαφηµίσεις που κάνετε καταλαβαίνετε πού οδηγούµαστε.
Θα πω και µια κουβέντα που ακουµπάει και την περιφέρειά
µου. Διότι είπατε για τις Βουλευτίνες από το Αφγανιστάν. Πραγµατικά, εδώ µιλάµε για την απόλυτη επικοινωνία. Προφανώς και
είµαστε υπέρ του να σωθούν ζωές και οι οικογένειές τους και να
προστατευθούν άνθρωποι µε θέσεις ευθύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε σάς παρακαλώ, γιατί έχετε µπει στο έβδοµο λεπτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Από εκεί και πέρα, όµως, θα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας
ότι όταν το 2018 στους Αγίους Θεοδώρους είχαν έρθει πρόσφυγες και µετανάστες από τα νησιά και είχατε δηλητηριάσει την τοπική κοινωνία γι’ αυτούς, τώρα έρχεστε και πανηγυρίζετε για
κάποιους ελάχιστους Βουλευτές και Βουλευτίνες, που καλώς
ήρθαν. Όµως, δεν ξεχνά ο κόσµος τη µικροπολιτική και το δηλητήριο που χύσατε για να το εκµεταλλευτείτε πολιτικά.
Πηγαίνοντας προς το τέλος, είπαµε και χθες τις επιλογές σας
στο άσυλο, τις άδειες διαµονής, την ιθαγένεια, την εθνική στρατηγική για την ένταξη, που όλα αυτά επηρεάζουν τέτοιες αποφάσεις.
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω µε το εξής, γιατί είναι η θέση µας,
είναι η γραµµή µας πάνω σ’ αυτά τα ζητήµατα. Η διεθνής παρουσία της χώρας και η διπλωµατία, η εξωτερίκευση του ζητήµατος
του προσφυγικού-µεταναστευτικού, που είναι ένα δύσκολο θέµα,
είναι προφανώς µέσα στη «φαρέτρα» µας. Και το να δίνεις µάχες
µέσα στους συσχετισµούς είναι κάτι που κι εµείς το έχουµε αποδείξει και το θέλουµε. Εσείς είστε που απαξιώνετε τους διεθνείς
οργανισµούς και τη λειτουργία τους και προφανώς και τους συγκεκριµένους διεθνείς οργανισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάει στα
οκτώ λεπτά. Όπως σας είπα, είναι πολύ βεβαρηµένο το πρόγραµµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Τελειώνω αµέσως.
Είναι ένας διεθνής οργανισµός, ο οποίος έχει µια κατεύθυνση
που απ’ τη δράση του είναι ανεπαρκής και αποσπασµατική και
χωρίς πραγµατική έµφαση στις σύγχρονες ανάγκες µεταναστευτικής πολιτικής ….(δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης). Υπάρχει και το ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο αντίστοιχα κάνει αυτή τη
δουλειά. Οι πολιτικές οι δικές σας βασίζονται στην επικοινωνία,
και αυτό το αξιοποιείτε, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία
είπα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τις τοπικές κοινωνίες.
Εποµένως εµείς θα πάµε στο «παρών» για όλους τους λόγους,
ξέροντας τη σηµασία της συµµετοχής της χώρας σε τέτοιους
οργανισµούς, αλλά αναγνωρίζοντας ότι είναι πολύ περιορισµένη
και αποσπασµατική η λειτουργία του, µε άλλη κατεύθυνση σε
πολλά ζητήµατα και µε πολιτικές στην Ελλάδα οι οποίες δεν συνάδουν µε αυτό που εµείς θέλουµε και υπηρετούµε στην Ελλάδα
και την Ευρώπη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής κ.
Καµίνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς τελικά θα ψηφίσουµε θετικά, υπέρ του νοµοσχεδίου,
γιατί πιστεύουµε ότι είναι θετικό η χώρα να συµµετέχει σε ένα
φόρουµ όπου συζητούνται αυτά τα ζητήµατα και να συµβάλλει
στη διαµόρφωση των απόψεων. Από εκεί και πέρα, όχι υπερβολές, βέβαια.
Δεν είναι αυτό το Διεθνές Κέντρο στο οποίο θα αποφασιστεί η
τύχη του µεταναστευτικού στην Ευρώπη. Αρκεί να σηµειωθεί ότι
συµµετέχουν µόνο δεκατρείς χώρες, ότι είναι ως επί το πλείστον
χώρες του Βίσεγκραντ. Από τις χώρες οι οποίες έχουν κοινά συµφέροντα µε εµάς, από τις χώρες δηλαδή που συµµετέχουν στο
MED 5 -Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα και Ελλάδα-, συµµετέχει
µόνο η Μάλτα. Μεγάλες χώρες µε βαρύνουσα γνώµη, όπως είναι
η Ιταλία και η Ισπανία, δεν συµµετέχουν.
Εποµένως ούτε διαύλους επικοινωνίας ουσιαστικούς θα χτίσουµε µε την Τουρκία ούτε µε τις άλλες χώρες. Αυτά, για να
έχουµε µία ακριβή άποψη για το τι ψηφίζουµε σήµερα.
Σηµειωτέον ότι έχουµε έναν Έλληνα, ο οποίος είναι κορυφή
διεθνώς στα θέµατα του µεταναστευτικού. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Σας είχα φέρει σε επαφή. Αυτόν πρέπει να τον έχετε δεξί
σας χέρι. Είναι ο Δηµήτρης Παπαδηµητρίου, Πρόεδρος και ιδρυ-
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τής του Migration Policy Institute. Συγκαταλέγεται ανάµεσα στους
πέντε κορυφαίους ανθρώπους στον κόσµο στα θέµατα της µετανάστευσης.
Αυτό που πρέπει να µας απασχολεί και εκεί που θα πρέπει να
χτίζουµε συµµαχίες και να µεταπείθουµε τις ευρωπαϊκές χώρες,
οι οποίες έχουν αντίθετα συµφέροντα µε την Ελλάδα, είναι τα
ευρωπαϊκά όργανα. Και εκεί, δυστυχώς, η Κυβέρνηση µας έχει
προϊδεάσει ότι δεν πρόκειται να πετύχει το ουσιώδες. Και ποιο
είναι το ουσιώδες; Το ουσιώδες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες να
επιδείξουν αλληλεγγύη και να επωµιστούν το µερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί στο θέµα της µετανάστευσης και στο
θέµα του ασύλου. Αυτό είναι.
Βεβαίως, δεν µπορούµε να ζητάµε αλληλεγγύη από τους Ευρωπαίους και να µην είµαστε αλληλέγγυοι µεταξύ µας, γιατί πού,
ουσιαστικά, καταλήγουµε; Βλέπουµε ότι µε τις εξελίξεις -το νέο
σύµφωνο- όπως προδιαγράφονται για τα επόµενα πολλά έτη, η
χώρα βρίσκεται σε µία µέγγενη. Από τη µία πλευρά έχει την
Τουρκία, η οποία κρατά το κλειδί των εισροών, και από την άλλη
πλευρά είναι η Ευρώπη, η οποία δεν δέχεται να συζητήσει το βασικό: το θέµα των µετεγκαταστάσεων. Η χώρα βρίσκεται σε µια
µέγγενη, λοιπόν.
Σε αντίστοιχη, πιο σφιχτή, µέγγενη βρίσκονται τα νησιά. Γιατί;
Γιατί αυτό για το οποίο διαρκώς κατηγορούσατε τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι
είχε αποδεχθεί τον γεωγραφικό περιορισµό στην κοινή δήλωση
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, τον περιορισµό εκείνον, δηλαδή, ο οποίος λέει ότι όσοι φτάνουν στα νησιά θα παραµένουν
εκεί για να τους δεχθεί κάποτε -όποτε δεήσει- η Τουρκία, τον ίδιο
περιορισµό τον έχετε αποδεχθεί. Άρα τα νησιά είναι σε πιο σφιχτή µέγγενη.
Γι’ αυτό δεν έχει καµµία σηµασία να µας παραθέτετε αριθµούς
και ποσοστά. Γιατί; Διότι το ζήτηµα µε το µεταναστευτικό είναι τι
τέξεται η επιούσα. Πράγµατι σήµερα έχουν µειωθεί οι ροές,
πράγµατι διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις ασύλου και αποσυµφορούνται τα νησιά. Αύριο; Μεθαύριο; Υπάρχει καµµία διαβεβαίωση
ότι η Τουρκία οποιαδήποτε στιγµή θελήσει, τη στιγµή που σήµερα συνεργάζεται, δεν θα αποφασίσει να µας εκβιάσει γιατί έχει
ένα σωρό λόγους να το κάνει, ανοίγοντας πάλι τη στρόφιγγα;
Γι’ αυτό, λοιπόν, δηµιουργείτε αυτές τις µεγάλες δοµές στα
νησιά και µας καµαρώνετε ότι είναι δοµές µερικών χιλιάδων, ενώ
ξέρουµε ότι αν -ο µη γένοιτο- ξεσπάσει η κρίση, θα έρχονται οι
βάρκες στα νησιά µας κάθε µέρα κατά δεκάδες χιλιάδων. Απέναντι σε αυτή την προοπτική, απέναντι σε αυτό το ενδεχόµενο,
απέναντι γενικότερα στο µέλλον και πέρα από τις κρίσεις που
έχουµε µε την Τουρκία, λόγω έστω και της κλιµατικής αλλαγής
που θα αυξάνονται διαρκώς τα µεταναστευτικά κύµατα, τι έχετε
να πείτε στους νησιώτες;
Επαναλαµβάνω τα ίδια που έλεγα και ως Δήµαρχος Αθηναίων.
Και τότε έλεγα ότι δεν µπορούµε να ζητάµε αλληλεγγύη από
τους Ευρωπαίους στο µεταναστευτικό και να µην έχουµε αλληλεγγύη στο εσωτερικό της χώρας. Όµως, η Κεντρική Ένωση
Δήµων τότε σφύριζε αδιάφορα και το πρόβληµα το επωµίστηκε
όλο, όπως το επωµίστηκε, η Αθήνα, όπως καλούνται σήµερα, δυστυχώς, να το επωµιστούν τα νησιά.
Για αυτό, λοιπόν, να µη µας κάνετε αναφορά στο τι λέγανε
χτες τα site της Σάµου. Χτες µπορεί να µην ανέφεραν το προσφυγικό, αλλά δεν έχουν καµµία εγγύηση οι Σαµιώτες ότι αύριο
δεν θα είναι πρωτοσέλιδο, ότι το πρόβληµα και πάλι δεν θα εγκατασταθεί εκεί.
Σας θέλουµε, λοιπόν, όχι απλώς να επιτυγχάνετε τη συµµετοχή
της Ελλάδας σε κάποια κέντρα αµφιβόλου χρησιµότητας και
αποτελεσµατικότητας, αλλά από εσάς απαιτούµε να επιβάλλετε
τις θέσεις της χώρας στη βάση της ισοτιµίας και της δικαιοσύνης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καµίνη.
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε στις 4-10-2021 στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων το προσχέδιο του
κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµα-
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τος Ελλάδας κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την προς κύρωση σύµβαση η χώρα µας προσχωρεί στο
Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής, έναν
ακόµα διεθνή οργανισµό για τη διαχείριση του µεταναστευτικού
ζητήµατος, µε γνώµονα όµως και περιεχόµενο σύµφωνα µε τους
σκοπούς που πράγµατι αποκαλυπτικά περιγράφονται στο πρώτο
κιόλας άρθρο του. Σε αυτό ξεκαθαρίζεται από την αρχή ότι τα
εθνικά µέτρα για τον έλεγχο της εισερχόµενης µετανάστευσης
δεν επαρκούν από µόνα τους για να διατηρούν την έκταση και
τη σύνθεση των µεταναστευτικών ροών στο επίπεδο που επιθυµούν οι συµβαλλόµενοι.
Τι οµολογείτε, δηλαδή, µε κυνισµό, µιλώντας για επιθυµητά
επίπεδα έκτασης και σύµφυσης ανθρώπων, λες και µιλάτε για εµπορεύµατα; Ότι το περιεχόµενο της διεθνούς συνεργασίας που
οικοδοµείται αφορά την προσαρµογή και το «άνοιξε - κλείσε» της
στρόφιγγας στην υποδοχή µεταναστών ανάλογα µε τα συγκυριακά συµφέροντα της αστικής τάξης κάθε κράτους και πάντα
στο πλαίσιο των εύθραυστων συµφωνιών της µε τις αστικές τάξεις άλλων κρατών, προκειµένου να εξασφαλίζεται η διαρκής αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης, τόσο των
ντόπιων όσο και των ξένων εργατών, σε κάθε χώρα. Άλλωστε καταγράφεται ρητά ότι ο οργανισµός έχει διευρυµένο πεδίο δράσης και στον συντονισµό της πολιτικής που αφορά τους αλλοδαπούς, το άσυλο και τους πρόσφυγες.
Η χρονική συγκυρία της προσχώρησης στη συγκεκριµένη συµφωνία δεν είναι καθόλου τυχαία. Το οµολογείτε εξάλλου και
µόνοι σας. Έρχεται σε µια περίοδο που φαίνεται ότι οξύνονται
οι αντιθέσεις και οι διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή του
νέου Συµφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ενώ βέβαια όλα τα αστικά επιτελεία εστιάζουν την
προσοχή τους στην αύξηση των νέων προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών σε ένα περιβάλλον καταιγιστικών διεθνών εξελίξεων και σφοδρών ανταγωνισµών ανάµεσα στα µεγαλύτερα
ιµπεριαλιστικά κέντρα.
Όµως επειδή σας ακούσαµε χθες, κύριε Υπουργέ, να µιλάτε
για την καταπολέµηση των αιτιών της µετανάστευσης, να σας
ενηµερώσουµε ότι αυτό δεν γίνεται µε διαφηµιστικές καµπάνιες
που θα διαφηµίζουν -λέτε- τους κινδύνους των παράνοµων κυκλωµάτων και των δρόµων µετανάστευσης. Αλήθεια, λέτε να µην
τους ξέρουν; Ξέρουν όµως ακόµα καλύτερα και ζουν στο πετσί
τους τους κινδύνους που δηµιούργησαν και δηµιουργούν οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, ο έλεγχος και η καταλήστευση του
πλούτου των περιοχών, τις οποίες όχι µόνο χειροκροτάτε, αλλά
και έµπρακτα στηρίζετε ακόµα και µε αποστολές ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων και εξοπλισµών, για να προστατεύουν αλήθεια
ποιανού τα κυριαρχικά δικαιώµατα στο Αφγανιστάν, στη Σαουδική Αραβία, στη Λιβύη, αλλού, στην Υποσαχάρια Αφρική που
ετοιµάζεστε τώρα; Μήπως στο πλαίσιο της διαφηµιστικής καµπάνιας διαφηµίζετε και τις όλο και αυξανόµενες καταγγελίες για
τις εξαφανίσεις ανθρώπων που βγαίνουν στις ελληνικές ακτές;
Με αυτή την απανθρωπιά θέλετε να εξοικειώσετε και τον ελληνικό λαό; Και ισχυρίζεστε µετά ότι καταπολεµάτε τις αιτίες της
µετανάστευσης, µε το να διαφηµίζετε την καταστολή και τον εγκλωβισµό στους ξεριζωµένους που οι ίδιοι δηµιουργείτε;
Και το λέτε αυτό αναφερόµενοι και στον λαό του Αφγανιστάν,
που προσπαθείτε αδίκως να κρύψετε ότι πρόκειται για πρόσφυγες που οι πολιτικές των συµµάχων σας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την πρόθυµη βέβαια και πολυέξοδη συµµετοχή της χώρας µας, δηµιούργησαν.
Και βέβαια εκεί βρίσκεται η ουσία του προβλήµατος της περιβόητης διαφηµιστικής καµπάνιας και όχι απλά στον θόρυβο των
αδιαφανών διαδικασιών και των σκανδάλων που αναµοχλεύει ο
ΣΥΡΙΖΑ στα οποία δεν αντιλέγουµε βέβαια. Αλλά αναρωτιόµαστε:
Αν η καµπάνια γινόταν µε διαφάνεια, δεν θα ενοχλεί το ίδιο το
περιεχόµενό της; Τότε βέβαια θα έπρεπε να πει ότι η πολιτική
της αποτροπής και της καταστολής είναι η επίσηµη πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τις αυταπάτες που επιχειρεί να δηµιουργήσει περί του αντιθέτου και δεν είναι και ο µόνος.
Είναι ενδεικτικοί ακόµα του χαρακτήρα του οργανισµού αυτού
στον οποίο καλείται να ενταχθεί και η χώρα µας οι στόχοι που
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περιγράφονται στη σύµβαση, δηλαδή η περιφερειακή προσέγγιση στη δράση του οργανισµού µε στόχο τη δηµιουργία αποτελεσµατικών συνεργασιών κατά µήκος των µεταναστευτικών οδών
ορίζοντας ως περιοχές προτεραιότητας από την Αφρική, την κεντρική και τη νότια Ασία µέχρι την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Είναι φανερό δηλαδή ότι πρόκειται για έναν διεθνή οργανισµό
που στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη συνεργασία για την υλοποίηση της καταστολής στα σύνορα, τον πιο σφιχτό έλεγχο και
την εργαλειοποίηση µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών
στους γεωπολιτικούς του σχεδιασµούς, κρύβοντας όµως ότι
αυτή η προσπάθεια εργαλειοποίησης, η προσπάθεια διείσδυσης
διαφόρων οργανισµών και οµίλων στις τρίτες χώρες είναι αυτή
που τροφοδοτεί στην πραγµατικότητα νέους ανταγωνισµούς και
νέες εστίες ανάφλεξης.
Στοχεύει ακόµα στην παρακολούθηση και το φακέλωµα των
ξεριζωµένων, αλλά και σε πολιτικές ένταξης που αποσκοπούν
στην εδραίωση της εκµετάλλευσής τους και ενώ στην πλειοψηφία τους αποτελούν το πιο ευάλωτο και εξαθλιωµένο τµήµα της
εργατικής τάξης σε κάθε χώρα.
Ποια είναι ακόµα τα εργαλεία αυτού του διεθνούς οργανισµού;
Η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων, η συνεργασία µε άλλους οργανισµούς και κατασταλτικούς µηχανισµούς, όπως κατ’
εξοχήν µε τη FRONTEX και τη EUROPOL, κάτι που ήδη βέβαια
συµβαίνει σε εκπονηθέντα έργα του οργανισµού µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα συµβαλλόµενα κράτη,
δηλαδή µε τα λεφτά των λαών.
Με λίγα λόγια η πείρα που επιδιώκεται να µεταλαµπαδευτεί
για τις βέλτιστες πρακτικές αφορά την ενιαία στρατηγική των
αστικών κρατών για την άγρια εκµετάλλευση και καταστολή των
µεταναστών και προσφύγων και κυρίως διατηρεί στο ακέραιο τις
συνθήκες, τις συµφωνίες, τα παζάρια που κρατάνε όλους αυτούς
τους ανθρώπους εγκλωβισµένους στη χώρα µας και σήµερα. Και
βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι οι συνθήκες αυτές όσο διατηρούνται ενεργές θα τους διατηρούν εγκλωβισµένους και στο µέλλον.
Δεν µπορούµε παρά να κάνουµε, λοιπόν, σήµερα το συνειρµό
ότι αυτή η πολιτική θα αφορά και τη λειτουργία των νέων στρατοπέδων συγκέντρωσης που ετοιµάζονται στα νησιά και ετοιµάζονται ακριβώς, επειδή διατηρούνται ενεργές τόσο οι αιτίες της
µετανάστευσης και της προσφυγιάς όσο και ο απαράβατος όρος
του εγκλωβισµού στα νησιά και της χώρας µας, που περιλαµβάνεται και στην κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και είναι ουσιαστικά αντικείµενο παζαριού και στο νέο
Σύµφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Και βέβαια αυτές οι πολιτικές δεν αφορούν πολιτικές ουσιαστικής προστασίας των δικαιωµάτων των ξεριζωµένων, που είναι
τα θύµατα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του ιµπεριαλιστικού πολέµου τον οποίο όλοι σας ενεργά στηρίζετε. Γι’ αυτόν
τον λόγο, βέβαια, καταψηφίζουµε και τη συγκεκριµένη σύµβαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Κοµνηνάκα.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική
Λύση κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
Μέχρι να τακτοποιηθεί το Βήµα έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας καταθέτει την έκθεσή της σήµερα στην αίτηση της
εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής
δίωξης κατά βουλευτού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μηταράκη, να ’χαµε να λέγαµε, να ’χαµε να πούµε. Αυτή
είναι η ιστορία σήµερα. Να ’χαµε να λέγαµε και να ’χαµε να
πούµε. Άλλος ένας διακυβερνητικός οργανισµός, άλλο ένα φόρουµ, άλλη µία συµφωνία, µια υποχρέωση για τη χώρα µας χωρίς
να υπάρχουν ουσιαστικά θετικά οφέλη. Γιατί να κυρώνουµε µια
συµφωνία γιατί µπορεί να είναι υποχρέωση, γιατί είναι εντολή ή
για λόγους επικοινωνιακούς;
Θα µπω στην ουσία κατευθείαν, κύριε Μηταράκη, θα πω όµως
δύο-τρία πράγµατα, γιατί χτες µας είπατε να πούµε και πέντε
πράγµατα γενικά για το µεταναστευτικό. Θα σας πούµε σήµερα
και εµείς πέντε πράγµατα γιατί µάλλον έχετε µια άλλη εικόνα
εσείς και µία τελείως διαφορετική όλοι οι Έλληνες και εµείς.
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Μοιράζατε, ξέρετε, απλόχερα υποσχέσεις προεκλογικά ότι θα
λύσετε τα προβλήµατα που ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό, αλλά
καθηµερινά απογοητεύετε όχι µόνο εµάς, όχι µόνο τους ψηφοφόρους σας, αλλά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Ξέρετε, το κόµµα µας, η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή
επεσήµανε το τεράστιο πρόβληµα, το πολύ µεγάλο φορτίο που
σηκώνει η πατρίδα µας, που σηκώνουν οι συνέλληνες από τους
χιλιάδες παράνοµους µετανάστες. Από πού να ξεκινήσουµε; Από
τους λαθρέµπορους και τους παράνοµους διακινητές; Από τα
παράνοµα κυκλώµατα; Από τις αλληλέγγυες και ανεξέλεγκτες
ΜΚΟ; Από την Τουρκία, που δεν έχει σταµατήσει την επιθετική
της πολιτική, που δεν έχει σταµατήσει, να απειλεί, να εκφοβίζει,
χωρίς να λογαριάζει τίποτα; Και εσείς το είχατε υποτιµήσει το
πρόβληµα.
Και τώρα, για το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, θα επισηµάνω
το εξής απλό, για να ακούσουν πέντε πράγµατα οι Έλληνες. Γιατί
θα πρέπει η Ελλάδα να συµµετέχει σε ένα κέντρο που παρατηρεί
τις µεταναστευτικές ροές και να αναλύει το φαινόµενο; Φαινόµενο; Αυτό δεν είναι φαινόµενο, κύριοι. Αυτό είναι πληγή, είναι
µεγάλη πληγή. Η µετανάστευση και η παράνοµη µετανάστευση
είναι µια τεράστια πληγή για την πατρίδα µας. Και γιατί θα πρέπει
η Ελλάδα να συµµετέχει κάπου -και να πληρώνει κιόλας- όπου
µέλη-κράτη είναι η Τουρκία, τα Σκόπια και η Γερµανία; Για ποιον
λόγο; Δεν καταλαβαίνω. Έχουµε εµείς κοινά συµφέροντα, αµοιβαία εµπιστοσύνη µε αυτά τα κράτη, µε τα Σκόπια και την Τουρκία; Για να καταλάβω. Για την Τουρκία δεν θα πω πολλά-πολλά.
Όλοι καταλαβαίνετε. Για τα Σκόπια τι να πω πραγµατικά, κύριε
Μηταράκη; Τι να πω; Έχετε αποδείξει την αξιοπιστία σας ή µάλλον την αναξιοπιστία σας από τον τρόπο που χειριστήκατε την
κατάπτυστη, προδοτική συµφωνία των Πρεσπών. Και όχι µόνο
δεν ασκήσατε βέτο για την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα βάζετε χέρι και στη Βουλγαρία, γιατί ασκεί βέτο. Σας χαλάει τη µαγιονέζα η Βουλγαρία. Τόσο χαµηλά έχετε φτάσει. Δεν
θα πω για την επίσκεψη του κ. Δένδια στα Σκόπια. Δεν θα πω ότι
υποδέχτηκε η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας τον Πρόεδρο των
Σκοπίων χθες. Και για φέρτε και τις συµβάσεις, τα πρωτόκολλα
µε τα Σκόπια να τα ψηφίσετε τώρα που υπάρχει ωραίο κλίµα,
ηλεκτρισµένο.
Πάντως, πάµε λίγο στην ουσία, κύριε Μηταράκη. Τι µας είπε,
κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνέλληνες, ο κ. Μηταράκης χθες;
Μας είπε ότι τα δεδοµένα για το µεταναστευτικό είναι ξεκάθαρα.
Το είπατε; Το είπατε. Άνω κάτω τελεία. Kαι αρχίσατε να λέτε όλα
όσα έχετε πετύχει µε το νου σας, τα greek statistics, αριθµούς,
τόσο µειώθηκαν, τόσοι φύγανε, τόσα κάνουµε, τι ωραία που τα
κάναµε όλα. Ξέρετε, αυτό µου θυµίζει κάτι που είχα ζήσει, όταν
ήταν µικρή η κόρη µου. Μου θυµίζει ένα µικρό παιδί που του λες
«συµµάζεψε το δωµάτιό σου» και αυτό σου τα στοιβάζει όλα
µέσα στην ντουλάπα, κλείνει και την πόρτα και µόλις πάει να ανοίξει την ντουλάπα, πέφτουν όλα κάτω. Ωραίο συµµάζεµα κάνατε!
Πολύ ωραίο συµµάζεµα κάνατε!
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά δεδοµένα, λέτε, για τη µετανάστευση; Να σας πούµε εµείς ποια είναι τα δεδοµένα. Είπατε τα
δικά σας χθες. Ξέρετε ποια είναι τα δεδοµένα, κύριε Μηταράκη;
Να σας τα θυµίσω, να τα ακούσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες
σήµερα; Με βάση τον κρατικό προϋπολογισµό για το 2021, 564
εκατοµµύρια ευρώ πληρώνει η Ελλάδα. Δεδοµένο. Περσινό δεδοµένο, 605 εκατοµµύρια ευρώ, πάλι στον προϋπολογισµό. Πλήρωνε κορόιδο Έλληνα. Συµφωνία-πλαίσιο για τη σίτιση χιλιάδων
αλλοδαπών: έξι γεωγραφικές περιοχές, σαράντα χιλιάδες σιτιζόµενοι, 900 εκατοµµύρια ευρώ. Πληρώνουµε ένα δισεκατοµµύριο! Δεδοµένο και αυτό, κύριε Μηταράκη. Για παροχή υπηρεσίας
διαχείρισης εγκαταστάσεων κάθε τύπου δοµών προσωρινής
υποδοχής µισό δισεκατοµµύριο ευρώ. Δεδοµένο. Και άλλο δεδοµένο, κατασκευή Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε
Σάµο, Κω, Λέρο 120 εκατοµµύρια ευρώ. Δεδοµένο κι αυτό, κύριε
Μηταράκη. Πληρώνει το κορόιδο ο Έλληνας. Και είναι µε γήπεδα, χώρους άθλησης, χώρους εκδηλώσεων, χώρους πολιτισµού και δηµιουργικής απασχόλησης, υπολογιστές, τζαµιά και
χίλια δύο. Δεδοµένα και αυτά. Παροχές και επιδόµατα σε είδος,
στέγαση, πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ» για το 2021, 91 εκατοµµύρια
ευρώ, κύριε Μηταράκη. Δεδοµένα κι αυτά. Και µη µας πείτε ότι
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η χρηµατοδότηση είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Πάρετε και άλλα δεδοµένα. Δεδοµένο ότι η Ελλάδα έχει γίνει
ένα απέραντο hot spot, κύριε Υπουργέ, παράνοµων µεταναστών.
Ολόκληρες γειτονιές, ολόκληρες συνοικίες, ολόκληρες πλατείες,
ολόκληρες περιοχές έχουν µετατραπεί σε Ισλαµαµπάντ. Δεδοµένο και αυτό. Δεδοµένο η κατακόρυφη αύξηση της εγκληµατικότητας. Αυτά τα δεδοµένα τα ξέρετε, κύριε Μηταράκη, ή πρέπει
να σας τα λέµε εµείς;
Και είπατε και για τη Χίο χθες. Αλήθεια, δεν ξέρετε ότι στα
νησιά µας έχουµε λεηλασίες, βανδαλισµούς, καταστροφές; Δεδοµένο κι άλλο, κύριε Υπουργέ. Οι ΜΚΟ συνεχίζουν να δρουν
ανεξέλεγκτα. Θα τις κλείνατε, θα τις ελέγχατε. Και άλλο δεδοµένο. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Τους έχετε δώσει και υπερεξουσίες. Και άλλα δεδοµένα. Χορήγηση αυτοτελούς αδείας διαµονής για λόγους φιλευσπλαχνίας.
Και άλλο ένα δεδοµένο. Εάν απορριφθεί η αίτησή τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας, κυκλοφορούν ελεύθερα µέχρι να
βγει η άδεια. Δεδοµένο είναι, επίσης, ότι προσφέρετε σε όλους
υγειονοµική περίθαλψη, την ίδια ώρα που το ΕΣΥ καταρρέει και
ο Έλληνας δεν µπορεί να πάει να κάνει εξετάσεις ή µια εγχείρηση. Και το αποκορύφωµα είναι ότι δώσατε υπερεξουσίες στις
ΜΚΟ µε το προτελευταίο νοµοσχέδιό σας.
Τα ξέρετε αυτά; Αυτά είναι τα δεδοµένα στο µεταναστευτικό
και στην παράνοµη µετανάστευση, αυτά είναι τα δεδοµένα που
βιώνει ο κόσµος εκεί έξω, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Τα υπόλοιπα ανήκουν στη δική σας στρατόσφαιρα, στη δική σας φαντασία, στο δικό σας παράλληλο πολιτικό σύµπαν. Τίποτε άλλο
δεν υπάρχει. Γι’ αυτό, θα πρέπει να θωρακίσετε τα χερσαία και
θαλάσσια σύνορά µας, να κλείσετε τις ΜΚΟ. Απλά και ξεκάθαρα
το λέµε δυόµισι χρόνια: Θα πρέπει να κάνετε πράξη την πρόταση
του κόµµατός µας για άµεση και προσωρινή µετακίνηση των παράνοµων µεταναστών σε ακατοίκητα νησιά µε ανθρώπινες δοµές. Να εφαρµόσετε την εξαίρεση του άρθρου 33 της Συνθήκης
της Γενεύης, που προβλέπει την επαναπροώθηση για λόγους
εθνικής ασφάλειας και δηµοσίας τάξης. Να το λέτε, υπάρχει
αυτό, κάντε το. Κάντε τα όλα αυτά, τα υπόλοιπα είναι greek statistics. Δεν κοροϊδεύετε τους Έλληνες µε αυτά, να το ξέρετε.
Άλλα λένε τα χαρτιά σας και άλλα λέει η ζωή εκεί έξω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα, ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, έχει
τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα την προσχώρηση της χώρας µας στο Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο ICMPD, που έχει σαν
κέντρο δεκαοκτώ κράτη-µέλη, που αναπτύσσει δραστηριότητα
σε περισσότερες από ενενήντα χώρες παγκοσµίως και ακολουθεί µια περιφερειακή προσέγγιση στη δράση του, όπως το ίδιο
διατείνεται, µε στόχο τη δηµιουργία αποτελεσµατικών συνεργασιών κατά µήκος των µεταναστευτικών οδών και µε περιοχές
προτεραιότητας, την Αφρική, την κεντρική και νότια Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Στη χθεσινή συνεδρίαση, κύριε Υπουργέ, παρουσιάσατε ως
ιστορική ευκαιρία για τη χώρα µας την ένταξή της στον εν λόγω
οργανισµό, έναν οργανισµό που έχει θέση παρατηρητή στα Ηνωµένα Έθνη και θα βοηθήσει µε τεχνογνωσία και παραγωγή κειµένων τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
Σας έθεσα χθες συγκεκριµένες ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ,
χωρίς να λάβω απάντηση. Θα τις επαναλάβω και σήµερα. Ζήτησα
να µας δώσετε ορισµένα παραδείγµατα απτών αποτελεσµάτων
της εισόδου της χώρας µας στο κέντρο, παραδείγµατα της εκπαίδευσης των εθελοντών και του περιεχοµένου των διαβόητων
workshops που διοργανώνει το ICMPD. Σας ρώτησα ποιου είδους θα µπορούσαν να είναι οι κατά παραγγελία υπηρεσίες που
προσφέρει το κέντρο στα µέλη του, άρα και στη χώρα µας. Κάνατε στην τοποθέτησή σας αναφορά σε τρία projects που αγγίζουν τις τρεις βασικότερες οδούς µεταναστευτικών ροών, χωρίς
να µας δώσετε µια πλήρη εικόνα της συµµετοχής µας στις δράσεις του κέντρου.
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Ξέρετε, όµως, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, τι µου
προκάλεσε πραγµατικά µεγάλη εντύπωση, όταν πήρα το νοµοσχέδιο και άρχισα να ψάχνω το ζήτηµα του κέντρου; Μου έκανε
εντύπωση πως δεν υπήρχε ή τουλάχιστον δεν βρήκα κάποια κριτική σε αυτό και φυσικά όχι γιατί η διεθνής κοινότητα συµφωνεί
τυφλά µε τις δράσεις του. Είναι, πραγµατικά, περίεργο πώς ένας
τέτοιος οργανισµός, εγνωσµένου κύρους κατά τα δικά σας λεγόµενα, δεν έχει να παρουσιάσει απτά αποτελέσµατα, µετρήσιµα
αποτελέσµατα, παρά µόνο δράσεις, όπως συνέδρια, σεµινάρια
και όµορφα, ποµπώδη, καλογραµµένα, τεράστια κείµενα. Για ένα
κέντρο, το οποίο επαίρεται πως είναι ο µοναδικός οργανισµός
µετανάστευσης που συνδέει την πολιτική και τη δράση, προωθώντας, στηρίζοντας και διευκολύνοντας συνέργειες µεταξύ
της ερευνητικής κοινότητας επί του θέµατος και των ανθρώπων
που δρουν στο πεδίο και των πολιτών και των πολιτικών, αλλά
και ένα κέντρο που έρχεται να απαντήσει στη διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη για παραγωγή πολιτικής επί του µεταναστευτικού,
είναι, τουλάχιστον, απορίας άξιο πώς µια τέτοια, πραγµατικά,
χρήσιµη διασύνδεση δεν έχει αποτυπωθεί και δεν έχει µετρηθεί
σε αριθµούς.
Φαίνεται το ICMPD να λειτουργεί λίγο πολύ ως µία ΜΚΟ, ως
ένα think tank όπου γίνονται συζητήσεις και αναλύσεις, χωρίς
όµως να βλέπουµε τ’ αποτελέσµατα των πράξεων.
Ας δούµε όµως τι υπάρχει κάτω από αυτά τα τόσο όµορφα και
καλοδιατυπωµένα κείµενα και λόγια που γεµίζουν την ιστοσελίδα
του οργανισµού.
Θα µου επιτρέψετε να σας πάω στον Ιούνιο του 2020, σε µία
συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη µε τη συµµετοχή του γενικού διευθυντή του κέντρου του ICMPD και του
αυστριακού Υπουργού Εξωτερικών µε αφορµή την έναρξη του
προγράµµατος ελέγχου των συνόρων στην Τυνησία, του προγράµµατος «IBM Tunisia III», ενός ακόµη προγράµµατος ελέγχου
και παρακολούθησης των συνόρων της χώρας, το οποίο έχει
προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την ανακοίνωση Τύπου που διαµοιράστηκε εκείνη τη µέρα, 8,3 εκατοµµύρια ευρώ και χρηµατοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστρίας, της Γερµανίας και της
Δανίας.
Δήλωσε, δε, ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου το εξής: «Όταν πρόκειται για την
αποτροπή της παράνοµης µετανάστευσης τα σύνορα της Τυνησίας είναι εξίσου σύνορα της Αυστρίας».
Από το κέντρο ζητήθηκε να συνδράµει όλο αυτό το διάστηµα
την Τυνησία στον συντονισµό των κυβερνητικών projects διαχείρισης του µεταναστευτικού την εκπαίδευση των τοπικών αρχών,
την οργάνωση συζητήσεων µεταξύ κυβερνητικών εκπροσώπων
και κοινωνίας. Το σηµαντικότερο είναι ότι η δράση στο πεδίο και
τα επιµέρους έργα είχαν για την Τυνησία τελικό προϋπολογισµό
33 εκατοµµύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, το κέντρο ανέλαβε να εκπαιδεύσει την αστυνοµία της Τυνησίας και
τους τελωνειακούς, να προµηθεύσει εξελιγµένο εξοπλισµό παρακολούθησης και monitoring των συνόρων για τη συνοριοφυλακή της χώρας, είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία δύο κέντρων
εκπαίδευσης σε Μπέζα και Τοζέρ που έχουν στηθεί για να διευκολύνουν την εκπαίδευση των Τυνήσιων συνοριοφυλάκων και
των αστυνοµικών αρχών γειτονικών χωρών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ για ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Με το πρόσχηµα, λοιπόν, της µετάγγισης τεχνογνωσίας και
της ανάπτυξης πολιτικών και δράσεων που θα λειτουργούσαν ενδυναµώνοντας τη χώρα, ουσιαστικά η Τυνησία µετατρέπεται
σιγά, σιγά και µε σίγουρα βήµατα φρουρός του καθεστώτος των
ευρωπαϊκών συνόρων και σε ένα απόλυτο φρούριο που αποτρέπει την ελεύθερη µετακίνηση ανθρώπων.
Το ICMPD, παρ’ ότι νέος σχετικά οργανισµός, έχει µετατραπεί
τα τελευταία χρόνια από έναν µικρό πάροχο συµβουλών που
ήταν στην αρχή σε σηµαντικό πάροχο υπηρεσιών για τα ευρωπαϊκά κράτη και ζωτικό παράγοντα για την εξωτερίκευση του συνοριακού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζητήσατε χθες, κύριε Υπουργέ, να βάλουµε στην άκρη τις
εσωτερικές πολιτικές διαφορές µας και να στηρίξουµε την έν-
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ταξή µας σε έναν τόσο ισχυρό διεθνή οργανισµό. Μπορείτε,
πραγµατικά, να µας εγγυηθείτε πως δεν θα βρεθούµε στη θέση
της Τυνησίας; Ακόµη κι αν µπορούσατε, το γεγονός πως στις ήδη
προβληµατικές πολιτικές και προτάσεις του κέντρου θα τις λαµβάνετε και θα τις εφαρµόζετε εσείς, µία Κυβέρνηση που ευαγγελίζεται τις επαναπροωθήσεις και τον εγκλωβισµό, το µόνο
δεδοµένο και σίγουρο είναι πως η σηµερινή προσχώρηση δεν
έχει να προσδώσει κάτι θετικό στη χώρα µας.
Όπως δήλωσα και χθες στην επιτροπή, το ΜέΡΑ25 θα καταψηφίσει το νοµοσχέδιο, αρνούµενοι να συµφωνήσουµε µε µία
πράξη που θα κρατήσει τη χώρα µας δεσµοφύλακα της Ευρώπης
και µάλιστα, µε αµφίβολο τελικό κόστος για την Ελλάδα και για
τους συµπολίτες µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Όσον αφορά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, θέλει
κάποιος να µιλήσει;
Κανείς.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
ο κ. Μηταράκης για δέκα λεπτά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα θετικό ότι µε ευρύτερη Πλειοψηφία εγκρίνεται σήµερα από την Ολοµέλεια η
Σύµβαση Προσχώρησης της Ελλάδας στο Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής, ένας από τους σηµαντικότερους οργανισµούς που παρεµβαίνει στη συζήτηση για τη
µετανάστευση και το άσυλο εντός και εκτός Ευρώπης προωθώντας τον διάλογο µεταξύ διαφόρων γεωγραφικών περιοχών συµπεριλαµβανοµένων των βασικών χωρών προέλευσης προσφύγων
και µεταναστών στην Ευρώπη.
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα είναι η δραστηριοποίηση του οργανισµού σε τρίτες χώρες και περιοχές όπως οι
χώρες στον δρόµο του µεταξιού δηλαδή το Αφγανιστάν, το
Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, το Ιράν και το Ιράκ, χώρες από τις
οποίες έρχονται µετανάστες στη χώρα µας.
Δεν θα έλεγα ότι είναι µια ιστορική ευκαιρία όπως είπε η τελευταία οµιλητής, είναι όµως ένα σηµαντικό κέντρο το οποίο θα
βοηθήσει την Ελλάδα να προάγει το διάλογο και τις θέσεις µας.
Είναι ένας οργανισµός που διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στα
Ηνωµένα Έθνη. Συνεργάζεται µε περισσότερους από επτακόσιους φορείς και εταίρους παγκοσµίως. Συνεργάζεται, επίσης, συστηµατικά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι ο µεγαλύτερος χρηµατοδότης των δραστηριοτήτων και των προγραµµάτων που υλοποιεί ο οργανισµός σε τρίτες χώρες ιδιαίτερου µεταναστευτικού ενδιαφέροντος.
Το κέντρο ιδρύθηκε το 1993 µε πρωτοβουλία της Αυστρίας και
της Ελβετίας. Αριθµεί πλέον δεκαοκτώ κράτη-µέλη εκ των οποίων
τα δεκατρία είναι κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα προσχώρησε η Γερµανία, ενώ από το 2018 συµµετέχει
στον οργανισµό και η Τουρκία.
Τέθηκε το θέµα από κάποιους οµιλητές ότι η πλειοψηφία των
χωρών που ανήκουν σε αυτόν τον οργανισµό δεν είναι χώρες της
Μεσογείου. Σωστό και αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα θέλει
να είναι µέρος αυτού του φόρουµ για να µπορέσουµε να έχουµε
δίαυλο επικοινωνίας µε τις χώρες εκτός των µεσογειακών χωρών
µε τις οποίες έχουµε ήδη µια πολύ στενή και θεσµική πλέον συνεργασία. Θέλουµε να µπορούµε να µιλάµε µε όλες τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί για να πετύχουµε µία συµφωνία
που να προασπίζει τα εθνικά µας συµφέροντα στο νέο Σύµφωνο
Μετανάστευσης και Ασύλου, αυτός ο διάλογος, κυρίως, µε χώρες -ας επιτραπεί ο όρος- διαφορετικής σχολής σκέψης, για µας
είναι ιδιαίτερα κρίσιµος.
Και, βέβαια, η συµµετοχή µας µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά ως αντίβαρο στη συµµετοχή της Τουρκίας, παρέχοντας
έγκυρη ενηµέρωση για τις θέσεις της χώρας µας και για τα τεκταινόµενα στο Αιγαίο, όπου η Τουρκία βάσει της κοινής δήλωσης του 2016 έχει αναλάβει την υποχρέωση να αποτρέπει τις
παράνοµες αναχωρήσεις λέµβων ή από τα χερσαία σύνορα προς
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την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ενδεικτικό της αυξανόµενης βαρύτητας του κέντρου στη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση για τη µετανάστευση είναι ο ρόλος
που έχει αναλάβει ως επίσηµη γραµµατεία των σηµαντικότερων
κυβερνητικών διαδικασιών µεταναστευτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
τρίτων χωρών διέλευσης και προέλευσης.
Να τονίσω και να θυµίσω τις διαδικασίες της Βουδαπέστης για
τον διάλογο µε τις χώρες στον δρόµο του µεταξιού, τη διαδικασία της Πράγας για τον διάλογο µε χώρες στην ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον διάλογο του Ραµπάτ που
αφορά χώρες στη µεταναστευτική οδό της Δυτικής Αφρικής που
µας αφορά ή τον διάλογο του Χαρτούµ που αφορά τη συζήτηση
µε τις χώρες της Αφρικής που επίσης µας αφορά.
Η προσχώρηση της Ελλάδας στον ICMPD επιβεβαιώνει, επίσης, την εξαιρετική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί µεταξύ των
ελληνικών αρχών και του οργανισµού όπως αποτυπώνεται στη
δραστηριοποίηση υπηρεσιών της χώρας µας σε περιφερειακά
προγράµµατα δράσης. Μας δίνει, λοιπόν, την ευκαιρία να ισχυροποιήσουµε τη θέση της χώρας µας στον διάλογο για τη µεταναστευτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που συζητάµε κάτι
για το µεταναστευτικό, µας δίνεται πάντα και η αφορµή να κάνουµε µια γενικότερη συζήτηση και οι αγορητές της Αντιπολίτευσης εκµεταλλεύτηκαν θετικά αυτή την ευκαιρία. Νοµίζω ότι έχει
έρθει η ώρα και στη Διαρκή Επιτροπή να κάνουµε εκ νέου µία
συζήτηση για την κατάσταση της χώρας στο µεταναστευτικό και
για τον διάλογο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης θα ζητήσουµε τις επόµενες λίγες βδοµάδες να γίνει µια τέτοια συζήτηση.
Αναφορικά µε αυτά που τέθηκαν σήµερα, ειπώθηκε ότι καµµία
σηµασία δεν έχουν οι αριθµοί. Πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι την
Αντιπολίτευση πλέον δεν τη βολεύει η πραγµατικότητα. Για το
γεγονός ότι η χώρα µας έχει πλήρως ανακτήσει τον έλεγχο του
µεταναστευτικού, όπου οι ροές πλέον είναι σχεδόν µηδενικές,
90% χαµηλότερα το 2019, όπου τα 3/4 περίπου των δοµών της
χώρας έκλεισαν τους τελευταίους µήνες, όπου πλέον οι διαµένοντες σε δοµές φιλοξενίας είναι σχεδόν το 1/3 απ’ ό,τι ήταν πριν
ενάµιση χρόνο, για το γεγονός ότι η χώρα µας πλέον, λοιπόν, δεν
πιέζεται από το µεταναστευτικό, η απάντηση της Αντιπολίτευσης
είναι: «Καµµία σηµασία δεν έχουν οι αριθµοί».
Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ είπε για τη Σάµο. Παραδέχθηκε
εµµέσως -και τον ευχαριστώ- ότι η κατάσταση στη Σάµο είναι
πλέον εντελώς διαφορετική απ’ ό,τι ήταν την περίοδο 2015 2020, µε λιγότερους από τριακόσιους πλέον διαµένοντες στη νέα
κλειστή ελεγχόµενη δοµή Σάµου, δηλαδή η δοµή είναι κατά 90%
άδεια. Το Βαθύ δεν βιώνει πλέον τη µεταναστευτική κρίση και η
δοµή παραδόθηκε πλέον στους κατοίκους, όπως είχαµε δεσµευθεί, αντικρούοντας έναν ακόµα µύθο κάποιων που λέγανε ότι θα
γίνουν οι νέες δοµές και ότι θα παραµείνουν και οι παλιές.
Βέβαια, το ΚΙΝΑΛ έθεσε το κρίσιµο ερώτηµα, τι θα γίνει αύριο
και µεθαύριο. Πράγµατι αυτή είναι η πρόκληση και γι’ αυτό, λοιπόν, έχουµε µία ολοκληρωµένη στρατηγική στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό, για να πετύχουµε διατηρήσιµη ουσιαστική µείωση
ροών και διατηρήσιµο δραστικό περιορισµό των επιπτώσεων της
κρίσης στις τοπικές κοινωνίες.
Και παρ’ ότι αναφέρθηκε ο ρόλος της γείτονος, εγώ δεν έχω
αυτή την ηττοπάθεια. Θεωρώ ότι η χώρα µας µπορεί -κάτι που
απέδειξε πέρυσι τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο- να αντιµετωπίσει αποφασιστικά, οργανωµένα, µε σχέδιο οποιαδήποτε πρόσκαιρη προσπάθεια εργαλειοποίησης της µεταναστευτικής
κρίσης. Και νοµίζω ότι σ’ αυτό οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µιλάνε πλέον µε µία φωνή και µε την ευκαιρία της πρόσφατης
προσπάθειας της Λευκορωσίας -που αντιµετωπίζεται- για την εργαλειοποίηση, και σε αυτό το µέτωπο, της µεταναστευτικής κρίσης µε ροές προς τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Άρα
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αντιµετωπίζει και το σήµερα
και το αύριο µε αποφασιστικότητα και µε ξεκάθαρους στόχους.
Αναφέρθηκε ότι στη διαπραγµάτευση για το νέο σύµφωνο το
ουσιώδες είναι η υποχρεωτική αλληλεγγύη. Συµφωνώ κατά το
ήµισυ. Θεωρώ ότι είναι δύο τα ουσιώδη, κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το µεταναστευτικό. Το πρώτο ουσιώδες είναι να περιορίσουµε δραστικά
το µέγεθος του προβλήµατος του µεταναστευτικού, για να µην
ξαναζήσουµε τα λάθη του 2015, όπως είπαν οµόφωνα οι Υπουργοί Εσωτερικών στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συµβουλίου
στις Βρυξέλλες. Η Ευρώπη µπορεί να κάνει πολύ περισσότερα
και σήµερα για την εξωτερική διάσταση της µεταναστευτικής κρίσης, και για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, και για
την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Στο νέο σύµφωνο δύο είναι τα ουσιώδη. Πρώτον, η διατηρήσιµη µείωση των παράνοµων ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεύτερον εξίσου σηµαντικό η ουσιαστική αλληλεγγύη. Η Ελλάδα έχει πει και κάτι παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δεν µιλάει µόνο για έναν υποχρεωτικό µηχανισµό αλληλεγγύης,
αλλά και για την άρση των περιορισµών των δικαιωµάτων µετακίνησης εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου όσων δικαιούνται
διεθνούς προστασίας. Διότι δεν µπορούµε να µιλάµε για ευρωπαϊκές διαδικασίες ασύλου και για ευρωπαϊκούς κανονισµούς και
µετά να µιλάµε για εθνική ευθύνη.
Αν µπορώ να µιλήσω για την παρατήρηση του εισηγητού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε µε ιδιαίτερα συγκρατηµένο και γλαφυρό τρόπο και µε συγκεκριµένα παραδείγµατα
στο τι βίωσαν τα Γρεβενά. Αναφέρθηκε στο τι βίωσαν τα Γρεβενά, ένας νοµός της χώρας, από την πίεση του µεταναστευτικού, όπως κι εγώ ως Βουλευτής επαρχίας, γνωρίζω πολύ καλά
τι βίωσαν τα νησιά του Αιγαίου την περίοδο 2015 - 2019. Νοµίζω
ότι αυτό ανήκει πλέον στη συλλογική µας µνήµη.
Όµως, τα νησιά δεν είναι πλέον αποθήκες ψυχών. Μόνο το 4%
πλέον -κρατήστε αυτό το νούµερο!- των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο βρίσκονται στα νησιά µας. Το 96% είναι εκτός νησιών. Άρα, την πολιτική της Κυβέρνησης και για τις νέες κλειστές
ελεγχόµενες δοµές θα τη συζητήσουµε όταν έρθει η σχετική
σύµβαση στην αρµόδια επιτροπή.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ανοίξω µία παρένθεση και να
πω ότι όλες τις συµβάσεις του µεταναστευτικού εµείς τις έχουµε
φέρει στην αρµόδια επιτροπή, κάτι που δεν συνέβη στην προηγούµενη περίοδο. Δεν υπήρχε καµµία σύµβαση που να έχει
έρθει στην αρµόδια επιτροπή την προηγούµενη περίοδο.
Αυτό που λέµε, λοιπόν, ξεκάθαρα είναι ότι οι νέες αυτές δοµές
επιτρέπουν το κλείσιµο των δοµών που είναι µέσα στον αστικό
ιστό, κάτι που είναι ζητούµενο αυτή τη στιγµή και στη Λέσβο και
στη Χίο, και λειτουργούν σε µια συνολική πολιτική µείωσης της
πίεσης του µεταναστευτικού.
Κλείνοντας, να τονίσω, γιατί ως συνήθως δεν το λέει καθαρά
ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, ότι οι δαπάνες του µεταναστευτικού είναι δαπάνες που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως η κατασκευή των δοµών, όπως το πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ»,
όπως η σίτιση, όπως η διαχείριση των δοµών. Είναι δαπάνες που
καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της πολύ µεγάλης µείωσης του αριθµού των αιτούντων άσυλο η ροπή αυτών των δαπανών κάθε χρόνο θα βαίνει µειούµενη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ για το ότι υπάρχει
µια ευρύτερη πλειοψηφία στην κύρωση αυτής της συµφωνίας.
Νοµίζω ότι είναι µια συµφωνία που θα µπορούσαµε να την είχαµε
δεχτεί οµόφωνα. Η συµµετοχή της χώρας µας σε ένα ευρωπαϊκό
κέντρο, το οποίο συζητά τη µεταναστευτική κρίση, νοµίζω ότι
είναι µόνο καλό για τη χώρα. Απλώς, δυστυχώς, η ανάγκη να
ακουστεί αντιπολιτευτικός λόγος και σε αυτή την κύρωση µιας
ανώδυνης, αν µου επιτρέπετε, σύµβασης δείχνει, δυστυχώς, ότι
η Αντιπολίτευση δεν θέλει να συµβάλει σε θέµατα που αφορούν
τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µε θέµα: «Κύρωση συµβατικών κειµένων αναφορικά µε το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, της
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τροπολογίας και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, ένα άρθρο, µία τροπολογία, το ακροτελεύτιο
άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Και βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα
άρθρα, την τροπολογία, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και
το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωριστεί η ψήφος σας,
έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ’ - 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Κύρωση συµβατικών κειµένων αναφορικά µε το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Κύρωση συµβατικών κειµένων αναφορικά µε το Διεθνές Κέντρο για
την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση συµβατικών κειµένων αναφορικά µε το Διεθνές
Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)
Πίνακας περιεχοµένων
Άρθρο Πρώτο Κύρωση συµβατικών κειµένων, αναφορικά µε
το «Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)»
α) Συµφωνία µεταξύ της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Γραφείο Προσφύγων (BFF),
και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, εκπροσωπούµενης από το
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, για την Ίδρυση και τη
Λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)» στη Βιέννη, η οποία υπεγράφη την
1η Ιουνίου 1993
Άρθρο 1 Σκοπός της Συµφωνίας
Άρθρο 2 Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής
Πολιτικής
Άρθρο 3 Διευθύνουσα Πολιτική Οµάδα
Άρθρο 4 Καθήκοντα της Διευθύνουσας Οµάδας
Άρθρο 5 Ο Διευθυντής του ICMPD
Άρθρο 6 Χρήση των υπηρεσιών του ICMPD
Άρθρο 7 Χρηµατοδότηση του ICMPD
Άρθρο 8 Συµµετοχή άλλων µερών και διεθνών οργανισµών
Άρθρο 9 Συµβουλευτική Επιτροπή
Άρθρο 10 Στέγαση και διοίκηση του ICMPD
Άρθρο 11 Διάρκεια της Συµφωνίας
Άρθρο 12 Καταγγελία της Συµφωνίας
Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος
β) Συµφωνία µεταξύ της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας,
σχετικά µε την τροποποίηση και παράταση της Συµφωνίας που
υπεγράφη στη Βιέννη την 1η Ιουνίου 1993, για την Ίδρυση και
Λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)», η οποία υπεγράφη στη Βουδαπέστη την 27η Μαρτίου 1996
Άρθρο 1 Παράταση διάρκειας ισχύος της Συµφωνίας της 1ης
Ιουνίου 1993
Άρθρο 2 Ανάκληση της παρ. 5 του άρθρου 7 της Συµφωνίας
της 1ης Ιουνίου 1993
Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος
γ) Συµφωνία µεταξύ της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας,
σχετικά µε την τροποποίηση της Συµφωνίας που υπεγράφη στη
Βιέννη την 1η Ιουνίου 1993 για την Ίδρυση και Λειτουργία του
«Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής» στη Βιέννη, η οποία υπεγράφη στη Βουδαπέστη την 26η
Απριλίου 1996
Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 2 της Συµφωνίας της 1ης
Ιουνίου 1993
Άρθρο 2 Αντικατάσταση του άρθρου 10 της Συµφωνίας της
1ης Ιουνίου 1993
Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος
δ) Συµφωνία σχετικά µε την Τρίτη Τροποποίηση της Συµφωνίας για την Ίδρυση και Λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου για
την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)», η οποία
υπεγράφη στη Ρόδο την 25η Ιουνίου 2003
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Άρθρο 1 Τροποποίηση της παρ. 2 άρθρου 8 της Συµφωνίας
της 1ης Ιουνίου 1993 - Διαγραφή του άρθρου 11 της Συµφωνίας
της 1ης Ιουνίου 1993 - Αναρρύθµιση του άρθρου 12 της Συµφωνίας της 1ης Ιουνίου 1993 σε 11
Άρθρο 2 Προθεσµία υπογραφής - Έναρξη ισχύος - Αναδροµική ισχύς
ε) Συµφωνία σχετικά µε την Τέταρτη Τροποποίηση της Συµφωνίας για την Ίδρυση και Λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου
για την Ίδρυση και Λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου για την
Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)» στη Βιέννη, σχετικά µε την Εισαγωγή Εσωτερικού Φορολογικού Συστήµατος, η
οποία υπεγράφη στο Σεράγεβο την 26η Μαΐου 2014
Άρθρο 1 Εσωτερικό Φορολογικό Σύστηµα
Άρθρο 2 Συνέπειες ύψους εισφορών των µελών στον προϋπολογισµού του ICMPD
Άρθρο 3 Προθεσµία υπογραφής - Έναρξη ισχύος
Άρθρο Δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση συµβατικών κειµένων, αναφορικά µε το
«Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)»
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του
άρθρου 28 του Συντάγµατος, τα συµβατικά κείµενα για την
ίδρυση και λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMBD)», ως εξής:
α) η Συµφωνία µεταξύ της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Γραφείο Προσφύγων (BFF),
και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, εκπροσωπούµενης από το
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, για την Ίδρυση και τη
Λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)» στη Βιέννη, η οποία υπεγράφη την
1η Ιουνίου 1993,
β) η Συµφωνία µεταξύ της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας,
σχετικά µε την τροποποίηση και παράταση της Συµφωνίας που
υπεγράφη στη Βιέννη την 1η Ιουνίου 1993, για την Ίδρυση και
Λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)», η οποία υπεγράφη στη Βουδαπέστη την 27η Μαρτίου 1996,
γ) η Συµφωνία µεταξύ της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας,
σχετικά µε την τροποποίηση της Συµφωνίας που υπεγράφη στη
Βιέννη την 1η Ιουνίου 1993, για την Ίδρυση και Λειτουργία του
«Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής» στη Βιέννη, η οποία υπεγράφη στη Βουδαπέστη την 26η
Απριλίου 1996,
δ) η Συµφωνία σχετικά µε την Τρίτη Τροποποίηση της Συµφωνίας για την Ίδρυση και Λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου για
την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)», η οποία
υπεγράφη στη Ρόδο την 25η Ιουνίου 2003 και
ε) η Συµφωνία σχετικά µε την Τέταρτη Τροποποίηση της Συµφωνίας για την Ίδρυση και Λειτουργία του «Διεθνούς Κέντρου
για την Ίδρυση και Λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου για την
Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)» στη Βιέννη, σχετικά µε την Εισαγωγή Εσωτερικού Φορολογικού Συστήµατος, η
οποία υπεγράφη στο Σεράγεβο, την 26η Μαΐου 2014. Τα κείµενα
των ως άνω Συµφωνιών, σε πρωτότυπο, για την υπό στοιχείο α)
Συµφωνία στη γερµανική και για τις υπό στοιχεία β) έως ε) Συµφωνίες στην αγγλική και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα,
έχουν ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και των Συµφωνιών, που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 5 του
άρθρου 3 της Συµφωνίας, σχετικά µε την Τέταρτη Τροποποίηση
της Συµφωνίας για την Ίδρυση και Λειτουργία του «Διεθνούς
Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)».
Αθήνα,

2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Σταύρου Κελέτση.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 22ας Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής
πρότειναν κατά πλειοψηφία τη µη άρση της ασυλίας του κ. Σταύρου Κελέτση.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία
του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο. Ο λόγος δίνεται
πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίον αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή
στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε την απόφαση της 7ης Μαρτίου
2018 της Διάσκεψης των Προέδρων για τη διαδικασία αυτή έχει
ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Υπενθυµίζω επίσης, ότι η ψήφος σας αφορά το αίτηµα του εισαγγελέα, δηλαδή όσοι επιθυµούν ψηφίζουν υπέρ ή
κατά της άρσεως. Για όποιον το επιθυµεί, µπορεί να ψηφίσει
«παρών».
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της περίπτωσης
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως προανέφερα.
Η υπόθεση, λοιπόν, αφορά τον συνάδελφο κ. Κελέτση. Έχετε
ενηµερωθεί για το αδίκηµα για το οποίο ήλθε δικογραφία του κ.
Κελέτση, µέσω του Υπουργείου, από την εισαγγελία. Αφορά µία
µήνυση την οποία έχει υποβάλει εναντίον του ο συνάδελφος κ.
Νίκος Παππάς, ο οποίος ως εγκαλούµενος στην αρµόδια προανακριτική επιτροπή για τα αδικήµατα για τα οποία φέρεται ότι
τέλεσε, καταλόγισε στον κ. Κελέτση ότι δεν µεταφέρθηκε η ηχογράφηση ακριβώς στο Πρακτικό της επιτροπής. Ήλθε ο κ. Κελέτσης στην επιτροπή, έδωσε τις εξηγήσεις του και η επιτροπή
αποφάσισε, όπως σας είπα, κατά πλειοψηφία τη µη άρση της
ασυλίας.
Βεβαίως, θα ακούσουµε και τον κ. Κελέτση.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, αν υπάρχει συνάδελφος που
θέλει, µπορεί να πάρει τον λόγο.
Συνεπώς, τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Κελέτσης.
Κύριε συνάδελφε, ο Κανονισµός λέει πέντε λεπτά αλλά έχει
επικρατήσει διά εθίµου από παλιά, ο εγκαλούµενος Βουλευτής
να ξεπερνά λίγο τον χρόνο. Όσο µπορείτε πιο σύντοµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, να
είµαι κατά το δυνατόν σύντοµος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως είναι η πρώτη φορά
µετά τη Μεταπολίτευση -αν όχι στη σύγχρονη πολιτική και κοινοβουλευτική ιστορία- που έρχεται στη Βουλή αίτηµα άρσης
ασυλίας για υπόθεση που αφορά στη λειτουργία τη διεύθυνση
των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και την ερµηνεία και εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής.
Είναι προφανές ότι η µήνυση που κατατέθηκε στις 19 Μαΐου
από τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκο Παππά εναντίον µου
είχε καθαρά πολιτικούς στόχους και εξυπηρετούσε αµιγώς πολιτικούς σκοπούς.
Ποιοι ήταν οι στόχοι; Να πληγεί το κύρος της επιτροπής που
έκανε άριστα τη δουλειά της. Σας θυµίζω ότι µέχρι τότε, όλες οι
αποφάσεις για τα διαδικαστικά θέµατα, τα θέµατα λειτουργίας
της επιτροπής, της άσκησης των δικαιωµάτων του φερόµενου
ως κατηγορουµένου είχαν ληφθεί οµόφωνα.
Πώς λοιπόν θα µπορούσε να πληγεί το κύρος της επιτροπής;
Με την υπονόµευση του κύρους του Προέδρου της.
Ο δεύτερος στόχος ήταν ο αποπροσανατολισµός του τύπου
και της κοινής γνώµης. Σας θυµίζω ότι η µήνυση από τον κ. Παππά και τον συνήγορο του, κ. Μαντζουράνη κατατέθηκε στις 21

Μαΐου. Ήδη, από τις 17 Μαΐου του 2021 είχε ξεκινήσει την κατάθεσή του ο βασικός µάρτυρας Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος
είχε καταθέσει πράγµατα και θαύµατα για τον κ. Παππά, όπως
και στις 18 Μαΐου, όπως και στη συνέχεια. Έπρεπε, λοιπόν, η συζήτηση στα µέσα ενηµέρωσης, στην κοινωνία και την κοινή
γνώµη να ξεφύγει από την ουσία της υπόθεσης, να ξεφύγει από
αυτά που κατέθετε ο κ. Καλογρίτσας και έτσι εφευρέθηκε το πυροτέχνηµα της µήνυσης στον Πρόεδρο της επιτροπής, προκειµένου να µετατεθεί η συζήτηση από την ουσία της και τις
κατηγορίες κατά του κ. Παππά στη µήνυση κατά του Προέδρου.
Και πράγµατι σε ένα βαθµό αυτό επιτεύχθηκε, αφού όλα τα
δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση, στα site, ο έντυπος Τύπος, οι
πάντες ασχολούνταν µε τη µήνυση του κ. Παππά εναντίον µου.
Δεν σας κρύβω ότι χόρτασα δηµοσιότητα, δηµιουργώντας βέβαια προς την ελληνική κοινή γνώµη την δυσφηµιστική για µένα
εικόνα ότι παραβιάζω τον Κανονισµό της Βουλής και παρανοµώ.
Τι είχε πει, λοιπόν, µέχρι τότε ο κ. Καλογρίτσας και έπρεπε
πάση θυσία από πλευράς του κ. Παππά και του ΣΥΡΙΖΑ να µετατεθεί η συζήτηση κάπου αλλού; Ακούστε, λοιπόν, ένα απάνθισµα.
«Μετά την πρώτη νίκη», λέει ο κ. Καλογρίτσας, «του ΣΥΡΙΖΑ
στις 25 Γενάρη του ’15 και ώσπου να φτάσουµε στο δηµοψήφισµα και µετά στις δεύτερες εκλογές, βέβαια και πριν το ’15,
ασχολούµουν και ενεργά στήριζα τον ΣΥΡΙΖΑ µε όλες µου τις δυνάµεις. Όλα µου τα χρόνια υπήρξα αριστερός και συνεχίζω να
είµαι αριστερός. Μετά τις εκλογές κερδίσαµε. Ξανά οι ίδιοι άνθρωποι» -αναφερόµενος στον κ. Παππά- «µε φώναξαν και µου
ζήτησαν να συµπράξω µαζί τους σε κάποια πράγµατα βασικά για
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης».
Ερώτηση δική µου: Είπατε ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους;
«Ο Νίκος ο Παππάς ήταν κατ’ αρχάς και κάποια άλλα παιδιά.
Μπορεί να µην θυµάµαι τα ονόµατά τους τώρα, θα τα θυµηθώ
όµως στην πορεία, τα έχω καταγεγραµµένα».
Και συνεχίζει στην κατάθεσή του στις 17 του µηνός: «Το καλοκαίρι του ’16 κάπου εκεί στις αρχές είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον
µε αυτή την οµάδα που συνεργαζόµουν -η οµάδα, ο Νίκος ο Παππάς και η παρέα αυτή- κάπου εκεί λοιπόν το καλοκαίρι του ’16
µε φώναξε» -αυτά είναι όλα από τα πρακτικά εκείνης της ηµέρας- «ο υπεραγαπηµένος µου τότε φίλος, ο Νίκος ο Παππάς και
µου λέει: Καπετάνιε, θα συνεχίσεις να µας δίνεις το όνοµά σου
και ό,τι ζητήσουµε από σένα αν βάλουµε και κάποιον άλλον στην
παρέα του καναλιού; Είπα, λοιπόν, εγώ ήρθα µε εσάς, µε αυτή
την παρέα. Δεν γνωρίζω τίποτε, αλλά πες µου.
Εκεί ακριβώς µου ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιοι ξένοι, οι
οποίοι τους ενδιαφέρει να έχουν κι αυτοί µια συµµετοχή στο κανάλι και θα βάλουν και χρήµατα, οπότε µας εξυπηρετεί, το κανάλι
δικό µας θα είναι. Μου ανέφερε και τα ονόµατα των ξένων. Ακουστά τους είχα. Δεν τους ήξερα, δεν τους γνώριζα. Με τον τρόπο
που µου το ζήτησε ο Νίκος, είπα ας πάει και αυτό.
Από τον Αύγουστο χωρίς ακόµα να έχω γνωρίσει κανέναν από
αυτούς µε φώναξε: Θέλω να σε ενηµερώσω να συναντηθείς µε
αυτούς τους ανθρώπους. Πράγµατι µε φώναξε, µε ενηµέρωσε
και πήγα σε ένα ραντεβού στο Πόρτο Χέλι όπου συναντήθηκα µε
κάποιους από αυτούς».
Σε ερώτηση µου όταν σας φώναξε ο κ. Παππάς για να σας πει
να συναντηθείτε, πού τον είδατε; Απάντηση: «Με τον κ. Παππά
συναντιόταν παντού. Με τον Παππά ήµασταν φίλοι και τον συναντούσα στο σπίτι µου, στο σπίτι του, στο γραφείο µου, στο Μαξίµου. Τον κ. Παππά τον συναντούσα παντού, στις ταβέρνες, παντού, στο εξοχικό µου, στο εξοχικό του. Συναντιόµασταν παντού.
Ως προς το τι και το πώς θα κοιτάξω τα χαρτιά µου γιατί σήµερα
δεν ήρθα µε σηµειώσεις».
Αυτά και άλλα πολλά -δεν θα τα αναφέρω όλα φυσικά- αναφέρθηκαν εκείνη την ηµέρα στην πρώτη συνεδρίαση από τον κ.
Καλογρίτσα και υπήρξε µια σαφής απειλή ότι θα υπάρξει και συνέχεια.
Όπως αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµανε
συναγερµός τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην πλευρά του κ. Παππά
και τρόµος, αφού όλα αυτά έπρεπε να αποσιωπηθούν, να µην
ακουστούν και έτσι εφευρέθηκε το πυροτέχνηµα της µήνυσης.
Τώρα γιατί κατηγορούµαι από τον κ. Παππά; Θα σας διαβάσω
ένα µικρό απόσπασµα από τη δεύτερη σελίδα της µήνυσης. Στη
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µήνυση αναφέρονται στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου και λένε:
«Κατά την εν λόγω συνεδρίαση ο προαναφερόµενος µάρτυρας,
δηλαδή ο κ. Καλογρίτσας, προέβη στην κατάθεση διαφόρων αντιφατικών ισχυρισµών, όπως λόγου χάρη στην ανάκληση του
προηγούµενου ισχυρισµού του περί ύπαρξης γραπτών µηνυµάτων, SMS, που δήθεν επιβεβαιώνουν τους κατατεθέντες ισχυρισµούς του. Ενώ περαιτέρω υπήρξαν διάλογοι µεταξύ των µελών
της επιτροπής, όπως λόγου χάριν µεταξύ του Προέδρου αυτής,
κ. Σταύρου Κελέτση και ήδη µηνυόµενου και της εισηγήτριας κ.
Τζάκρη στους οποίους ο µηνυόµενος απευθύνθηκε στην προαναφερόµενη εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ µε απαξιωτικούς ισχυρισµούς,
όπως δεν είστε στο κοµµωτήριο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένταση και να υπάρχουν αντεγκλήσεις µεταξύ των µελών της
επιτροπής.
Μετά το πέρας της εν λόγω συνεδρίασης, έλαβα αυθηµερόν
αντίγραφα των πρακτικών της. Από την ανάγνωση των εν λόγω
αντιγράφων προκύπτει ότι η αποµαγνητοφώνηση της προαναφερόµενης συνεδρίασης δεν είναι πλήρης. Αντιθέτως υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ουσιώδεις δηλώσεις του εξετασθέντος
µάρτυρος, όπως λόγου χάριν η ανάκληση του προηγούµενου
ισχυρισµού του περί ύπαρξης γραπτών µηνυµάτων, που δήθεν
επιβεβαιώνουν τους κατατεθέντες ισχυρισµούς του, καθώς και
οι ανωτέρω διάλογοι µεταξύ των µελών της επιτροπής και δη του
προέδρου αυτής και της εισηγήτριας κ. Τζάκρη».
Αυτές είναι οι κατηγορίες, ότι ανακάλεσε ο κ. Καλογρίτσας τον
ισχυρισµό περί ύπαρξης sms και η δεύτερη ότι δεν καταγράφηκαν στα πρακτικά εκείνης της ηµέρας αντεγκλήσεις µεταξύ των
Βουλευτών, µεταξύ της κ. Τζάκρη και εµού. Δεν υπάρχουν άλλες
κατηγορίες.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα περί δήθεν ανάκλησης των SMS, είναι
αυταπόδεικτο ότι αυτός ο ισχυρισµός, ότι δήθεν ανακλήθηκε η
ύπαρξή τους, είναι ψευδής, αφού σε επόµενες συνεδριάσεις ήδη την επόµενη µέρα στις 18 Μαΐου- ο κ. Καλογρίτσας αναφέρθηκε σε αυτά και προσκόµισε µάλιστα κάποια από αυτά στην
επιτροπή. Συνεπώς, η µήνυση εκτός των άλλων είναι και απολύτως ψευδής και αυτό εν γνώσει των µηνυτών που κατέθεσαν τη
µήνυση στις 21 Μαΐου, αφού ήδη στις 18 Μαΐου ο κ. Καλογρίτσας
είχε καταθέσει τα SMS.
Συγκεκριµένα στις 18 Μαΐου και µε αριθµό πρωτοκόλλου 20
κατατέθηκε στην επιτροπή το ακόλουθο SMS: «Νίκο µου, καµάρι
µου και λεβέντη µου, επειδή στις 7 αναχωρώ για Πόρτο Χέλι,
αλλά δεν κατάλαβα και πολλά, µάλλον τίποτα, πρέπει να ξέρω
κάτι». Και συνεχίζει: «Το SMS το προηγούµενο βγήκε λάθος. Από
χθες είπες ότι σήµερα το απόγευµα θα τα λέγαµε. Επειδή στις
7… να ξέρω κάτι, φρόντισε πριν φύγω να µε ενηµερώσεις. Γιατί
αν δεν µιλήσουµε, αποτέλεσµα µάλλον δεν θα έχουµε. Είµαι βέβαιος, δηλαδή, ότι δεν θα υπάρξει αποτέλεσµα. Οι µέρες πέρασαν, άρα εγγυητική δεν θα υπάρξει. Εσύ ξέρεις, εσύ αποφάσισε.
Ξαναλέω, αν δεν πάρουµε, τζίφος».
Απαντά ο κ. Παππάς στο SMS: «Μιλάµε πριν φύγεις». Καλογρίτσας: «Περιµένω. Να περάσω από εσένα κατά τις 6; Σύντροφε, πού; Σε σένα ή εδώ;». Απάντηση Παππά: «Περίµενε λίγο,
ό,τι πεις και όταν πεις, αρκεί να φύγω από σένα στις 7».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Κελέτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν SMS, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 23 Μαΐου κατατίθεται το άλλο SMS. Ο Παππάς στέλνει µήνυµα: «Τι έγινε µε την εφηµερίδα;». Απαντά ο Καλογρίτσας: «Νίκο
µου, όλα καλά. Γιατί έγινε κάτι που πρέπει να ξέρω; Συντροφικούς χαιρετισµούς». Παππάς: «Περί κλεισίµατος ακούω, πρόσεξε». «Αυτά δεν ανήκουν σε εµάς» απαντά ο Καλογρίτσας και
συνεχίζει «Περί νοικοκυρέµατος άκουσες τίποτε; Νοικοκύρεµα
και όχι κλείσιµο, Νίκο µου. Με το «πρόσεξε» τι εννοείς; Σ' αγαπώ.
Συντροφικούς χαιρετισµούς». «Εάν κλείσει -απαντά ο κ. Παππάςπρόσεξε». Καλογρίτσας: «Νίκο µου, εµείς δεν θα την κλείσουµε.
Ποιος θα την κλείσει; Οι µόνοι που µπορούν είναι οι δηµοσιογράφοι. Ξέρεις κάτι; Επίσης πάλι ρωτάω, τι εννοείς πρόσεξε, σύντροφε;». Παππάς: «Εννοώ ότι δεν πρέπει να εκτεθούµε. Βουίζει
ότι ο Μητσοτάκης µέσω Θεοδωρικάκου σου έχει βάλει θέµα. Εγώ
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δεν το πιστεύω». Απαντά ο Καλογρίτσας: «Τέτοιες δήθεν αµφιβολίες αλλού, όχι σε µένα. Αφού εσύ δεν το πιστεύεις, τι σε νοιάζει που βουίζει; Εγώ κοµµατικά πειθάρχησα και πειθαρχώ µόνο
στον Αρχηγό µας και το σύντροφό µου Παππά. Συντροφικούς
χαιρετισµούς».
Αυτό είναι το δεύτερο SMS το οποίο κατατέθηκε και κατά τη
µήνυση ανακλήθηκε. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Κελέτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν SMS, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι αυτά που ανακλήθηκαν, αλλά αφού θέλουν, ας τα ακούσουν ακόµη µια φορά.
Στις 24 Μαΐου λοιπόν κατατίθεται άλλο SMS. Γράφει ο κ. Καλογρίτσας προς τον κ. Παππά: «Μάλλον τζίφος». Απαντά ο κ.
Παππάς: «Δηλαδή;». Καλογρίτσας: «Χωρίς εγγυητική πώς θα
πάµε; Πάρε τον Σάµερ να πιέσουν το Λονδίνο να το στείλουν
κατά προτεραιότητα, γιατί είναι για ελληνική κυβέρνηση». Αυτά
σε ό,τι αφορά στα χρήµατα της εγγυητικής.
Το καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Κελέτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν SMS, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βέβαια, κατατέθηκε και άλλο ένα, όπου λέει ο κ. Καλογρίτσας: «Περιµένω τηλέφωνο». Παππάς: «Μίλησα…». Αφορά το
κλείσιµο του ραντεβού µε τον κ. Κοντοµηνά. «…Σε παίρνει τηλέφωνο σήµερα. Ζήτησε ο Κοντ…» -ο Κοντοµηνάς δηλαδή- «…να
σε δει. Λέει ό,τι του πούµε». «Φουρλεµάδης», εντός παρενθέσεως. Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Κελέτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά, λοιπόν, τα SMS τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή
και αποτελούν πλέον µέρος του αποδεικτικού υλικού και της δικογραφίας κατά τη µήνυση ανακλήθηκαν. Πού είναι, λοιπόν, η
ανάκληση, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ;
Η ίδια η κ. Τζάκρη στις 18 Μαΐου από τα γνωστά πρακτικά στη
συνεδρίαση παραδέχεται και λέει: «Ο Καλογρίτσας είπε ότι «τα
SMS θα τα δώσω µόνο στην κ. Τζάκρη»», δηλαδή για ιδιωτική
χρήση. Αποδέχεται ότι είναι για ιδιωτική χρήση. Λέω, αν αρθεί η
ασυλία µου, ο κ. Παππάς να φέρει και µάρτυρα την κ. Τζάκρη να
καταθέσει, να πει όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι χρησιµοποιήθηκε αυτός ο ψευδής ισχυρισµός περί δήθεν ανάκλησης, εν γνώσει µάλιστα του ψεύδους
από τον µηνυτή.
Και µία απορία. Αν όλα αυτά που κατέθεσε ο κ. Καλογρίτσας
και τα sms είναι ψέµατα και πλαστά, γιατί ο κ. Παππάς δεν κατέθεσε µήνυση κατά του κ. Καλογρίτσα, αλλά την κατέθεσε κατά
του Προέδρου της προανακριτικής; Τι φοβόταν; Ποιον φοβόταν;
Όσον αφορά τους διαλόγους µε την κ. Τζάκρη και τις άλλες
παρεµβάσεις, υπήρξε πράγµατι µια ατυχής δική µου αναφορά
προς την κ. Τζάκρη µέσα στην ένταση και την ανταλλαγή διαξιφισµών, που δεν αφορούσαν, όµως, την κατάθεση του µάρτυρα.
Είπα εγώ αυτόν τον χαρακτηρισµό περί κοµµωτηρίου, πράγµατι.
Τον ανακάλεσα αµέσως. Η ίδια αντέδρασε. Ζήτησε να ανακληθεί
και να διαγραφεί από τα πρακτικά, πράγµα που έγινε αµέσως.
Και όλα αυτά βέβαια απολύτως σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής.
Τι λέει ο Κανονισµός; Για να ξέρουµε το τι εφαρµόστηκε. Σύµφωνα µε το άρθρο 66, λοιπόν, που εφαρµόζεται και στις επιτροπές, και την παράγραφο 7, οι διαλογικές συζητήσεις κατά τη
συνεδρίαση απαγορεύονται. Διακοπή µπορεί να γίνει µόνο αν το
επιτρέψει ο ίδιος ο οµιλητής και συγκατατίθεται και ο Πρόεδρος.
Και στην παράγραφο 9 λέει το άρθρο 66: «Αν Βουλευτής πάρει
τον λόγο και αναφέρεται σε ζητήµατα άσχετα και έξω από το συζητούµενο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ή πάρει τον λόγο χωρίς
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τη σχετική άδεια ή συνεχίζει να µιλάει, αν και κλήθηκε να ολοκληρώσει την αγόρευσή του, ο Πρόεδρος του αφαιρεί τον λόγο».
Και στην παράγραφο 10: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης καθεµιάς από τις τρεις προηγούµενες παραγράφους ο Πρόεδρος δίνει εντολή να µη γίνεται καταχώριση των αντίστοιχων
οµιλιών στα πρακτικά. Αν παρ’ όλα αυτά ο Βουλευτής επιµένει
να οµιλεί, ο Πρόεδρος τον ανακαλεί στην τάξη».
Τι δεν καταλαβαίνετε, λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό ακριβώς εφάρµοσα. Δεν είχαν τον λόγο οι συνάδελφοι οι οποίοι συζητούσαν µεταξύ τους και, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής, είπα αυτά να µην καταγράφονται. Δεν αφορούσε την κατάθεση του µάρτυρα Καλογρίτσα, η οποία αποδόθηκε αυτούσια
στα πρακτικά.
Υπήρξε, λοιπόν, καµµιά αλλοίωση; Ουδεµία σε ό,τι κατέθεσε
ο µάρτυρας. Ή µάλλον τώρα που το σκέφτοµαι οφείλω να οµολογήσω ότι υπήρξε µία αλλοίωση σε ένα σηµείο, µία και µοναδική. Ήταν εκείνη που στις 19 Μαΐου όταν ο µάρτυρας θέλοντας
να δείξει την ιδιαίτερη σχέση που είχε µε τον κ. Παππά αναφέρθηκε σε θέµατα, που αφορούσαν θέµατα υγείας του πρώην
Υπουργού. Τότε, µετά από διαµαρτυρία του κ. Πολάκη, σύµφωνη
γνώµη του κ. Πλεύρη, που ήταν ο εισηγητής της πλειοψηφίας,
αλλά και των άλλων εισηγητών, διαγράψαµε αυτές τις αναφορές.
Είπα τότε: Νοµίζω ότι οµόφωνα συµφωνούµε και λέµε ότι οι αναφορές σε προσωπικά δεδοµένα που έχουν σχέση µε την υγεία
οποιουδήποτε να µην καταγραφούν». Ενώ ο Καλογρίτσας είπε:
«Εγώ το είπα για να δείτε ποιες ήταν οι δικές µου σχέσεις µε τον
Νίκο».
Βέβαια, αυτές οι αναφορές δεν περιλαµβάνονται στη µήνυση
του κ. Παππά, διότι αυτή η αλλοίωση των Πρακτικών, που είναι
πράγµατι παρέµβαση σε αυτά που είπε ο µάρτυρας, πράγµατι
διαγράφηκαν.
Επιπλέον, σας ενηµερώνω ότι µε απόφαση της επιτροπής,
µετά από δικό µου αίτηµα, ζητήθηκε ο έλεγχος και η αντιπαραβολή των ηχητικών µε τα πρακτικά. Ουδείς, βέβαια, από τον ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε στην αντιπαραβολή. Η αντιπαραβολή έγινε και
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε καµµία, µα καµµία διαφορά στη µεταφορά των ηχητικών στο γραπτό.
Άρα όπως αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
πλευράς ποινικής αξιολόγησης δεν έχει τελεστεί κανένα αδίκηµα
και συνεπώς, από αυτής της πλευράς προσωπικά δεν έχω κανένα
πρόβληµα ή αντίρρηση να αρθεί η ασυλία µου, αφού η όποια κατηγορία θα καταπέσει πανηγυρικά στο όποιο ποινικό δικαστήριο.
Όµως, εδώ στην ουσία πρόκειται για κάτι άλλο. Πρόκειται για
διαφωνία στην ερµηνεία και την εφαρµογή του Κανονισµού της
Βουλής. Οι µηνυτές θεωρούν ότι οι αντεγκλήσεις µεταξύ των
Βουλευτών αποτελούν αποδεικτικό υλικό και έπρεπε να καταγράφονται. Εγώ είπα πάλι, ότι αυτό δεν είναι αποδεικτικό υλικό, αλλά
αποδεικτικό υλικό είναι σίγουρα οτιδήποτε καταθέτει ο µάρτυρας. Και η κατάθεση του µάρτυρα -επαναλαµβάνω- έχει αποδοθεί αυτούσια, χωρίς την παραµικρή αλλοίωση.
Όπως αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κύριο
ζήτηµα που, ουσιαστικά, σήµερα µας απασχολεί, είναι κατά
πόσον η Βουλή µε τη σηµερινή απόφασή της θα παραπέµψει τον
τρόπο της ερµηνείας και της εφαρµογής του Κανονισµού της ένα θέµα, δηλαδή, καθαρά εσωτερικής λειτουργίας της- σε άλλη
εξουσία. Και λέω «εξουσία» υπό την έννοια της διάκρισης των
εξουσιών του άρθρου 26 του Συντάγµατος. Και πού; Στη δικαιοσύνη.
Αυτό είναι το θέµα που υπό την έννοια αυτή είπα στην αρχή
ότι η περίπτωση είναι πρωτοφανής στα κοινοβουλευτικά χρονικά,
στη σύγχρονη κοινοβουλευτική µας ιστορία.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή του Συνταγµατικού Κώστα Χρυσόγονο η Βουλή είναι το µόνο κρατικό όργανο που διαθέτει, σύµφωνα µε το άρθρο 65 παράγραφος 1 του Συντάγµατος,
αυτονοµία, δηλαδή ρυθµίζει τον τρόπο της οργάνωσης και λειτουργίας του µόνο του και χωρίς να επιτρέπεται παρέµβαση κανενός άλλου οργάνου, δεσµευόµενου µόνο από το Σύνταγµα.
Είναι τα λεγόµενα «interna corporis» της Βουλής, τα εσωτερικά,
δηλαδή, του Σώµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από την άλλη, δεν θα ήθελα να αναφερθώ αναλυτικά στα
άρθρα 60 έως 62 του Συντάγµατος, που αναφέρονται στις θεσµικές εγγυήσεις του «ανεύθυνου» και του «ακαταδίωκτου» που
µας παρέχει το Σύνταγµα στους Βουλευτές κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, πολλώ δε µάλλον µετά την αναθεώρηση του
2019. Και δεν θα αναφερθώ, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διάπραξης οποιουδήποτε αδικήµατος.
Κυρίες και κύριοι, έγινε νοµίζω ολοφάνερο, ότι η υποβολή της
συγκεκριµένης µήνυσης από τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ,
τον κ. Παππά, εναντίον µου εξυπηρετούσε αµιγώς πολιτικές σκοπιµότητες εντελώς περιστασιακές και τονίζω ότι πιθανή άρση το τονίζω ξανά, το ξαναλέω- δεν µε ανησυχεί, αφού δεν διέπραξα
κανένα αδίκηµα. Και δηλώνω για ακόµη µια φορά, ότι ως Πρόεδρος της επιτροπής και ως επιτροπή φέραµε εις πέρας ένα δύσκολο έργο, ένα στενόχωρο έργο. Το φέραµε, όµως, εις πέρας
ευσυνείδητα, µε αντικειµενικότητα, µε δικαιοσύνη και επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ξεκαθαρίστε,
κύριε συνάδελφε, τελικώς καταλήγετε ότι είστε κατά της άρσης
ασυλίας. Επειδή είπατε, «σε περίπτωση…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι κατά της άρσης
ασυλίας, διότι εδώ…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Βγήκε αυτό. Επειδή το είπατε, γι’ αυτό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τα λέει ο Κανονισµός και οφείλω να ρωτήσω τον εγκαλούµενο.
Υπάρχει συνάδελφος που να θέλει να πάρει τον λόγο; Όχι.
Συνεπώς, προχωράµε στην ψηφοφορία.
Η ψηφοφορία περιλαµβάνει µία υπόθεση, την άρση ασυλίας
του συναδέλφου κ. Κελέτση. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας,
έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε και να την αναθεωρήσετε
έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου οι αρµόδιοι υπάλληλοι να σας συνδράµουν.
Παρακαλώ τώρα να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής µε τις οποίες
γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει και καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
της αιτήσεως άρσης ασυλίας του συναδέλφου Βουλευτή κ. Σταύρου Κελέτση.
Εψήφισαν συνολικά 276 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 86 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 184.
Εψήφισαν 6 «ΠΑΡΩΝ».
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής δεν έγινε δεκτή
κατά πλειοψηφία.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασιόυ): Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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του Σώµατος και ώρα 13.29’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.30’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

