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Αθήνα, σήµερα στις 23 Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.39’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τις επίκαιρες ερωτήσεις που έχουµε σήµερα.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 434/16-2-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεανώς
Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε θέµα: «Έκοψαν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα σε χιλιάδες
δικαιούχους εξαιτίας λαθών της Κυβέρνησης τώρα που η ακρίβεια τούς οδηγεί σε νέα ανθρωπιστική κρίση».
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κυρία Μιχαηλίδου, χαίροµαι που είστε εδώ
γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα αυτό που συζητάµε σήµερα
και ελπίζω ότι θα δώσετε λύση. Αφορά χιλιάδες οικογένειες που
παίρνουν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Οι χιλιάδες αυτές οικογένειες πριν δέκα µέρες, στις 14 Φεβρουαρίου, είδαν το επίδοµά τους να µπαίνει σε αναστολή. Αναστολή επιδόµατος είναι,
ως γνωστόν, η διαδικασία αντιµετώπισης απάτης, όταν δηλαδή
πρέπει να επανεξεταστούν όλα τα εισοδήµατα της οικογένειας
που παίρνει το επίδοµα. Όµως εσείς ξέρετε πολύ καλά από το
Υπουργείο ότι τέτοια συντονισµένη µαζική απάτη δεν υπήρξε
από τις οικογένειες αυτές. Δεν εξαπατήθηκε δηλαδή το κράτος
από τις οικογένειες αυτές. Αντίθετα το λάθος ήταν του κράτους,
δηλαδή της ΗΔΙΚΑ.
Γιατί η ΗΔΙΚΑ άντλησε λανθασµένα ποσά από το επίδοµα παιδιού για τις οικογένειες αυτές, οι οποίες παίρνουν και το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και το επίδοµα παιδιού προφανώς,
αλλά, όπως ξέρετε καλά, κυρία Υφυπουργέ, για να πάρει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα διασταυρώνονται σε real time, δηλαδή σε δευτερόλεπτα, όλες οι βάσεις των δεδοµένων του
κράτους που αποδίδουν αυτό το ελάχιστο εγγυηµένο. Εποµένως,
αν έγινε λάθος, αυτό βαρύνει την ΗΔΙΚΑ.
Και πρέπει να σας πω ότι, επειδή ήµουν σε αυτή τη θέση, αυτό

συµβαίνει για πρώτη φορά από τότε που θεσµοθετήσαµε το ΚΕΑ
και το είπατε εσείς µετά ελάχιστο εγγυηµένο. Διότι καταρρέει η
ΗΔΙΚΑ, κυρία Υφυπουργέ, και πρέπει να το ξέρετε αυτό. Καταρρέει γιατί δεν έχει ανθρώπους για να φροντίσουν τα προνοιακά
επιδόµατα και συγχρόνως καταρρέουν και τα συστήµατα που
φτιάξαµε χωρίς απευθείας αναθέσεις. Το ξέρετε, έγιναν in house.
Αποτελούν παγκόσµιο σηµείο αναφοράς γιατί όλοι θεωρούν ότι
αυτό είναι ένα εξαιρετικό σύστηµα, µοναδικό, που εφαρµόζεται
στην Ελλάδα. Και τώρα δυόµισι χρόνια τα πήρε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ΗΔΙΚΑ και δυστυχώς κατέρρευσε.
Τώρα είναι προφανές ότι το κράτος έκανε λάθος. Δεν µπορεί
να κατηγορεί τους ανθρώπους για απάτη. Όταν σας καταθέσαµε
την επίκαιρη ερώτηση καταλάβατε ότι η αναστολή ήταν λάθος
και την διορθώσατε. Γι’ αυτό -ακούστε µε λίγο, επικαιροποιώ την
ερώτησή µου µε τα νέα δεδοµένα- δεν µπορεί να διορθώσετε ένα
λάθος που έγινε µε έναν εγκληµατικό νέο τρόπο. Τι εννοώ; Αποφασίσατε να χρεώσετε στις οικογένειες µε παιδιά, ποσά που πήρανε όλο αυτό το διάστηµα χωρίς να φταίνε αυτοί από λάθος της
ΗΔΙΚΑ -τα περιβόητα αχρεωστήτως καταβληθέντα- και τα οποία
προφανώς τα ξόδεψαν. Πώς θα τα γυρίσουν πίσω οι άνθρωποι
αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται σήµερα σε µία κατάσταση όπου ούτε
τα µεσαία νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα µε την ακρίβεια και
µε το τι έχει συµβεί τον τελευταίο καιρό; Πώς θα τα γυρίσουν;
Παίρνει 350 ευρώ µια οικογένεια µε ένα παιδί και 400 µε δύο παιδιά. Τα ξόδεψαν τα λεφτά. Δεν φταίγανε που τα πήραν. Δεν µπορούν να τα γυρίσουν.
Εποµένως, δεν γίνεται αυτήν τη στιγµή να συνεχίζετε να νοµιµοποιείτε τους υπολογισµούς της ΗΔΙΚΑ, χωρίς να έχετε κάνει
έρευνα στην ΗΔΙΚΑ αν σωστά άντλησε τα στοιχεία ή όχι, και να
τους ζητάτε να καταθέσουν πίσω οι άνθρωποι αυτά τα λεφτά που
πήραν και τα ξόδεψαν, στο ρεύµα και παντού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, κυρία Φωτίου, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Έχετε και τη δευτερολογία σας
µετά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επαναπροσδιορίζω την ερώτησή µου την επίκαιρη, λόγω των
δεδοµένων που άλλαξαν, δηλαδή της αλλαγής που έγινε.
Και εποµένως, επαναδιατυπώνω, κυρία Υπουργέ, την ερώτησή
µου ως εξής:
Πρώτον, σας καλώ να διαγράψετε και να πείτε σήµερα σε όλες
αυτές τις οικογένειες που µας ακούνε και είναι αυτήν τη στιγµή
σε κατάσταση -ας πούµε- απελπισίας, να διαγράψετε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, δηλαδή αυτά τα ποσά που πήραν χωρίς
δική τους υπαιτιότητα και προφανώς δεν µπορούν να τα επιστρέψουν, κυρία Υπουργέ.
Και δεύτερον, να κάνετε σοβαρό νέο έλεγχο, να δείτε τι συµ-
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βαίνει στην ΗΔΙΚΑ. Γιατί, όπως θα σας πω µετά, τα ποσά που έρχονται ως ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για να πάρουν οι άνθρωποι είναι τραγικά, είναι αδύνατο να ζήσουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Παρέλειψα να πω πριν ότι στην ερώτηση αυτή απαντά η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Φωτίου, παρ’ ότι νοµίζω ότι δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει κάποιος την ερώτηση εντός Κοινοβουλίου, θα προσπαθήσω να απαντήσω και στο δεύτερο νέο µέρος της ερώτησής σας.
Είµαστε εδώ, λοιπόν -κι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και ως
πρώην Αναπληρώτρια τότε και όχι Υφυπουργός Εργασίας- ακριβώς πώς λειτουργούν τα επιδόµατα, πώς γίνονται οι διασταυρώσεις και πώς οι ωφελούµενοι λαµβάνουν τα ποσά ή όχι.
Παρ όλα αυτά, είναι, τουλάχιστον, η τέταρτη φορά που κάνουµε συζήτηση στο εθνικό Κοινοβούλιο πάνω σε πληροφορίες
οι οποίες δεν ισχύουν. Και πραγµατικά -επειδή σας γνωρίζω ως
άνθρωπο, στο διαπροσωπικό- είµαι σίγουρη ότι σας παραπληροφορούν οι συνεργάτες σας, γιατί δεν νοµίζω ότι έρχεστε εδώ
πέρα, πραγµατικά, για να παραπληροφορήσετε ούτε τους συναδέλφους ούτε, ακόµα περισσότερο, τον ελληνικό λαό.
Σε τι αναφέροµαι; Αναφέροµαι χαρακτηριστικά σε τρεις περιπτώσεις:
Πρώτον, σχετικά µε τη δήλωσή σας ότι κόβουµε παιδιά από
βρεφονηπιακούς σταθµούς και δήθεν χιλιάδες οικογένειες φέτος
δεν πήρανε κουπόνι, επισηµαίνω και υπενθυµίζω ότι 20% περισσότερες µητέρες από το 2019, που µας αφήσατε το Υπουργείο,
έχουν πια πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς σταθµούς και µέσα
σε αυτές και γυναίκες δηµόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχει ισονοµία. Αν
µια δηµόσια υπάλληλος παίρνει 600 ευρώ, πλέον, µπορεί και
στέλνει το παιδί της σε βρεφονηπιακό σταθµό.
Δεύτερον, όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση που µου είχατε
κάνει λέγοντας ότι, τάχα, δεν ανεβάσαµε τις προσκλήσεις για το
παράλληλο πρόγραµµα και την εναρµόνιση την ίδια στιγµή, θέλοντας να αποπροσανατολίσουµε τον κόσµο και πάλι σας είχα
πει να κοιτάξετε απλά την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ να δείτε ότι την
ίδια στιγµή, την ίδια µέρα, ανέβηκαν και οι δύο προσκλήσεις.
Τρίτον, σχετικά µε το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων, µας είχατε πει ότι, τάχα, η ψηφιοποίησή
του ήταν ένα εργαλείο για εµάς για να αποκρύψουµε το ότι δεν
δίνουµε το Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Υπενθυµίζω ότι στο Κοινοβούλιο αυτό -και εσείς ως
Βουλευτής και ως πρώην Αναπληρώτρια Υπουργός πρέπει να
γνωρίζετε τι ψηφίζει το Κοινοβούλιο αυτό- µε νοµοθετική τροπολογία αλλάξαµε την υφιστάµενη νοµολογία, έτσι ώστε να συνεχίσουν να παίρνουν ανασφάλιστοι υπερήλικες τη στεγαστική
συνδροµή, ακόµη και αν δεν υπάρχει ψηφιακή πλατφόρµα και
έτσι εξυπηρετήσαµε αιτήσεις και από το 2018 και το 2019, που
παραλάβαµε και δεν είχαν εξυπηρετηθεί.
Τώρα, σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και επειδή
υπάρχει και η ανοχή του χρόνου –ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρεέχω να πω τα εξής: Στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και τα δύο
αυτά τα οποία λέτε είναι ανυπόστατα. Σε κανέναν, µα κανέναν,
όχι απλά σε χιλιάδες οικογένειες, αλλά σε κανέναν, µα κανέναν,
συµπολίτη µας και την οικογένειά του δεν κόπηκε το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα. Τι έγινε; Η ΗΔΙΚΑ και ο αρµόδιος Υφυπουργός -και θα καταθέσω, κιόλας, στα Πρακτικά αν θέλετε και την
απάντηση της ΗΔΙΚΑ- µας ενηµέρωσε ότι για κάποιο χρονικό διάστηµα –και ξέρετε ποιο ήταν το χρονικό διάστηµα αυτό; Ήταν το
διάστηµα µιας ώρας και είκοσι λεπτών- για µία ώρα και είκοσι
λεπτά, λοιπόν, το σύστηµά της µπλόκαρε και δεν µπορούσε να
κάνει τις προβλεπόµενες διασταυρώσεις και µε την ΑΑΔΕ και µε
τον ΟΠΕΚΑ για το κατά πόσο οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος παίρνουν και άλλα επιδόµατα.
Εκεί, όµως, θέλω να ξεκαθαρίσω και το εξής, γιατί σίγουρα -

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και το πιστεύω αυτό που είπατε- δεν είναι πλεκτάνη. Σε καµµία
των περιπτώσεων δεν πιστεύαµε ότι οι συµπολίτες µας ήρθαν να
εξαπατήσουν το κράτος και γι’ αυτό δεν δήλωσαν ότι λαµβάνουν
το επίδοµα παιδιού. Συµφωνούµε απολύτως σε αυτό.
Όµως, ελπίζω ότι έχετε δει µια δήλωση, πώς κάποιος κάνει δήλωση για επίδοµα: Σου βγάζει τα λοιπά εισοδήµατα και στα λοιπά
εισοδήµατα µέσα βγαίνουν και τα λοιπά επιδόµατα, αν είσαι δικαιούχος. Εκεί, για να εξυπηρετήσει το κράτος τον πολίτη, κάνει
µια αυτοδήλωση το σύστηµα τραβώντας τα στοιχεία από την
ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΑ. Για εκείνη τη µιάµιση ώρα αυτό που έγινε
είναι ότι δεν συµπληρώθηκαν τα στοιχεία για το Α21, το επίδοµα
παιδιού, και έτσι δεν µπορούσε να συµπληρωθεί το κοµµάτι αυτό.
Οι συµπολίτες µας θα µπορούσαν να το έχουν διορθώσει και να
έχουν πει ότι όντως παίρνουν, αλλά για τη µιάµιση εκείνη ώρα
αυτό δεν έγινε.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Δύο πράγµατα:
Ένα είναι ότι για αυτούς που δεν δικαιούντο καθόλου το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα θα φανεί αυτό στα επόµενα επιδόµατα παιδιού που θα πάρουν, όπου τµηµατικά θα κοπεί, και στις
περιπτώσεις που έλαβαν για τους δύο µήνες αυτούς περισσότερο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα τµηµατικά η διαφορά θα
κοπεί από τα επόµενα επιδόµατα που θα παίρνουν.
Τώρα, το δεύτερο κοµµάτι, ως προς την καταβολή για αυτές
τις δύο εβδοµάδες, τι κάναµε; Η ΗΔΙΚΑ µας είπε ότι, για να µην
γίνουν και άλλα λάθη –µε ενηµέρωσε ο αρµόδιος Υπουργός-,
πρέπει για δύο εβδοµάδες να κλείσει η πλατφόρµα αυτή, για να
λύσουµε τα προβλήµατα και να µην έχουµε άλλου τέτοιου τύπου
λάθη, ακόµα και αν οι συµπολίτες δεν γράφουν οι ίδιοι ότι λαµβάνουν το επίδοµα αυτό.
Εγώ θα σας το πω απλά και συµφωνείτε, νοµίζω. Δεν πιστεύω
ότι οι συµπολίτες µας δεν το έγραψαν, για να εξαπατήσουν το
κράτος. Το ξέχασαν ή δεν µπορούσαν να το υπολογίσουν εκείνη
τη στιγµή. Όµως και για να µην τους τα ζητήσει το κράτος αναδροµικά µετά -γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση, αν το ποσό είναι
πολύ µεγάλο-, για δύο εβδοµάδες, όχι για ένα τρελό αριθµό ηµερών ή µηνών, η ΗΔΙΚΑ, ο αρµόδιος Υπουργός έκλεισε την πλατφόρµα, για να στρώσει το κοµµάτι αυτό στο ελάχιστο εγγυηµένο
και να προχωρήσουν οι αιτήσεις έτσι όπως πρέπει, όπως και προχωρούν από τις 14 Φεβρουαρίου µέχρι και σήµερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Ευχαριστώ
πολύ.
Η κ. Φωτίου έχει τον λόγο για τη δευτερολογία της.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, θα αντιπαρέλθω την παραπληροφόρηση που θεωρείτε ότι έχω µονίµως στις ερωτήσεις
που σας κάνω, γιατί δυστυχώς, τα πραγµατικά γεγονότα µε επιβεβαιώνουν κάθε φορά.
Τώρα εδώ υπάρχει µια σύγχυση και δεν ξέρω ποιος έχει παραπληροφορηθεί από τις δυο µας. Διότι, κυρία Υπουργέ, εγώ
έχω αποδεικτικά στοιχεία, χιλιάδες αποδεικτικά στοιχεία έχω
στην κατοχή µου, τα οποία µου έστειλαν οι άνθρωποι που ήταν
σε απόγνωση. Δεν ισχύει ότι η ΗΔΙΚΑ κάθισε δύο εβδοµάδες,
σταµάτησε και τώρα αρχίζει µετά από δύο εβδοµάδες. Δηλαδή,
αν ήταν έτσι, από τις 14 Φεβρουαρίου, δύο εβδοµάδες µετά, τα
χαρτιά θα τους έρχονταν τον Μάρτιο. Σωστά;
Αυτήν τη στιγµή έχω τα χαρτιά στο χέρι µου και σας τα λέω,
σας τα διαβάζω. Οικογένεια έπαιρνε 263 ευρώ τον µήνα. Πήρε
το εξής µήνυµα προχτές από την ΗΔΙΚΑ: «Κατόπιν επανυπολογισµού του οικογενειακού σας εισοδήµατος το ποσό αναθεωρείται.» Από 263 ευρώ το µήνα που έπαιρνε οικογένεια µε παιδί
-γιατί µόνο για τέτοιες περιπτώσεις µιλάµε, κυρία Υπουργέ, δεν
µιλάµε γενικώς, µιλάµε για τις υποθέσεις των οικογενειών µε παιδιά- της ήρθε από την ΗΔΙΚΑ ότι θα πάρει 170. Της µειώθηκε.
Δηλαδή, θα πάρει 93 ευρώ λιγότερα. «Και µετά την αφαίρεση του
αχρεωστήτως καταβληθέντος…». Δηλαδή, σας δώσαµε κατά
λάθος λεφτά εµείς, το κράτος. Πήρατε 373. Θα σας τα αφαιρέσουµε και από εδώ κι ύστερα θα παίρνετε 45 ευρώ. Θέλετε να
σας πω χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις; Να τις καταθέσω.
Τι µου λέτε; Τα πήραν οι άνθρωποι προχτές. Γίνεται θρήνος.
Κυρία Υπουργέ, µήπως δεν σας πληροφορούν καλά; Διότι εδώ
όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται στο φάσµα του θανάτου.
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Λένε: «Δεν πήραµε περισσότερα λεφτά από το Α21» για τον
απλούστατο λόγο ότι το επίδοµα παιδιού για τους ανθρώπους οι
οποίοι παίρνουν ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, όπως ξέρετε
καλά, είναι 70 ευρώ για ένα παιδί και 140 ευρώ για δύο παιδιά.
Είναι συγκεκριµένα, δεν αλλάζει αυτό. Είναι µια ζωή τα ίδια από
τότε που το κάναµε εµείς.
Λένε: «Δεν άλλαξε το Α21. Πώς θα ζήσουµε τα παιδιά µας
εµείς µε ένα πενηντάρικο τον µήνα;». Είναι πολλές οικογένειες
µονογονεϊκές. Το ξέρετε; Να σας φέρω και τα παραδείγµατα των
µονογονεϊκών που είναι µάνες οι οποίες κλαίνε;
Λοιπόν, σας υπενθυµίζω ότι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
-πραγµατικά µε καλή διάθεση τα λέω- το βάλατε στο Σύνταγµα,
για να εξασφαλίσουν οι άνθρωποι αξιοπρεπή διαβίωση. Τι µου
λέτε; Είναι αξιοπρεπής διαβίωση µια οικογένεια µε ένα παιδί 350
ευρώ τον µήνα σήµερα ή 400 ευρώ τον µήνα µε δύο παιδιά;
Συνειδητοποιείτε τι αντιµετωπίζουν οι οικογένειές τους; Από
τη µια, τους αντιµετωπίσαµε σαν απατεώνες. Μου λέτε όχι. Αν
δεν τους αντιµετωπίσαµε σαν απατεώνες, αυτά τα λεφτά που ζητάµε πίσω δεν πρέπει να τα πάρουµε. Δεν πρέπει να τα πάρουµε.
Σας λέω συγκεκριµένο πράγµα, κυρία Υφυπουργέ. Να δεσµευθείτε σήµερα ότι δεν θα τους τα ζητήσετε πίσω. Τα ξόδεψαν οι
άνθρωποι. Πώς να σας τα δώσουν πίσω; Τους περισσεύουν; Πώς
θα σας τα επιστρέψουν όταν έχουν ασύλληπτους λογαριασµούς
ρεύµατος από τα golden boys που τους τα έστειλαν και σε αυτούς που είναι στο ΚΟΤ. Για δείτε τι γίνεται στο ΚΟΤ.
Εσείς καταφέρατε τα εισοδήµατα των νοικοκυριών να µειωθούν κατά 14%, λόγω πληθωρισµού και τα έξοδα στέγασης και
αγοράς αγαθών να εκτοξεύονται. Και τι έγινε τώρα; Ποιο θαύµα
έγινε; Το 2019 σας παραδώσαµε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες
νοικοκυριά στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Το 2021 πόσα
ήταν; Τριάντα χιλιάδες λιγότερα.
Τι έγινε, κυρία Υφυπουργέ; Αυξήθηκαν τα εισοδήµατά τους
από την ευµάρεια; Το λέτε πραγµατικά αυτό στον κόσµο; Βγείτε
να τους το πείτε. Δεν είναι από αυτό. Κάνατε κόλπα και τους τα
µειώσατε.
Θα σας πω για την απώλεια των επιδοµάτων το 2020, έστω και
αν ένα παιδί της οικογένειας χάσει από απουσίες την τάξη. Αυξήσατε τις αντικειµενικές αξίες στο 55% της χώρας και τώρα
όποιος από το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είχε περιουσία, ένα
σπίτι, και 1 ευρώ να έχει αυξηθεί η περιουσία του, λόγω των νέων
αντικειµενικών αξιών, τον πετάει έξω το σύστηµα, δεν παίρνει µία
από ελάχιστο εγγυηµένο, ενώ συγχρόνως ξέρετε ότι χαρίσατε
τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ για πάνω από τις 250.000 ευρώ, ξέρετε ότι χαρίσατε το αφορολόγητο γονικών παροχών. Όλα αυτά
δεν αφορούν τους ανθρώπους για τους οποίους µιλάµε, 800.000
ευρώ δηλαδή γονικές παροχές.
Και ενώ συµβαίνουν αυτά κάθε µέρα, εσείς η ίδια λέτε ότι
φροντίζετε το παιδί, τα δικαιώµατα του παιδιού. Κυρία Υφυπουργέ, νοµίζω έχουµε συµφωνήσει ότι όταν ένα στα πέντε παιδιά στην Ελλάδα είναι σε κατάσταση φτώχειας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Φωτίου, µιλάτε επτά λεπτά ήδη και πέντε πριν, δηλαδή δώδεκα λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα τελειώσω και η Υφυπουργός θα µου
απαντήσει, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιµένουν µια απάντηση, αν θα δώσουν πίσω τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Όταν ένα στα πέντε παιδιά είναι στη φτώχεια σήµερα στην πατρίδα µας, δεν υπάρχουν δικαιώµατα. Η φτώχεια καταργεί τα δικαιώµατα. Εποµένως, εµείς βρήκαµε τη φτώχεια στο 26,6%...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Διατυπώνονται τα ερωτήµατα και τελειώνω.
Την παραδώσαµε στο 21,1%, πεντέµισι µονάδες κάτω, αλλά η
παιδική φτώχεια ξανασκαρφαλώνει και το ξέρετε.
Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Κάντε αυτή τη χειρονοµία σήµερα,
πείτε ότι δεν θα επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα,
πρώτον και δεύτερον, δώστε κάρτα αλληλεγγύης για τρόφιµα. Οι
οικογένειες δεν έχουν να φάνε. Δώστε 300 KWh δωρεάν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Φωτίου,
σας παρακαλώ. Έχετε µπει στα οκτώ λεπτά και πριν µιλήσατε για
πέντε λεπτά, συνολικά δεκατρία λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Το ξέρω, το ξέρω. Μόνον εµείς είµαστε σήµερα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, δεν έχει
σηµασία. Έχουµε το νοµοσχέδιο, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Υφυπουργέ, δηλώστε σήµερα, για να
ηρεµήσουν οι άνθρωποι, ότι δεν θα επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, εξαιρέστε από το ελάχιστο εγγυηµένο το επίδοµα παιδιού. Αυτό σκοπεύαµε να το κάνουµε. Κάντε το εσείς.
Θα γίνετε πραγµατικά ευεργέτης σε όλες αυτές τις οικογένειες.
Και δείτε ξανά όλα τα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Φωτίου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Φωτίου, παρ’ ότι φαντάζοµαι ότι δεν είµαστε εδώ για να
συζητήσουµε το ευχολόγιο και το εκλογολόγιο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης για τις επόµενες εκλογές και όπως γίνεται κάθε
φορά στις συζητήσεις που έχουµε στο εθνικό Κοινοβούλιο, δυστυχώς, δεν προλαβαίνω να απαντήσω όλα τα ερωτήµατα τα
οποία θέτετε ατάκτως ερριµµένα, βλέπω το εξής:
Λέτε να µην τους τα ζητήσουµε πίσω. Το κράτος δεν ζητάει τίποτα πίσω. Έγινε ένα λάθος. Το λάθος αυτό έγινε και από τις
δύο πλευρές. Έγινε και από την ΗΔΙΚΑ και από τον ωφελούµενο.
Και η ΗΔΙΚΑ αυτό που έκανε είναι ότι δεν κατέβασε την πληροφορία για το αν είναι ή όχι δικαιούχοι του επιδόµατος παιδιού,
αλλά και ο ίδιος ο ωφελούµενος δεν έγραψε ως όφειλε το ότι
λαµβάνει από το κράτος, από τον ΟΠΕΚΑ το επίδοµα παιδιού.
Δεν θα πάµε ποινικά, προφανώς, θα κυνηγήσουµε τον άνθρωπο,
σε καµµία των περιπτώσεων. Όµως, το λάθος έγινε και από τις
δύο πλευρές.
Δεν ζητάµε πίσω τα χρήµατα από τους ωφελούµενους. Αυτό
που κάνουµε είναι όχι εφάπαξ, αλλά τµηµατικά, επειδή υπάρχουν
νόµοι. Και αν θέλετε, υπάρχουν νόµοι τους οποίους στη συγκεκριµένη περίπτωση και εσείς ορίσατε. Δεν είχατε προβλέψει ποτέ
σε τέτοια περίπτωση να ξαναβάλει τα χρήµατα πίσω. Υπάρχει
ισονοµία µεταξύ ωφελούµενων. Δεν µπορεί να χαρίσει το κράτος
χρήµατα, όταν για το λάθος αυτό φταίει -να το πω απλά- και το
κράτος και η ΗΔΙΚΑ, το νοµικό πρόσωπο αυτό, αλλά και ο ίδιος
ο ωφελούµενος που δεν το συµπλήρωσε. Ο ωφελούµενος υπογράφει την αίτηση αυτή.
Επειδή καταλαβαίνουµε ότι είναι ευάλωτοι άνθρωποι, καταλαβαίνουµε ότι οι συµπολίτες µας αυτοί έχουν ανάγκη, για το λάθος
τους αυτό, το κοινό λάθος ξαναλέω, για το οποίο και η ΗΔΙΚΑ
ζητά συγγνώµη και εγώ -αν θέλετε- ζητώ συγγνώµη γι’ αυτή τη
µιάµιση ώρα που δεν δούλευε η πλατφόρµα -γιατί να µην το πω;, αλλά για το λάθος αυτό δεν πηγαίνουµε και λέµε: «Α εφάπαξ,
θα βγάλουµε όλα τα χρήµατα» ή ότι τους τα ζητάµε πίσω µε κατασχέσεις ή οτιδήποτε. Αν είναι δυνατόν! Τµηµατικά στις επόµενες δόσεις µειώνεται το ποσό του ωφελούµενου ως και οφείλει,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα και επειδή µιλήσατε πολύ συγκεκριµένα για την πολιτική
µας για το παιδί και για την όλη µας αναλγησία πάνω στους ευάλωτους συµπολίτες µας, υπενθυµίζω, κυρία Φωτίου, σε σχέση µε
τους πιο ευάλωτους ηλικιωµένους το εξής: Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι ηλικιωµένοι; Οι ανασφάλιστοι. Τι χρειάζονται οι ανασφάλιστοι υπερήλικες; Στέγαση. Το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής
ανασφάλιστων υπερηλίκων το είχατε ξεχάσει για δύο χρόνια. Το
βγάλαµε, πληρώσαµε το 2018, πληρώσαµε το 2019, πληρώνουµε
το 2020 κ.ο.κ..
Σε σχέση, όµως, ειδικά µε το παιδί η δική µας Κυβέρνηση έχει
θεσπίσει δύο νέα επιδόµατα. Και το ξαναλέω, η κοινωνική πολιτική δεν έχει πρόσηµο. Δεν είναι αριστερή ή δεξιά. Η κοινωνική
πολιτική, κυρία Φωτίου, µπορεί να είναι µόνο αποτελεσµατική.
Δεν είναι ούτε αριστερή ούτε δεξιά. Σε αυτή, λοιπόν, την αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική για το παιδί η Κυβέρνησή µας έχει
θεσπίσει δύο νέα επιδόµατα. Δεν ενισχύσαµε απλά τα παλιά,
αλλά θεσπίσαµε και δύο νέα επιδόµατα: το επίδοµα αναδοχής
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και πολύ σηµαντικά το επίδοµα γέννησης.
Προσέχουµε τα παιδιά. Μαχόµαστε έναντι της παιδικής φτώχειας και της παιδικής ευαλωτότητας και κάνουµε ό,τι περνάει
από το χέρι µας έτσι ώστε να δώσουµε στα παιδιά και άρα σε
όλους µας ένα καλύτερο αύριο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Πριν προχωρήσουµε περαιτέρω, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω τα εξής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Κύρωση της σύµβασης της Χάγης της
13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις εκθέσεις της επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου επί της συνεργασίας και
προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές».
Επίσης «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν, σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία
βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχηµάτων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα κάνουµε
µια ολιγόλεπτη διακοπή τριών λεπτών, για να εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση και εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μαλαισίας».
2. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας».
3. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυρίκιου και της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
4. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυας».
5. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουάντα».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί των κυρώσεων των
συµβάσεων αυτών για πέντε λεπτά ο καθένας και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε λεπτά,
αλλά µε την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα πάρουν τον λόγο
οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών τους Οµάδων.
Η ψηφοφορία και των πέντε συµβάσεων θα γίνει µετά το τέλος
της συζήτησής τους χωριστά και µε τη σειρά που συζητήθηκαν.
Βέβαια, η συζήτηση, οι τοποθετήσεις θα γίνουν ενιαίως και ο
χρόνος δεν θα είναι πέντε λεπτά, θα είναι περισσότερος, γιατί
είναι περισσότερες οι συµβάσεις, οπότε η παράκληση είναι µόνο
όσο µπορείτε να το συντοµεύσετε.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Επιφύλαξη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνηµα Αλλαγής, κατά είναι το
Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Επιφύλαξη, επίσης, έχει η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 για όλες.
Συνεπώς, θα µπορείτε να µιλήσετε ενιαίως για όλες και πρώτος οµιλητής θα είναι ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι Υπουργοί
Οικονοµικών, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν στις 21-2-2022 του τρέχοντος έτους σχέδιο νόµου µε θέµα: «Κύρωση της Σύµβασης του
Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα».
Παραπέµφθηκε στην Αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο. Εννοείται ότι θα βάλω πέντε
λεπτά, αλλά βεβαίως δεν θα τηρηθούν τα πέντε λεπτά εν όψει
του ότι είναι περισσότερες οι κυρώσεις και συνεπώς θα υπάρχει
ανοχή χρόνου για όλους τους οµιλητές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για
την ανοχή εκ προοιµίου στον χρόνο.
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Και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Αρµόδια Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου θέσαµε το περίγραµµα της τελικής
επιλογής µας, που αφορά την υπερψήφιση των διµερών αεροπορικών συµβάσεων. Είναι προϊόν και πολιτικής, αλλά και διπλωµατικής προεργασίας των προηγούµενων ετών κατά τη διάρκεια
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, στην ίδια έκθεση σύννοµων συνεπειών για την κύρωση
αυτών των συµφωνιών τίθεται και εκείνη η µεγάλη δεξαµενή ενστάσεων και µιας µεγάλης πολιτικής συζήτησης που προηγήθηκε
και κοινοβουλευτικής για το γεγονός ότι αυτές οι συµφωνίες
αφορούν και άµεσα στην αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία
είναι αρµόδια για την άσκηση εποπτείας συνολικότερα για τη λειτουργία της Πολιτικής Αεροπορίας.
Έχουµε, λοιπόν, διµερείς συµφωνίες που κυρώνονται. Είναι
προϊόν πολιτικής και διπλωµατικής διεργασίας και ενισχύουν την
αεροπορική δραστηριότητα στη χώρα µας.
Όµως, δυστυχώς, υπάρχει ως παρακαταθήκη η νοµοθετική
πρωτοβουλία του 2020 της Κυβέρνησης, µε πρωτοβουλία του
Υπουργού Υποδοµών, του κ. Καραµανλή. Την υπερασπίστηκε µε
πάθος στη διάρκεια της συζήτησης και στο Κοινοβούλιο και στην
αρµόδια επιτροπή. Είναι ο ν.4757 για τη λειτουργία της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας, στην ουσία για την αποδιοργάνωση των
κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών των αεροµεταφορών και της
αεροναυτιλίας.
Αυτός ο νόµος έχει αποτύχει για συγκεκριµένους λόγους και
η συζήτηση δεν είναι ακαδηµαϊκή. Γίνεται µε ουσιαστική επιδίωξη
και συµβολή και επιθυµία να βελτιωθεί, να αποκατασταθεί -εάν
θα µπορούσε και να αποσυρθεί- γιατί προϋπήρχε νοµικό πλαίσιο
που αντιµετώπιζε τον πυρήνα του προβλήµατος, να ασκείται µε
αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα έλεγχος σε κάθε κρίκο της
αεροπορικής αλυσίδας, της λειτουργίας ενός αερολιµένα, της
λειτουργίας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των µεταφορικών
εταιρειών, των αεροπορικών εταιρειών, των εταιρειών επίγειας
εξυπηρέτησης, ένα πλήθος φορέων, υπηρεσιών και δοµών που
εµπλέκονται µε τις αεροπορικές µεταφορές.
Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, σε µία αναλόγου µεγέθους χώρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας -αυτό που ισχυροποιήθηκε κατά τα λεγόµενα Καραµανλή µε τον ν.4757, γι’ αυτό που περιγράφουµε εµείς ως αεροπορικό έργο και λειτουργία αεροδροµίων σε µία χώρα µε έντονο
το αποτύπωµα της περιφερειακότητας, µε δεκάδες αεροδρόµια
στα ελληνικά νησιά αλλά και τα αεροδρόµια της ηπειρωτικής Ελλάδας- προβλέπεται το µίνιµουµ στελέχωση τετρακοσίων έως τετρακοσίων ογδόντα ατόµων.
Με βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που εισηγήθηκε και ψηφίστηκε
µε την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν ξεπερνάει πλέον ο αριθµός
των εργαζοµένων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας τους εκατόν
εβδοµήντα µε εκατόν ογδόντα.
Σήµερα, το πρόβληµα που εντοπίζουµε είναι ότι δεν υπάρχει
καµµία αρµόδια κρατική υπηρεσία στα αεροδρόµια για την προστασία των δικαιωµάτων των επιβατών, των ελέγχων που πρέπει
να τίθενται σε πολύ µεγάλη προτεραιότητα του πτητικού έργου,
των προσόντων, της ικανότητας, της κατάστασης που βρίσκονται
πληρώµατα καµπίνας, κυβερνήτες ή χειριστές αεροσκαφών των
εταιρειών που χρησιµοποιούν τα ελληνικά αεροδρόµια. Έλεγχος
κανείς!
Είχε υποσχεθεί, αν το θυµάστε, ο κ. Καραµανλής τότε, δηµιουργώντας την σκληρά αθηνοκεντρική πλέον Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία συγκεντρώνεται µε έδρα την Αττική και την
Αθήνα, ότι θα έµπαιναν στην υπηρεσία των στελεχών της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας τηλεραντάρ. Με τηλεραντάρ θα µπορούσαν να υπηρετούνται οι στόχοι και οι αρµοδιότητες της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας.
Το τηλεραντάρ έγινε πολιτική αδράνεια, πολιτική αδράνεια και
αδιέξοδο, γιατί το µόνο που κατάφερε στην πραγµατικότητα
αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία -που έχει άµεση σχέση µε τις
συµφωνίες που κυρώνουµε, αλλά στο σύνολο της δράσης των
αεροπορικών εταιρειών και των αεροµεταφορών- είναι αυτή τη
στιγµή να υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε πολύ σηµαντικές διαδικασίες εποπτικού ελέγχου στα αεροδρόµια.
Είχαµε θέσει ερωτήµατα για την απουσία των εποπτικών ελέγ-
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χων, αλλά προηγείται ή µπορεί ταυτόχρονα να σταθεί και ένα επιχείρηµα ίσης αξίας για τις αδιαφανείς διαδικασίες στην επιλογή
του προσωπικού για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
Βέβαια, το τελευταίο διάστηµα έχουµε δει ότι αυτό έχει γίνει
θεσµός. Υπάρχει εθισµός και γίνεται θεσµός στην παροχή πλουσιοπάροχων αµοιβών πέρα από δεοντολογικά, ηθικά, ακόµα και
τυπικά δεδοµένα.
Προχθές ακούγαµε τι γίνεται στον ΕΦΚΑ µε τα οκταχίλιαρα και
τα πεντοχίλιαρα. Είχε προηγηθεί, κύριε Μπουκώρο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, όπου ο διοικητής µε αµφισβητούµενα τα τυπικά του προσόντα από τους ίδιους τους συναδέλφους του, αλλά
και από ελεγκτικούς µηχανισµούς, δεν αρκείται στον µισθό του
Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, ούτε καν και στη βουλευτική
αποζηµίωση, αλλά απέσπασε, προφανώς µέσω πολιτικής ανοχής
και υποβοήθησης από τον κ. Καραµανλή, το διπλάσιο σχεδόν των
απολαβών που έχει ο Γενικός Γραµµατέας ενός Υπουργείου ή
και ένας Βουλευτής. Ξεκινήσατε από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και είπατε να το επεκτείνετε και σε άλλους διακόσιους
και στον ΕΦΚΑ και δεν ξέρω και πού αλλού. Α, ο κ. Καραµανλής
έχει προαναγγείλει ότι το ίδιο θα συµβεί και µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σήµερα που µιλάµε στη σκιά και της ψήφισης των διµερών αεροπορικών συµφωνιών έρχεται να αναλάβει στην ουσία και να επιβεβαιώσει το αδιέξοδο που δηµιουργήθηκε µε τη νοµοθετική σας
παρέµβαση, γιατί η µη στελεχωµένη, σχεδόν µη λειτουργούσα,
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί.
Και θα σας καταθέσω ένα έγγραφο, επειδή είναι πολύ σηµαντικό, δεδοµένου ότι όλοι χρησιµοποιούµε τα αεροπορικά µέσα
για τις µεταφορές µας. Αρκεί να σας πω -και δεν το λέω κριτικάότι στα αεροδρόµια συµβαίνουν πολλά πράγµατα που χρήζουν
τον έλεγχο αξιόπιστων και αποτελεσµατικών δηµόσιων φορέων
και δηµόσιων µηχανισµών.
Σήµερα λοιπόν, κύριε Μπουκώρο, ήταν να πετάξω στις 8.00’.
Στις 8.00’, λοιπόν, η πτήση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα παρουσίασε τεχνικό πρόβληµα. Δεν µπορούσε να εκκινήσει ο ένας
κινητήρας, ενώ υπήρχε και ζήτηµα υπερθέρµανσης. Έρχεται η
Πυροσβεστική και αποφασίζεται να αλλάξουµε αεροσκάφος.
Φτάσαµε στην Αθήνα γύρω στις 10.00’. Συµβαίνουν αυτά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν έγινε και τίποτα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μα, εγώ σας το λέω ότι αυτά συµβαίνουν. Αυτό που δεν συµβαίνει είναι ότι την επάρκεια του τεχνικών και βοηθητικών ειδικοτήτων που έχουν έδρα το αεροδρόµιο, την επάρκεια των προσόντων και το κατά πόσο είναι έτοιµοι εκείνη την ώρα να παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη δεν τα ελέγχει κανείς αυτή τη στιγµή. Αυτό σας ικανοποιεί
ως επιβάτη και ως πολιτικό πρόσωπο; Δεν ελέγχει κανείς το αν
εσείς είστε ικανός, όχι ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης και το
αν το τεχνικό προσωπικό εδάφους έχει τη δυνατότητα και την
ικανότητα να παρέµβει επ’ ωφελεία και υπέρ της ασφάλειας των
επιβατών.
Και το αποκαλυπτικό είναι -και θα ολοκληρώσω σιγά σιγά,
κύριε Πρόεδρε- ότι αυτή η παραδοχή δεν είναι αντιπολιτευτικό
κρεσέντο. Δεν είναι κάτι που στηρίζεται µόνο στη δική µας εκτίµηση ότι ήταν και είναι απαραίτητη µε το νοµοθετικό πλαίσιο το
οποίο εσείς διαγράψατε µε µία µονοκονδυλιά η ενίσχυση, η οργάνωση, το οργανόγραµµα µε διακριτές διαφορές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Έρχεται, λοιπόν, στις 12-1-2022 ο διοικητής της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και παραδέχεται το εξής: Σας διαβάζω:
«Οδηγία του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς
τις οργανωτικές µονάδες και υπηρεσίες: Μνηµόνιο συνεργασίας
ΑΠΑ - ΥΠΑ από 24-9-2021. Με αφορµή την επίσηµη έναρξη λειτουργίας από 7-1-2022 της ΑΠΑ…» -στα χαρτιά- «…και µέχρι να
καταστεί εφικτή η ορθή και αποτελεσµατική άσκηση από την
ΑΠΑ όλων ανεξαιρέτως των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στον ν.4757/2020, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα συνδράµει µε κάθε µέσο στη διεκπεραίωση του έργου της.» Ξέρετε
τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Μία τρύπα στο νερό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Στην ουσία ο διοικητής της Υπηρε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σίας Πολιτικής Αεροπορίας αποδέχεται, γιατί προφανώς πιέστηκε να αναλάβει µια τεχνική, διοικητική και πολιτική ευθύνη,
να καλύψει την αδράνεια και την αναποτελεσµατικότητα στη λειτουργία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ενός πολύ κρίσιµου
παράγοντα για τις αεροπορικές µεταφορές.
Θα συνδράµει στο έργο του φορέα, ο οποίος θα έπρεπε λογικά να ξεκινήσει τη λειτουργία του µε όλα αυτά τα µεγαλεπήβολα σχέδια των τηλεραντάρ και του ελέγχου του αεροδροµίου
της Κάσου και της Καρπάθου µε τηλεραντάρ από την Αθήνα. Θα
το αναλάβει η ΥΠΑ, χωρίς να έχει ούτε το προσωπικό αλλά ούτε
και τη δυνατότητα να το κάνει όπως περιγράφονται ή όπως θα
έπρεπε να είναι οι αρµοδιότητες της ΥΠΑ, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και στη χώρα µας.
Αυτό είναι ένα ζήτηµα σοβαρό και µε αφορµή την κύρωση και
την υπερψήφιση από πλευράς µας αυτών των συµφωνιών επικαιροποιείται η πρόταση, που -αν κατάλαβα καλά- έκανε αποδεκτή
ο αγαπητός Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Παπαδόπουλος, για να
υπάρξει µια ευρεία αναλυτική και σε βάθος συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου για αυτά τα ζητήµατα, που συνδέονται και µε την ασφάλεια, τις αεροµεταφορές αλλά και την
πραγµατική, αποτελεσµατική και αξιόπιστη λειτουργία αεροναυτιλίας και αεροµεταφορών στην Ελλάδα.
Αυτό, όµως, δεν αλλάζει το πολιτικό επίδικο, που είναι ότι δεν
µπορούµε να κλείνουµε τα µάτια σε αυτή την πραγµατικότητα.
Δεν είναι η ώρα να κινδυνολογήσει κανείς, αλλά σε ζητήµατα
ασφάλειας και αξιόπιστης λειτουργίας αεροδροµίων, αεροπορικών εταιρειών και όλων όσοι συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία
πρέπει να είµαστε µε πολύ, πολύ, πολύ υψηλές απαιτήσεις και
στάνταρ, κάτι που δεν φαίνεται να το ακολουθεί η Νέα Δηµοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γιαννούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ
πολύ. Βέβαια µε συγχωρείτε που σας έκανα παρατήρηση. Είχατε
χρόνο κι άλλο αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πέντε οι
κυρώσεις, ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε τον χρόνο.
Τον λόγο θα πάρει ο κ. Χρήστος Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής την κύρωση πέντε διεθνών συµβάσεων που
αφορούν στον τοµέα των αεροµεταφορών, µε σκοπό την προώθηση των διεθνών αεροπορικών υπηρεσιών µεταξύ της χώρας
µας και των κρατών του Μαυρίκιου, της Κένυας, της Ρουάντα,
της Μαλαισίας και της Ινδίας.
Είναι συµβάσεις που αφορούν στην ενδυνάµωση των οικονοµικών σχέσεων της χώρας µας µε τρίτες, αναπτυσσόµενες
χώρες. Με την εφαρµογή τους αναµένεται η προώθηση και καλύτερη εξυπηρέτηση των εµπορευµατικών µεταφορών µε ασφάλεια για τους πολίτες και τα εµπορεύµατα, αλλά και η ενίσχυση
και τόνωση και άλλων δραστηριοτήτων, όπως, παραδείγµατος
χάριν, ο τουρισµός.
Είναι δε γεγονός ότι µε πολλές ακόµη χώρες δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα οι οικονοµικές σχέσεις και οι συνεργασίες σε
διάφορους τοµείς εµπορίου, µεταφορών τεχνολογίας, ενέργειας, τουρισµού, επενδύσεων κ.λπ.. Η σηµερινή, όµως, συγκυρία πράγµατι δηµιουργεί την ανάγκη συνεργασιών και συµφωνιών µε όλο και περισσότερες ή και µε όλες τις χώρες, σε ανάλογους κατά περίπτωση τοµείς, αλλά και µε τους πολίτες των
χωρών αυτών. Η χώρα µας, µε τη γεωπολιτική της θέση και τη
συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορεί να προσφέρει
σε αυτό το πλαίσιο αλλά και πρέπει να επιδιώκει αυτή τη διεύρυνση των σχέσεών της.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, µιας ολοένα αυξανόµενης παγκοσµιοποιηµένης λειτουργίας αυξάνεται και η ανάγκη να επιλύονται ή να
τακτοποιούνται διάφορα ζητήµατα µε βάση διεθνείς συµβάσεις
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ή ζητήµατα τεχνικής φύσεως,
ασφάλειας κ.λπ., µε την παροχή της κατάλληλης ποιότητας υπη-
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ρεσιών από την πλευρά και των δύο µερών κρατών, µε σεβασµό
στο ανθρώπινο δυναµικό τους.
Οι συµφωνίες έχουν την ίδια βασική δοµή, µε ορισµένες διαφορές ή προσθήκες, για λειτουργίες ή προβλέψεις ειδικότερων
θεµάτων µεταξύ της χώρας µας και των άλλων χωρών, φορολογικά, λειτουργία γραφείων, εσωτερικά δροµολόγια κ.λπ..
Οι συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών µε τις πέντε αυτές
χώρες υπογράφηκαν τα έτη 2017 µε Ινδία, Μαλαισία και Μαυρίκιο και 2018 µε Κένυα και Ρουάντα. Είναι ενδιαφέρουσες συµφωνίες.
Η Ινδία µε πληθυσµό 1,4 δισεκατοµµύριο περίπου και µε ιδιαίτερη πρόοδο στην τεχνολογία και τις επιστήµες έχει για τη χώρα
µας µεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για το εµπόριο, τις εξαγωγές
και τον τουρισµό αλλά και την τεχνολογική συνεργασία.
Η Μαλαισία είναι µια µακρινή οµοσπονδιακή χώρα µε πολλές
εταιρείες σύγχρονης τεχνολογίας να εδρεύουν σε αυτήν και µε
πολλά περιθώρια για αντίστοιχες συναλλαγές και συνεργασίες,
αλλά και στον τουρισµό και άλλους τοµείς.
Η Κένυα, η Ρουάντα και ο Μαυρίκιος είναι τρεις χώρες µακρινές, αναπτυσσόµενες, µε πολλά περιθώρια ανάπτυξης των διµερών µας σχέσεων, ανάλογα βέβαια µε τα χαρακτηριστικά της
καθεµιάς σε διάφορους τοµείς.
Τώρα, ως προς τις ειδικότερες διατάξεις έχουµε αναφερθεί
στην επιτροπή σε ορισµένα σηµεία. Θα ήθελα να σταθώ και πάλι
στα θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια πτήσεων των αεροσκαφών,
µε τη δυνατότητα διαβουλεύσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών για τα εφαρµοζόµενα πρότυπα ασφαλείας ως προς τις
αεροπορικές εγκαταστάσεις, τα πληρώµατα, τα αεροσκάφη και
τη λειτουργία τους και προβλέπονται αντίστοιχες διαδικασίες.
Επίσης, προβλέπεται και η αµοιβαία παροχή βοήθειας για την
πρόληψη παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώµατός τους, των αεροδροµίων
και των εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας.
Ιδιαίτερα στα θέµατα ασφαλείας και Κανονισµού Πτήσεων επιβάλλεται κατά την άποψή µας η εξάντληση κάθε δυνατότητας
για την αυστηρή τήρηση όσων διατάξεων και προτύπων έχουν
θεσπιστεί από τον Διεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα συµβαλλόµενα µέρη ιδιαίτερα για τις πτήσεις του εναέριου χώρου τους. Τα θέµατα αυτά
τα έχουµε συζητήσει και επισηµάνει ήδη και στο παρελθόν, και
ιδίως κατά την ψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου για τον εκσυγχρονισµό των δύο Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της ΑΠΑ. Είχαµε τονίσει ότι η λειτουργία της ΑΠΑ ως
µιας πραγµατικά Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Εποπτείας θα
πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς αλληλοεπικαλύψεις µε άλλους φορείς. Η ΑΠΑ έχει πάρει πάρα πολλά και έχουµε εκφράσει
τις αµφιβολίες µας και τη διαφωνία µας σχετικά µε τον τρόπο
άσκησης ελέγχου-εποπτείας στα περιφερειακά αεροδρόµια,
χωρίς τις περιφερειακές αρχές των αεροδροµίων, αφού οι περισσότερες από αυτές τις αρµοδιότητες δεν µπορούν να ασκηθούν µε την τεχνολογία και από απόσταση από την Αθήνα. Και,
βέβαια, µε δεδοµένα και τα θέµατα επάρκειας του προσωπικού
και στην περιφέρεια, στους επιθεωρητές και γενικότερα σε όλον
τον χώρο της πολιτικής αεροπορίας και των αεροµεταφορών.
Οι δύο αυτοί φορείς έχουν έναν κρίσιµο ρόλο και έργο που
αφορά στην ποιότητα της εξυπηρέτησης και των δικαιωµάτων
των επιβατών, στην ασφάλεια των αεροδροµίων, στην ασφάλεια
των πτήσεων, σε ζητήµατα εθνικής ασφάλειας χωρητικότητας
του FIR, σε συνδυασµό και µε τη γεωγραφική µας θέση στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τη στήριξη της ανάπτυξης σε όλη
τη χώρα.
Υπάρχουν, όπως προανέφερα, οι διαφορές στις πέντε αυτές
συµβάσεις που προφανώς έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της χώρας
µας και των άλλων χωρών, όπως µε την Ινδία, για λειτουργία γραφείων στο έδαφος κάθε συµβαλλόµενου µέρους από το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος, η δυνατότητα να εξοφλούνται, για παράδειγµα, τοπικές δαπάνες σε τοπικό νόµισµα ή ελεύθερα µετατρέψιµα νοµίσµατα ή µε τη Μαλαισία, όπου επιτρέπονται οι πτήσεις
και µέσα στην επικράτεια του ενός µέρους από αεροµεταφορέα
του άλλου ή η δυνατότητα να απαιτεί η χώρα µας φόρους, τέλη
και εισφορές επί των καυσίµων σε εταιρείες της Μαλαισίας, όταν
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τα χρησιµοποιούν εκτός Ελλάδος.
Υπάρχουν, επίσης, όροι και ειδικότερες συµφωνίες, όπως η
πρόβλεψη για τη δυνατότητα διαβουλεύσεων µεταξύ των µερών
για την ερµηνεία, εφαρµογή, υλοποίηση ή τροποποίηση των συµφωνιών ή τη συµµόρφωση προς αυτές και ρυθµίζεται αντίστοιχη
διαδικασία επίλυσης των διαφορών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και στην αρχή, η κύρωση των πέντε αυτών διεθνών συµβάσεων που συζητάµε και
πολύ περισσότερο η επιτυχής υλοποίησή τους αποτελεί µια θετική εξέλιξη. Όµως, δεν µπορούµε να µην παρατηρήσουµε τη µεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην κύρωση και θέση σε ισχύ
αυτών των συµφωνιών ακόµα τρία και τέσσερα χρόνια από την
υπογραφή τους. Η καθυστέρηση αυτή υποδηλώνει ότι και χωρίς
την έναρξη ισχύος τους τόσα χρόνια δεν αλλάζει κάτι ως προς
τις διµερείς σχέσεις και συνεργασίες από εµπορικής και γενικότερα οικονοµικής πλευράς;
Τελικά, κύριε Υπουργέ, µπορεί να τεθεί το γενικό ερώτηµα,
κατά πόσο είναι αναγκαίες στον χρόνο που γίνονται. Επίσης δεν
γνωρίζουµε αν έχουν γίνει οι αντίστοιχες κυρώσεις από τις άλλες
συµβαλλόµενες χώρες.
Σε αντίθεση δε µε τη βούλησή µας να αναπτύσσονται συστηµατικά διακρατικές συνεργασίες, διαπιστώνουµε ότι µε τις χώρες
των εν λόγω πέντε συµφωνιών έχουν υπάρξει ελάχιστες διµερείς
συµφωνίες. Χαρακτηριστικά, µε την κυβέρνηση της Δηµοκρατίας
του Μαυρικίου η προηγούµενη συµφωνία ήρθε προς κύρωση στη
Βουλή το 1996 και αφορούσε σε οικονοµική συνεργασία.
Με τη Δηµοκρατία της Κένυας η συµφωνία ήρθε προς κύρωση
το 2001 και αφορούσε σε οικονοµική και τεχνική συνεργασία. Με
την κυβέρνηση της Δηµοκρατίας της Ινδίας η προηγούµενη συµφωνία ήρθε προς κύρωση το 2008 και αφορούσε σε επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία.
Όπως προανέφερα είναι σηµαντικές αυτές οι συµφωνίες για
ένα γενικότερο και διευρυµένο πλαίσιο συνεργασίας της χώρας
µας µε άλλα κράτη, ιδιαίτερα στον τοµέα του εµπορίου και των
µεταφορών, καθώς ο παγκόσµιος χαρακτήρας σε αυτούς τους
τοµείς δηµιουργεί την ανάγκη σύναψης τέτοιων συµφωνιών.
Όµως υπάρχει και µια άλλη παρατήρηση, όσον αφορά τον
ρόλο των Βουλευτών στην κύρωση των συµβάσεων, που θα
έπρεπε να είναι πιο ενεργός. Και γι’ αυτό έχουν κατά καιρούς
προταθεί διάφοροι τρόποι, όπως πριν την υπογραφή της συµφωνίας να ενηµερώνεται η σχετική αντίστοιχη επιτροπή ή αντιπροσωπεία Βουλευτών, προκειµένου να διατυπώνονται παρατηρήσεις ή βελτιωτικές προτάσεις. Στην ουσία δεν υπάρχει κοινοβουλευτική παρέµβαση κατά τη σύναψη των συµφωνιών. Πρέπει,
βέβαια, να ενηµερώνεται η Βουλή γι’ αυτές τις διµερείς ή τις πολυµερείς οικονοµικές σχέσεις της χώρας, για να µην καταλήγουµε να έχουµε απλά στην Ολοµέλεια µια τυπική διαδικασία
συζήτησης για την κύρωση των συµφωνιών, αλλά να είναι περισσότερο ουσιαστική.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπογραµµίζω ότι
θεωρούµε ότι ως χώρα οφείλουµε να ενισχύσουµε και να πολλαπλασιάσουµε τις σχέσεις, τόσο µε τους πολίτες όσο και µε τις
οικονοµίες των χωρών αυτών, αλλά και άλλων χωρών, πάντα στο
πλαίσιο, βέβαια, του αµοιβαίου σεβασµού και των διεθνών κανόνων.
Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο είµαστε θετικοί όσον αφορά στη
συστηµατική προσπάθεια ενδυνάµωσης των συνεργασιών µας
µε τις χώρες αυτές και γενικότερα µε τρίτες αναπτυσσόµενες
χώρες, µέσα από διάφορες συµφωνίες, και υπερψηφίζουµε την
κύρωση αυτών των συµβάσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Γκόκα.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Δελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οι συµφωνίες που έρχονται σήµερα προς κύρωση είναι συµφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών στη βάση της αµοιβαιότητας
του ελληνικού κράτους µε πέντε χώρες της Ασίας και της Αφρικής και συγκεκριµένα µε τη Μαλαισία, την Ινδία, τον Μαυρίκιο,
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την Κένυα και τη Ρουάντα.
Πρέπει εδώ να πούµε ότι όλες οι συµφωνίες που έρχονται
προς κύρωση σήµερα στη Βουλή υπογράφηκαν από την προηγούµενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 2017 µέχρι
το 2018. Παρά το ότι τώρα σε όλες τις εισηγητικές εκθέσεις, οι
οποίες συνοδεύουν αυτές τις συµφωνίες, αναγράφεται πως οι
συµφωνίες εξυπηρετούν τα γενικότερα αλλά και τα ειδικότερα
αεροπορικά συµφέροντα της χώρας, τουρισµός, εµπορευµατική
κίνηση και αεροπορικές υπηρεσίες εν γένει -και αυτό βεβαίως
εδώ µας θυµίζει ότι παντού και πάντα η κάθε αστική τάξη και εν
προκειµένω η ελληνική αστική τάξη επιδιώκει να εµφανίζει και να
ταυτίζει τα δικά της συµφέροντα µε τα συµφέροντα της χώρας
και του λαού, µόνο που δεν είναι καθόλου έτσι-, παρά το ότι τα
ίδια ακριβώς, τα περί συµφερόντων δηλαδή της χώρας γενικά
και αφηρηµένα, επαναλαµβάνουν και οι εκπρόσωποι των αστικών
κοµµάτων από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΚΙΝΑΛ µέχρι και τον ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι διαφορετική.
Και οι πέντε αυτές αεροπορικές συµφωνίες εξυπηρετούν κατ’
αρχάς τα συµφέροντα των αεροπορικών εταιρειών και στη συνέχεια τα συµφέροντα και άλλων µερίδων του εµπορικού ελληνικού κεφαλαίου. Αυτό ακριβώς, η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων, των µεταφορών και του εµπορίου εξηγεί και το γιατί συµπίπτουν Νέα Δηµοκρατία, ΚΙΝΑΛ,
ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτές τις συµφωνίες, εξηγεί καθαρά και το γιατί
τις υπερψηφίζουν και τις υποστηρίζουν, καθώς µε όλες αυτές τις
συµφωνίες το ελληνικό κράτος όχι µόνο αναλαµβάνει την προετοιµασία και το άνοιγµα των επιχειρηµατικών πεδίων στις µεταφορές, τον τουρισµό και το εµπόριο, αλλά µεριµνά επιπλέον και
εγγυάται και την κερδοφόρα επιχειρηµατική δραστηριότητα των
ελληνικών επιχειρηµατικών οµίλων στο εξωτερικό, είτε των αεροπορικών είτε των υπολοίπων.
Το κράτος, επίσης, σύµφωνα µε τα ίδια τα κείµενα των συµφωνιών, µεριµνά στον συγκεκριµένο κλάδο των αεροπορικών µεταφορών και για την τήρηση των κανόνων του λεγόµενου
καπιταλιστικού ανταγωνισµού, αν δεχτεί, βεβαίως, κανείς εδώ ότι
µπορούν να υπάρξουν τέτοιοι κανόνες και όχι ο κανόνας του δικαίου του ισχυρότερου, ο µόνος, άλλωστε, κανόνας ο οποίος λειτουργεί πραγµατικά στη ζούγκλα του αδυσώπητου καπιταλιστικού ανταγωνισµού.
Το κράτος µεριµνά, επίσης, µε βάση αυτές τις συµφωνίες, και
για τις πάσης φύσεως φοροαπαλλαγές άµεσων και έµµεσων
φόρων, όπως ο ΦΠΑ, που τον πληρώνουν τα λαϊκά στρώµατα. Οι
φοροαπαλλαγές µε τις συµφωνίες υπακούουν στην αρχή της
αµοιβαιότητας. Σε όλες τις υπό κύρωση σηµερινές συµφωνίες
περιέχεται εκείνο το κρίσιµο άρθρο -αλλού είναι το άρθρο 10,
αλλού είναι το άρθρο 11, δεν έχει σηµασία- µε το οποίο προβλέπεται η πλήρης φοροαπαλλαγή όλων αυτών των ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών. Κι αυτό γιατί αναφέρεται πάρα πολύ συγκεκριµένα σε φοροαπαλλαγές και άµεσων και έµµεσων φόρων,
όπως είναι ο φόρος προστιθέµενης αξίας, δηλαδή ο ΦΠΑ, τον
οποίο βέβαια, όπως είπαµε, τον πληρώνουν αδρά και ανελλιπώς
µε κάθε τους αγορά τα λαϊκά στρώµατα σε οτιδήποτε αγοράζουν. Από αυτόν τον φόρο, λοιπόν, απαλλάσσονται εντελώς οι
αεροπορικές εταιρείες.
Εδώ, βέβαια, πρέπει να θυµίσουµε και ορισµένα άλλα στοιχεία.
Εδώ και χρόνια στη χώρα µας δεν υφίσταται εθνικός αεροµεταφορέας, αλλά µονάχα ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, οι
οποίες, βεβαίως, επιδοτούνται συχνά πυκνά και µε αρκετά µάλιστα εκατοµµύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος. Τα συµφέροντα
αυτών εξυπηρετούνται από αυτές τις συµφωνίες.
Εκτός από το ότι δεν υπάρχει πλέον εδώ και χρόνια εθνικός
αεροµεταφορέας, την ίδια στιγµή δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα
κρατικά αεροδρόµια. Στην πραγµατικότητα, τα περισσότερα αεροδρόµια της χώρας είναι ιδιωτικά αεροδρόµια. Επίσης, δεν
υπάρχουν και δρόµοι, καθώς είναι ιδιωτικοί, όπως δεν υπάρχουν
σιδηρόδροµοι, όπως δεν υπάρχουν λιµάνια. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα, µε ό,τι αρνητικό σηµαίνει αυτό για την εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού και για την τσέπη του.
Θυµίζουµε ότι έχουν ιδιωτικοποιηθεί και τα περισσότερα, αλλά
και τα κυριότερα αεροδρόµια της χώρας, µε την αποφασιστική
πάντα συµβολή όλων των κυβερνήσεων, της Νέας Δηµοκρατίας,
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του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τελευταία ιδιωτικοποίησε δεκατέσσερα, παρακαλώ, αεροδρόµια µε τη γνωστή σύµβαση που υπέγραψε µε τη «FRAPORT».
Με τον τρόπο αυτό οι συγκοινωνίες και οι µεταφορές στη νησιωτική Ελλάδα γίνονται, βέβαια, ολοένα και πιο ακριβές. Ο νησιωτικός πληθυσµός ταλαιπωρείται και συχνά τον χειµώνα
αποκλείεται εντελώς για µέρες και από πάνω χρυσοπληρώνει
αυτή του την ταλαιπωρία είτε στους εφοπλιστές είτε στις αεροπορικές -τις ιδιωτικές πάντα αεροπορικές- εταιρείες, τις οποίες
αυτές, τις ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες, το ίδιο το κράτος επιδοτεί µε πολλά-πολλά εκατοµµύρια. Πρόκειται, βέβαια,
για το ίδιο αυτό κράτος που γίνεται πολύ τσιγκούνικο, όταν αναφέρεται στους αγρότες ή στους µικροµαγαζάτορες ή σε οποιαδήποτε ανάγκη του λαού µας.
Τέλος, οι συµφωνίες αυτές δεν είναι καθόλου άσχετες και µε
τη γενικότερη γεωπολιτική αντιπαράθεση, η οποία εκδηλώνεται
και δυναµώνει, µάλιστα, στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, µια αντιπαράθεση που, εκτός από εµπορικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά, λαµβάνει όλο και περισσότερο και στρατιωτικά χαρακτηριστικά. Τελευταία είναι γνωστή η συµφωνία AUKUS. Βεβαίως,
αυτή η σύγκρουση, αυτή η αντιπαράθεση αφορά το ποιος θα έχει
την ιµπεριαλιστική πρωτοκαθεδρία, ανάµεσα στην Κίνα και στις
Ηνωµένες Πολιτείες βεβαίως.
Απ’ ό,τι φαίνεται, υπάρχουν συµφέροντα και στην ήπειρο της
Αφρικής, συµφέροντα για τα οποία ενδιαφέρεται το ελληνικό κεφάλαιο, όπου ανήκει η Κένυα και η Ρουάντα. Είναι και η Αφρική
µια ήπειρος όπου κι εκεί εκδηλώνονται σφοδρότατοι ανταγωνισµοί ανάµεσα στις µεγάλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις. Πρόκειται
για µια πάµπλουτη ήπειρο, µε πάµφτωχους ωστόσο και ταλαιπωρηµένους λαούς, όπου κι εκεί επιχειρεί και το ελληνικό κεφάλαιο,
στο µέτρο των δυνατοτήτων του, να διεισδύσει και να κερδοφορήσει.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι και στα δύο πεδία και στον Ινδοειρηνικό,
βεβαίως, όπου ανήκει και ο Μαυρίκιος, αλλά και στην Αφρική, τα
ενδιαφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου είναι µεγάλα γι’ αυτές
τις περιοχές. Αυτά, όµως, τα ενδιαφέροντα και τα συµφέροντα
του ελληνικού κεφαλαίου δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση µε
τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και γι’ αυτό καταψηφίζουµε
και τις πέντε σηµερινές συµφωνίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Δελή, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση κ.
Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσουµε
από το ότι όλες οι αεροπορικές συµβάσεις που συζητούνται σήµερα µε την Ινδία, µε τη Μαλαισία, µε την Κένυα, µε τη Ρουάντα
και µε τον φορολογικό παράδεισο, τον Μαυρίκιο, υπεγράφησαν
το 2017, γεγονός που σηµαίνει πως έχουν περάσει ήδη πέντε
χρόνια, καθώς επίσης πως δεν προωθήθηκαν από την τότε συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που τις υπέγραψε.
Όπως είπαµε στην επιτροπή, η Νέα Δηµοκρατία θα µπορούσε
να ισχυριστεί πως την πρόλαβε η πανδηµία, καθώς υπήρξε παντού επιβράδυνση της διεθνούς κίνησης και περιορισµοί, κάτι που
όµως δεν θα µας έπειθε, αφού η πανδηµία συνεχίζεται, εκτός εάν
θεωρεί πλέον κανονικότητα τους επάνω από ογδόντα θανάτους
καθηµερινά.
Ελπίζουµε πάντως να µην τις συνδυάζει µε την υπογραφή της
συνεργασίας της ντροπής µε το Μπαγκλαντές και µε το Πακιστάν
για τους εργάτες γης του κ. Μηταράκη που µάλλον θα καταλήξουν «ντελίβερι» στην Αθήνα, έτσι ώστε να έχουν περισσότερες
επιλογές µετάβασης στην Ελλάδα µέσω της Μαλαισίας ή της Ινδίας, πόσω µάλλον όταν ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε πρόσφατα µε τον Πρόεδρο της Ρουάντα, όπως θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά, δεσµευόµενος, µεταξύ άλλων, για την προώθηση µεταναστευτικών θεµάτων.
Στην επιτροπή ρωτήσαµε εάν οι κυρώσεις οφείλονται στο
άνοιγµα του τουρισµού µετά από τις γνωστές πιέσεις της «FRAPORT», έτσι ώστε να αυξήσει τις αφίξεις στα αεροδρόµια, χωρίς
να πάρουµε καµµία απάντηση, όπως άλλωστε έγινε και µε όλα
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τα ερωτήµατά µας.
Εύλογα, λοιπόν, αναρωτηθήκαµε εάν έχουν µελετηθεί οι συµβάσεις, γνωρίζοντας πόσοι πολιτικοί υπέγραψαν τα µνηµόνια της
καταστροφής χωρίς καν να τα διαβάσουν.
Ρωτήσαµε επίσης εάν ήταν ξεπούληµα ή όχι η εξαγορά των
δεκατεσσάρων αεροδροµίων µας από τη «FRAPORT», θέτοντας
υπ’ όψιν του τα εξής δεδοµένα: Η «FRAPORT» εξαγόρασε τα δεκατέσσερα ελληνικά αεροδρόµια µε κίνηση τριάντα εκατοµµύρια
επιβατών το 2019 έναντι 1,2 δισεκατοµµυρίου και µε παραχώρηση για σαράντα χρόνια. Η «FRAPORT» επίσης εξαγόρασε το
τουρκικό αεροδρόµιο της Αττάλειας µε κίνηση τριάντα πέντε
εκατοµµύρια επιβατών έναντι 7,25 δισεκατοµµυρίων, δηλαδή
έδωσε σχεδόν τα επταπλάσια, και µε παραχώρηση για είκοσι
πέντε µόνο χρόνια. Εµείς για σαράντα. Δυστυχώς, επέµενε, ενάντια σε κάθε λογική, πως δεν ήταν ξεπούληµα.
Αναφερθήκαµε στη «FRAPORT» επειδή συµµετέχει µε ποσοστό 10% στο αεροδρόµιο στο Νέο Δελχί, το 54% του οποίου
ελέγχεται από την ινδική «GMR», ενώ η «GMR» συµµετέχει µε
21% στη διαχείριση του αεροδροµίου που κατασκευάζεται στο
Καστέλι από την «ΤΕRΝΑ». Ένα επιπλέον 10% του αεροδροµίου
στο Νέο Δελχί ανήκει στην εταιρεία «MALAYSIA AIRPORTS», που
διαχειρίζεται το µεγαλύτερο αεροδρόµιο της Μαλαισίας, αυτό
της Κουάλα Λουµπούρ.
Δεν ήταν παράλογο, λοιπόν, να ρωτήσουµε εάν τα παραπάνω
είναι ο συνεκτικός κρίκος των συµφωνιών που κατατέθηκαν µαζί,
ενώ ενδεχοµένως η «GMR» να ενδιαφέρεται επενδυτικά για τα
υπόλοιπα είκοσι τρία αεροδρόµια που θέλει να ξεπουλήσει το
Υπερταµείο, µε αφετηρία αυτό της Καλαµάτας.
Συνεχίζοντας, αναφέραµε ότι σε σχέση µε την αρχική υπογραφή των συµβάσεων εκτός από την πανδηµία έχει αλλάξει το
θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, µε την έννοια πως έχει δηµιουργηθεί η ιδιωτική ΑΠΑ, ενώ έχει αποχωρήσει η κρατική ΥΠΑ από
το αεροδρόµιο της «FRAPORT». Το γεγονός αυτό είναι σηµαντικό για την ασφάλεια των πτήσεων που προστίθενται µε τις
πέντε σηµερινές αυτές συµβάσεις. Ασφαλώς έχει αλλάξει το αρχικό σκεπτικό, αφού πλέον έχουν τον έλεγχο των αεροδροµίων
οι δυο τους. Αναρωτηθήκαµε, λοιπόν, για τα εξής: Ποιος θα ελέγχει τις πρακτικές τους; Η ΑΠΑ από την Αθήνα δειγµατοληπτικά;
Το κράτος, που δεν µπόρεσε να ελέγξει ούτε καν την Αττική Οδό
µε µία ηµέρα χιόνια;
Όσον αφορά τη συµφωνία µε την Ινδία, υπάρχει η λογική της
ανάπτυξης γεωπολιτικών σχέσεων, επειδή υφίστανται ή µπορούν
να αναπτυχθούν σχέσεις υποστήριξης. Αντίθετα όµως η µουσουλµανική Μαλαισία έχει ισχυρές σχέσεις µε την Τουρκία και
σηµαντικό εµπόριο µαζί της, ενώ συνεργάζεται επίσης στην
αµυντική βιοµηχανία. Παράλληλα η εταιρεία «MALAYSIA AIRLINES», που διαχειρίζεται το αεροδρόµιο της Κουάλα Λουµπούρ,
καθώς επίσης τα περισσότερα της Μαλαισίας, συνολικά τριάντα
οκτώ, διαχειρίζεται επιπλέον το δεύτερο αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης.
Σε σχέση µε τις τρεις αφρικανικές χώρες δεν βλέπουµε να
υπάρχει κανένα όφελος για την Ελλάδα, αφού είναι σχετικά µικρές, θα µας δηµιουργήσουν ενδεχοµένως µεταναστευτικά θέµατα, ενώ οι εµπορικές και τουριστικές συναλλαγές µας µαζί
τους είναι αµελητέες. Σε καθαρά επιχειρηµατικό επίπεδο, βέβαια, εκτός του τουρισµού, το άνοιγµα των αεροµεταφορών µε
κάποιες χώρες θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον, προκειµένου να γίνουν τα αεροδρόµια της Ελλάδας κόµβος µετακίνησης προς την
Ευρώπη, όπως της Τουρκίας µέσω της «TURKISH AIRLINES»,
που έχει γίνει κολοσσός διεθνώς καλύπτοντας έναν τεράστιο
αριθµό προορισµών. Εάν δε γινόταν το «Ελευθέριος Βενιζέλος»
διεθνής κόµβος, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί επιπλέον και το
υπόστεγο της τεχνικής βάσης της Ολυµπιακής, που ανήκει στο
δηµόσιο, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά αργότερα, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης για ασιατικές εταιρείες στην Ευρώπη, κάτι που θεωρούµε πολύ σηµαντικό. Γι’ αυτό ακριβώς
κάνουµε συνεχώς προτάσεις σε όλα όσα λέµε.
Εν προκειµένω θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον η αεροπορική
αγορά της Ινδίας, η οποία είναι η τρίτη µεγαλύτερη διεθνώς στις
αεροµεταφορές. Παρά το ότι η «AIR INDIA» είναι ο εθνικός µεταφορέας της χώρας, η µεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της
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και η τέταρτη µεγαλύτερη στην Ασία είναι η χαµηλού κόστους
«INDIGO». Εποµένως υπάρχει η δυνατότητα διοχέτευσης κίνησης στην Ελλάδα, εκτός από τα γεωπολιτικά οφέλη που έχει για
τη χώρα µας η Ινδία.
Θα αναφερθώ επιγραµµατικά σε ορισµένα µόνο άρθρα της
σύµβασης. Στο άρθρο 8 αυτής µε την Ινδία απαλλάσσονται οι αεροπορικές από τελωνειακούς δασµούς και φόρους κατανάλωσης, γεγονός που σίγουρα βοηθάει τις εταιρείες διαχείρισης των
αεροδροµίων να προσελκύσουν αφίξεις, αλλά το κράτος χάνει
έσοδα, οπότε δεν έχει κανέναν λόγο ως κράτος να συµφωνήσει.
Στο άρθρο 11 δίνεται η δυνατότητα για µεταφορά προσωπικού
στην άλλη χώρα, κάτι που υπάρχει στη σύµβαση της Μαλαισίας,
στο άρθρο 15, αλλά και στις άλλες τρεις χώρες. Κατά την άποψή
µας εδώ θα έπρεπε να τεθεί κάποιο όριο σε µία χώρα µε υψηλή
ανεργία και µε µεγάλο αριθµό αλλοδαπών, όπως είναι η Ελλάδα,
ειδικά µε την Ινδία, αφού µπορεί µε το άρθρο 13 να κάνει συνδυασµένες µεταφορές στην Ελλάδα. Εποµένως να εισάγει και
προσωπικό για οδηγούς ταξί ή για παραδόσεις. Ζητήσαµε, λογικά, διευκρινήσεις, χωρίς όµως καµµία ανταπόκριση.
Στο άρθρο 14 ρωτήσαµε εάν η έγκριση των δροµολογίων γίνεται στην Ελλάδα από την ανεξάρτητη ΑΠΑ καθώς επίσης τι δυνατότητες έχει το κράτος να παρέµβει για εθνικούς ή για άλλους
λόγους, έτσι ώστε να µη λειτουργεί η ΑΠΑ όπως η ΡΑΕ, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, που δίνει άδειες για ανεµογεννήτριες
µόλις καούν τα δάση. Δεν δόθηκε καµµία απάντηση.
Στο άρθρο 16 αναφέρεται πως τα τιµολόγια θα πρέπει να υπολογίζονται µε ένα εύλογο κέρδος, κάτι που ασφαλώς είναι αόριστο, αφού αυτό που µετράει είναι το κόστος και πώς προκύπτει,
ενδεχοµένως και µέσα από τριγωνικές συναλλαγές.
Εκτός αυτού, αναγράφεται πως θα πρέπει να λαµβάνονται
µέτρα για να µην υπάρχουν τιµολογήσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισµό, χωρίς όµως να διευκρινίζεται ποιος θα δροµολογεί
τους συγκεκριµένους ελέγχους. Ρωτήσαµε, λοιπόν, αν θα είναι
η ΑΠΑ ή η Επιτροπή Ανταγωνισµού, χωρίς να πάρουµε καµµία
απάντηση.
Τέλος, οι συµβάσεις µεν είναι παρόµοιες µεταξύ τους, αλλά
όχι οι ίδιες, αφού υπάρχουν διαφορές για τις οποίες θα έπρεπε
να µας είχε εξηγηθεί ο λόγος, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε. Για
παράδειγµα στο άρθρο 3 της σύµβασης µε την Κένυα στην περίπτωση της Ελλάδας καλύπτονται και οι εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ της Κένυας µόνο όσες ελέγχει η Κένυα. Εδώ
ρωτήσαµε αν συνηθίζεται κάτι τέτοιο µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δηλαδή, όταν υπογράφουν οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογες συµβάσεις, συµπεριλαµβάνονται
και οι ελληνικές εταιρείες, χωρίς καµµία απάντηση.
Κοινό πάντως σε όλες τις συµβάσεις είναι πως δεν αναφέρεται
κανένα κόστος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το
ότι σίγουρα θα υπάρχει κόστος.
Κλείνοντας, για όλους τους λόγους που προαναφέραµε, µεταξύ άλλων, επειδή δεν µας δόθηκαν καθόλου απαντήσεις, θα
καταψηφίσουµε όλες τις συµβάσεις, µε εξαίρεση αυτή της Ινδίας. Εν προκειµένω, κυρίως επειδή θεωρούµε πολύ σηµαντική
τη γεωπολιτική συνεργασία µαζί της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Βιλιάρδο, και για την τήρηση του χρόνου.
Και τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιος Λογιάδης και ευθύς αµέσως τον λόγο θα δώσω στον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης,
τον κ. Βελόπουλο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, συζητάµε σήµερα για πέντε
παρόµοιες ουσιαστικά συµφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών µεταξύ της Ελλάδας από τη µια πλευρά, της Μαλαισίας, της Ινδίας,
του Μαυρικίου, της Κένυας και της Ρουάντα από την άλλη.
Αυτές όλες κατατάσσονται στο πλαίσιο του «open skies», των
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«ανοιχτών ουρανών». Στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτό αναφέρεται στη δυνατότητα εµπορικών αεροσκαφών µιας χώρας να εισέρχονται και να χρησιµοποιούν τον εναέριο χώρο µιας άλλης
χώρας, µε το δικαίωµα υπερπτήσης του εδάφους ή και το δικαίωµα στάθµευσης αεροσκαφών στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Ουσιαστικά και οι πέντε αυτές συµφωνίες
έχουν πανοµοιότυπα άρθρα.
Οι συµφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών καλύπτουν το βασικό
πλαίσιο βάσει του οποίου οι αεροπορικές εταιρείες λαµβάνουν
οικονοµικά διµερή δικαιώµατα, που συµφωνούν οι δύο χώρες. Η
συχνότητα, οι καθορισµένες αεροπορικές εταιρείες των υπογραφουσών χωρών, τα σηµεία προέλευσης και τα ενδιάµεσα σηµεία,
το δικαίωµα κυκλοφορίας, ο τύπος του αεροσκάφους και τα φορολογικά ζητήµατα καλύπτονται συνήθως από µνηµόνια συνεννόησης.
Για το ΜέΡΑ25 βασικά σηµεία αυτών των αεροπορικών συµφωνιών αποτελούν η αεροπορική ασφάλεια, οι αρµόδιες εποπτικές αρχές και τα άρθρα που αφορούν τα οικονοµικά θέµατα και
τη φορολογία.
Στο πολύ ευαίσθητο θέµα της ασφάλειας των αεροδροµίων
και του ελληνικού εναέριου χώρου η Κυβέρνηση µε πρόσφατο
νοµοσχέδιο υποβάθµισε σε πολύ µεγάλο βαθµό την ασφάλεια
των αεροµεταφορών, µέσω της κατάργησης των κρατικών αεροπορικών αρχών, των αερολιµένων, της ΑΠΑ, ώστε να µην ελέγχονται οι ιδιώτες, όπως εν προκειµένω κάνει η «FRAPORT» στην
Ελλάδα, που έχει αναλάβει όλες τις δραστηριότητες των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων που διαχειρίζεται.
Αποτέλεσµα αυτού είναι να µη διασφαλίζεται η τήρηση της νοµιµότητας, των κανόνων ασφαλείας και της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο Έλληνας εκπρόσωπος της γερµανικής «FRAPORT» είχε δηλώσει τότε στη Βουλή ότι δεν είναι απαραίτητος ο κρατικός έλεγχος στο αεροδρόµιο. Δεν µας εξήγησε
όµως γιατί στην έδρα της «FRAPORT» στο αεροδρόµιο της
Φρανκφούρτης, στη Γερµανία, λειτουργεί η κρατική αεροπορική
αρχή.
Εάν υπάρξει κάποιο συµβάν σε ένα από τα δεκατέσσερα αυτά
αεροδρόµια που διαχειρίζεται η «FRAPORT», πάλι ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης θα κληθεί να πληρώσει ξανά. Η ασφάλεια
των αεροδροµίων είναι και θέµα εθνικής ασφάλειας σε µία χώρα
σαν τη δική µας.
Το κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τον πολίτη αυτό όµως είναι το τελευταίο που σας απασχολεί ως Κυβέρνηση, αλλιώς κινδυνεύουµε να έχουµε φαινόµενα όπως αυτό στην
Αττική Οδό πρόσφατα, όπου το κράτος δεν διαπιστώνει τίποτα,
νίπτει τας χείρας του και τα ρίχνει όλα στον ιδιώτη.
Με τον ν.4757/2020 δηµιουργήσατε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την ΑΠΑ, η οποία ακόµα δεν έχει στελεχωθεί πλήρως και
έτσι δεν είναι σε θέση να κάνει τους ελέγχους που προβλέπονται
σε όλες αυτές τις διµερείς συµφωνίες. Διότι µε τον νόµο αυτόν
δηµιουργήθηκε µία αρχή η οποία στην ουσία δεν υφίσταται και
η οποία δεν µπορεί, µε βάση στην Αθήνα, να εποπτεύει και να
ελέγχει εξ αποστάσεως όλα τα περιφερειακά αεροδρόµια της
χώρας.
Όταν δε ζητήθηκε κατάλληλος εξοπλισµός για την ΑΠΑ, η αντίδραση ήταν πλήρης αδιαφορία. Αρκεί να σηµειωθεί ότι ακόµη
και η πλατφόρµα για τον έλεγχο των επιβαλλόµενων τελών στους
αερολιµένες φτιάχτηκε από τους ίδιους τους εργαζόµενους και
είναι η ίδια εδώ και τριάντα χρόνια, χωρίς την απαραίτητη δυνατότητα διασύνδεσής της µε τους οφειλέτες.
Θα ήθελα να τονίσω ότι ως ΜέΡΑ25 είµαστε κατά της εκχώρησης της δηµόσιας περιουσίας, τις ιδιωτικοποιήσεις των στρατηγικών υποδοµών, όπως είναι τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, οι
δρόµοι, οι σιδηρόδροµοι και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, που πρέπει
να είναι υπό δηµόσιο έλεγχο. Αυτά όµως τα έχετε υπερψηφίσει
και οι τρεις µνηµονιακές κυβερνήσεις στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ,
Κίνηµα Αλλαγής σήµερα, η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να θυµίσω ότι οι συµβάσεις παραχώρησης των αεροδροµίων
υπεγράφησαν πρώτα τον Νοέµβρη του 2014 από την κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, επί Σαµαρά, και επικυρώθηκαν από τον
ΣΥΡΙΖΑ στις 14 Δεκεµβρίου του 2015 και επικυρώθηκαν πάλι από
τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δηµοκρατία µε τον ν.4389/2016, µε τον
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οποίο συστήθηκε και η ΑΑΔΕ.
Στα οικονοµικά θέµατα τώρα. Πέραν της γερµανικής «FRAPORT», οικονοµικά ωφελούµενος είναι και ο Όµιλος Κοπελούζου.
Όσον αφορά τον τουρισµό, λόγω των αεροπορικών συνδέσεων
µε τις πέντε αυτές χώρες, ουσιαστικά µόνο από την Ινδία του
ενάµισι δισεκατοµµυρίου θα προσδοκούσαµε τουρισµό.
Θυµάµαι πριν από µερικά χρόνια στη Διεθνή Έκθεση Τουρισµού στις Κάννες είχε έρθει ο αντίστοιχος γενικός γραµµατέας
του ινδικού ΕΟΤ στον δικό µας γενικό γραµµατέα και του ανέφερε ότι ανά πάσα στιγµή µπορούµε να φέρουµε γύρω στα
εξήντα εκατοµµύρια Ινδούς στην Ελλάδα. Η ερώτηση βέβαια του
δικού µας γενικού γραµµατέα τότε, και σήµερα ακόµα, είναι: «Με
ποιες υποδοµές;».
Φτιάχνουµε ένα αεροδρόµιο στο Καστέλι. Εµείς ως ΜέΡΑ25
είµαστε κατά του αεροδροµίου αυτού. Παρ’ όλα αυτά, το αεροδρόµιο αυτό έχει υπολογιστεί µε µήκος διαδρόµου 3,2 χιλιόµετρα. Με 3,8 χιλιόµετρα, κύριε Υπουργέ, δηλαδή µε εξακόσια
µέτρα παραπάνω, θα µπορούσαµε να είχαµε τέτοιες υπερπόντιες
πτήσεις. Γιατί;
Υποδοµές, αλλά σε ποιον τουρισµό; Προέρχοµαι από τον τουρισµό. Βιολογικοί δεν υπάρχουν, νερό δεν υπάρχει, ρεύµα δεν
υπάρχει, πεζοδρόµια δεν υπάρχουν. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη και δεν υπάρχει επίσης προσωπικό να εργαστεί.
Να αναφέρουµε τώρα για τη Ρουάντα. Αξίζει να πούµε ότι η
Ελλάδα, και πολύ καλά έκανε, δώρισε το εµβόλιο για τον COVID.
Εµείς, ως ΜέΡΑ25, από την αρχή είχαµε πει ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να αγοράσει εµβόλια και να τα δωρίσει σε φτωχές
χώρες, όπως σε χώρες της Αφρικής, για να µπορούν να εµβολιαστούν, ούτως ώστε να εκλείψει η πανδηµία. Αυτή ήταν η πρότασή µας ως ΜέΡΑ25 για όλη την Ευρώπη για τις φτωχές χώρες.
Η Ευρώπη δεν έκανε τίποτε. Ουσιαστικά έκανε µπίζνες µε τα εµβόλια.
Κύριε Υπουργέ, στη Γερµανία απαγορεύεται, βάσει Συντάγµατος, να πωλούνται ή να ξεπουλιούνται στρατηγικές υποδοµές,
όπως είναι τα αεροδρόµια, όπως κάνατε εσείς εδώ. Ως ΜέΡΑ25
θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι οι νόµοι µας, και µάλιστα αυτοί
που αφορούν υποδοµές, ελεγκτικούς µηχανισµούς και ελεγκτικές αρχές, είναι µνηµονιακοί νόµοι. Είναι δηλαδή νόµοι όχι κράτους σε κανονικότητα, αλλά κράτους κάτω από ενισχυµένη
επιτήρηση, όπως λέτε. Εν τέλει, είµαστε ξένοι στη χώρα µας. Δεν
µας ανήκει ουσιαστικά τίποτε. Έχουµε εκχωρήσει και δεσµεύσει
όλη τη δηµόσια περιουσία µας για ενενήντα εννέα χρόνια στους
θεσµούς.
Θα κλείσω λέγοντας ότι το ΜέΡΑ25 έχει ως πρώτιστο µέληµά
του την ανάκτηση τόσο της εθνικής κυριαρχίας και της δηµόσιας
περιουσίας, όσο και της εθνικής µας αξιοπρέπειας. Βεβαίως, δεν
είµαστε κατά τέτοιων διµερών συµβάσεων, αλλά δεν µπορούµε
και να τις υπερψηφίσουµε, διότι θεωρούµε ότι το υπόβαθρο πρέπει να είναι σωστό. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα τοποθετηθούµε µε το
«παρών».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λογιάδη, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέποντας τα άδεια έδρανα του ελληνικού Κοινοβουλίου
πραγµατικά απορώ και αναρωτιέµαι τι µπορεί να πει ο ελληνικός
λαός την ώρα που περνάει τόσο κρίσιµες στιγµές όλη η Ευρώπη
και όλος ο κόσµος, αλλά και ο ίδιος ο ελληνικός λαός µε την ακρίβεια, πώς θα µπορούσε να σχολιάσει την απουσία µιας προ ηµερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το θέµα της
Ουκρανίας και της ακρίβειας. Απορώ πραγµατικά µε την ιώβειο
υποµονή αυτού του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέποντας αυτή
ακριβώς την εικόνα του Κοινοβουλίου αναρωτιέται: «Γιατί να πληρώνω τους τριακόσιους;».
Ξέρετε είναι ένα ερώτηµα το οποίο το συναντάµε, φαντάζοµαι,
όλοι και δεν έχουν και άδικο, διότι η µόνη υποχρέωση του Βουλευτού είναι να είναι εδώ. Δυστυχώς, όταν οι Πρόεδροι των κοµµάτων απουσιάζουν καθηµερινά από το Κοινοβούλιο, οι Βου-
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λευτές ακολουθούν αυτή την κακή επιλογή, την κακή τακτική, εκθέτοντας και τους υπόλοιπους, τους λίγους.
Θα ήθελα να ξεκινήσω -γιατί για µένα η Ουκρανία είναι πολύ
σηµαντικό θέµα. ούτε η Ρουάντα είναι ούτε το Μπαγκλαντές είναι
ούτε όλα αυτά που συζητάµε σήµερα- και να µιλήσουµε λίγο για
την Ουκρανία, γιατί η ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει το θάρρος
να ανοίξει µια κουβέντα για το θέµα αυτό. Παρακολουθώ τα κανάλια στα οποία γίνονται κουβέντες και συζητήσεις για το θέµα,
αλλά δεν βλέπω πραγµατικά από το πολιτικό προσωπικό της
χώρας να θέλει να ασχοληθεί σοβαρά µε το θέµα της Ουκρανίας.
Το θέµα της Ουκρανίας δεν είναι µακριά της Ελλάδας, σε µια
ευθεία γραµµή από την Αλεξανδρούπολη είναι περίπου εξακόσια, επτακόσια χιλιόµετρα. Δεν είναι µακριά. Μακριά είναι τα
αυτιά των πολιτικών και κυρίως της Κυβερνήσεως από αυτά που
µπορούν να συµβούν. Επί έτη το πολιτικό σύστηµα της χώρας
καλλιεργεί µια µειονεξία και µια ηττοπάθεια στην Ελλάδα. Η
ρήση «δεν διεκδικούµε τίποτε» είναι µία ρήση λαθεµένη, είναι
λάθος.
Και θα αναφερθώ στον µέγα Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος
όταν έγραφε -ήταν από τους µοναδικούς πολιτικούς Αρχηγούς
που διάβασε και απέδωσε Θουκυδίδη, γιατί ήξερε τι σηµαίνει
δόγµα αποτροπής και άµυνας και ο νόµος του ισχυρού- έγραφε
το εξής: Εισέβαλα στρατιωτικώς στην Τουρκία για να εγκαθιδρύσω και να προστατεύσω ένα ελληνικό κράτος µε πρωτεύουσα τη Σµύρνη στα παράλια της Μικράς Ασίας και σε επόµενο
στάδιο να ενσωµατωθεί αυτό µε την Ελλάδα µε δηµοψήφισµα.
Ξέρετε σε ένα από τα συνθήµατα του ο µέγας Βενιζέλος έλεγε
το εξής: «Η Ελλάς δεν πηγαίνει εκεί που της λείπει εθνολογική
βάσις.». Κρατήστε το λίγο. «Η Ελλάς δεν πηγαίνει εκεί που της
λείπει εθνολογική βάσις.». Και ο Βενιζέλος δεν ήταν ούτε σοβινιστής ούτε εθνικιστής ούτε µιλιταριστής, παρά τα λάθη του που
έκανε, γιατί ποιος δεν κάνει λάθη; Αυτό το δήλωσε και για τη Συνθήκη των Σεβρών, όχι µόνο για τη Λωζάνη. Το ίδιο πραγµατοποιεί
κακώς ή καλώς, το εξετάζει ο καθένας από τη δική του οπτική
γωνία, και η Ρωσία τού σήµερα.
Εγώ, όµως, πραγµατικά απορώ. Αυτή η Δύση, η εκλεκτή Δύση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αξιών που πρεσβεύει η Νέα Δηµοκρατία -σιωπά ο ΣΥΡΙΖΑ, σιωπά το ΚΙΝΑΛ,
γιατί είναι µια τριπλή θα έλεγα άτυπη συγκυβέρνηση- γιατί όταν
οι Αζερµπαϊτζανοί εισέβαλαν στην Αρµενία και κατέλαβαν εδάφη
δεν έκανε µία παρέµβαση πριν από µερικούς µήνες; Γιατί δεν βόλευε στον αµερικανικό παράγοντα.
Και είµαι ο τελευταίος που θα δήλωνα αντιδυτικός, αλλά η δική
µου νοοτροπία και λογική είναι η αυτονόητη. Η Ευρώπη περιλαµβάνει τη Ρωσία. Αυτό έλεγε ο Σαρλ ντε Γκολ και αυτό είναι το
δόγµα της Ελλάδας που πρέπει να ακολουθήσουµε. Χωρίς Ρωσία
δεν υπάρχει Ευρώπη. Αυτό είναι δεδοµένο επί αιώνες, χιλιετηρίδες. Δυστυχώς, ο αµερικανικός παράγοντας πέτυχε να αποµονώσει τη Ρωσία από την Ευρώπη για το δικό του συµφέρον.
Ποιοι νίκησαν σήµερα ξέρετε; Νίκησαν και οι Αµερικανοί µε
την άνοδο του φυσικού αερίου τεράστια ποσά, το κεφάλαιο δηλαδή, και οι Ρώσοι κέρδισαν, ο Βλαντιµίρ Πούτιν, από την πώληση φυσικού αερίου σε ακριβή τιµή. Ποιοι έχασαν; Χάνουν οι
Ουκρανοί, που είναι οι χρήσιµοι ηλίθιοι των Αµερικανών, και η
Ευρώπη, που είναι η χρήσιµη ηλίθια των Αµερικανών. Αυτά για
να καταλαβαινόµαστε, για να ξέρουµε τι γίνεται γύρω µας.
Κι όταν συµβαίνουν όλα αυτά η Ελλάς είναι απούσα. Η Ελλάς
είναι προστρέχουσα, πρώτος πολιτικός αρχηγός, Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος απαίτησε -οϊµέ!- κυρώσεις στη Ρωσία
ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός.
Γιατί αυτή η βιασύνη και η σπουδή; Ακόµα είναι νωπό το αίµα
των Ελλήνων το 1974 στην Κύπρο που οι Αµερικάνοι δεν έκαναν
τίποτα. Ακόµα είναι νωπό ως δήλωση του Στόλτενµπεργκ το
«βρείτε τα µε την Τουρκία γι’ αυτά που σας κάνει». Άρα, λοιπόν,
γιατί προτρέχουµε εµείς; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Η Λευκορωσία τώρα που µιλάµε απορροφήθηκε από τις δυνάµεις του -αυταρχικού θέλετε; Όπως θέλετε πείτε τον- Βλαντιµίρ
Πούτιν. De facto πλέον. Η Γαλλία προβάλλει ως φυσικός ηγέτης
και συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχει η Γερµανία
στρατό.
Χωρίς στρατό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πας πουθενά. Και αυτό
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απεδείχθη από την οικονοµική ευρωστία της Γερµανίας που δεν
διαθέτει στρατό να επιβάλλει την πολιτική της βούληση.
Η Τουρκία φαίνεται να είναι ο επιτήδειος ευφυής ουδέτερος.
Σχοινοβατεί ο Ερντογάν. Η Κίνα τεστάρει τα νερά στην Ταϊβάν.
Ο πλανήτης τρέµει συθέµελα. Και εµείς ασχολούµαστε µε τη
Ρουάντα, µε την Κένυα και µε ένα σωρό άλλα πραγµατάκια, τα
οποία δεν θα έπρεπε να µας απασχολούν εδώ. Τα σοβαρά είναι
αυτά που σας είπα.
Και πραγµατικά, κλαυσίγελο δηµιουργεί η απειλή του κ. Μητσοτάκη προς τον Βλαντιµίρ Πούτιν ότι θα επιβάλλουµε κυρώσεις. Πραγµατικά, είναι να γελάει κάθε πικραµένος. Είναι δυνατόν, αντί να ζητήσει να επιβάλλουν κυρώσεις οι Ευρωπαίοι
στην Τουρκία που παραβιάζει καθηµερινά τον εναέριο χώρο, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα; Εκεί δεν µιλάει κανένα κόµµα. Μόνο εκεί
που βολεύει τον αµερικανικό παράγοντα συµπτωµατικά θέλουµε
κυρώσεις.
Η χώρα εµπλέκεται σε µία σύγκρουση που δεν µας αφορά.
Επαναλαµβάνουµε το ίδιο λάθος που κάναµε µε τον κριµαϊκό πόλεµο, που στείλαµε στρατό λίγο πριν και λίγο µετά την επανάσταση των κοµµουνιστών, των µπολσεβίκων, στη Ρωσία. Τι
δουλειά είχαµε εκεί; Την πληρώσαµε αργότερα. Κάνουµε το ίδιο
λάθος ακριβώς µε άλλους φυσικούς ηγέτες.
Δεν απορεί κανένας από τη Νέα Δηµοκρατία που ο Πρωθυπουργός πολύ εύκολα λέει «κυρώσεις», «απειλή πολέµου» για
την Ουκρανία και τη Ρωσία, όταν σουλατσάριζε στο Αιγαίο το
«Ορούτς Ρέις» και λέγατε ότι «ο αέρας το πήρε λίγο παραπάνω
και βρέθηκε σε εµάς µέσα»; Εκεί δεν λέγατε κάτι τέτοιο. Κάνετε
σαν τον Ζήκο στην ταινία του Χατζηχρήστου: «Βάστα µε να µην
τον µαλώσω». Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία.
Η Νέα Δηµοκρατία, όµως, δεν είναι αυτή η πραγµατική. Η Νέα
Δηµοκρατία είναι του Κωνσταντίνου Καραµανλή, του γενάρχη
σας, που δεν σήκωνε πολλά- πολλά, όπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν αυτοί οι δύο άνδρες είχαν συµφωνήσει περί της βυθίσεως του «Χόρα». Αλλά, δεν είστε ικανοί να πάτε σε µια σοβαρή
κουβέντα σε επίπεδο προέδρων κοµµάτων ή αρχηγών κοµµάτων.
Δεν είστε σοβαροί να κάνουµε µια κουβέντα εδώ µέσα.
Και ακούω από Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας το εξής.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, το έγκληµα που κάνουν. Συγκρίνουν τη θρησκευτική µειονότητα της Θράκης µε την εθνική µειονότητα στα ανατολικά της Ουκρανίας και δεν ντρέπονται. Οι
αδελφοί µας µουσουλµάνοι δεν είναι εθνική µειονότητα, είναι
θρησκευτική. Σταµατήστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και οι
υπόλοιποι, να ρίχνετε «νερό στον µύλο» των Τούρκων.
Και γίνονται κι άλλα πολλά λάθη. Βασίζεστε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, εσείς της Νέας Δηµοκρατίας: «Ό,τι πουν
οι Αµερικανοί». Ξέρετε ότι την αµερικανική πολιτική για την Τουρκία την ασκούν τρεις Τουρκάλες; Το ξέρετε; Ο Ελληνοαµερικανός Μπιλιράκης το κατήγγειλε πριν λίγες µέρες. Πρόκειται για
την κ. Ντουράκογλου, η κ. Γκιουζελσού και η κ. Νιζανσί. Είναι
Τουρκάλες στην Αµερική, που ασκούν –ακούστε- την πολιτική
στη Μεσόγειο µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και βασίζεστε
στους Αµερικανούς;
Αυτά σας τα λέω, γιατί απλά το θέµα δεν είναι τι ξέρετε. Το
θέµα είναι να καταλάβετε ποιοι είµαστε εµείς οι Έλληνες, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας. Και θα σας πω ένα παράδειγµα πολύ
απλό και χωρίς µεγαλεπήβολη αντίληψη περί του έθνους, της
ιστορίας, του πολιτισµού, αλλά µε ιστορικό επιχείρηµα.
Ο Γιάννης Αγιάννης στην Ευρώπη των πολιτισµένων είχε κλέψει ένα ψωµί και µπήκε φυλακή. Στο Βυζάντιο το δικό µας επί
χίλια ολόκληρα χρόνια οι φούρνοι του αυτοκράτορα έδιναν δωρεάν ψωµί, ένα καρβέλι, σε κάθε φτωχό και σε κάθε ξένο που πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι αναφορά για το πόσο
διαφορετικός λαός είµαστε, για το πόσο διαφορετικοί είµαστε
εµείς οι Έλληνες. Αυτοί είµαστε οι Έλληνες. Αυτοί ήµασταν,
αυτοί είµαστε και αυτοί θα ξαναγίνουµε µε την Ελληνική Λύση.
Αυτό αξίζει ο Έλληνας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, πραγµατικά εγώ ζηλεύω τη Νέα Δηµοκρατία για ένα
µόνο πράγµα. Πήγαν οι ερασιτέχνες του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν δουλειά µε τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως. Ερασιτέχνες οι άνθρωποι, δεν ήξεραν, παγιδεύτηκαν µε τα βοσκοτόπια, µε τον Καλογ-
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ρίτσα κι όλα αυτά τα περίεργα. Εσείς χωρίς να κάνετε κανένα,
πραγµατικά κανένα, τέτοιο πράγµα ελέγχετε όλα τα µέσα ενηµερώσεως, µε στρατευµένους πλέον δηµοσιογραφίσκους, µε
στρατευµένους ιδιοκτήτες.
Και θα σας αποδείξω πως ελέγχετε όλα τα µέσα. Έχετε τα ανθελληνικά ellinikahoaxes.gr, στα οποία έχω κάνει µήνυση αναγκαστικά γιατί συνεχώς ψεύδονται. Ο Αλικάκος είναι δικός σας
άνθρωπος, της Νέας Δηµοκρατίας, φιλελεύθερος. Το έχει πει
όλη η οµερτά, έχουν γίνει και καταγγελίες. Όσα ψέµατα και να
έχει πει η Νέα Δηµοκρατία, κύριοι της Αριστεράς, δεν βγήκαν τα
ellinikahoaxes.gr να πουν ότι είναι fake news. Όσα ψέµατα λένε
οι Υπουργοί σας, ο Πρωθυπουργός σας, δεν υπάρχει αναφορά
περί fake news στη Νέα Δηµοκρατία. Είναι το µόνο έντιµο, ειλικρινές κόµµα η Νέα Δηµοκρατία µε τα τόσα ψέµατα κατά το ανθελληνικό ellinikahoaxes.gr. Τι σηµαίνει ελληνικά «Ellinika Hoaxes» όµως; Σηµαίνει ότι αυτοµάτως αν σε βγάλουν fake news,
σου κατεβάζουν από το Facebook την ιστοσελίδα σου. Εσείς,
λοιπόν, έχετε την ασυλία αυτή των ellinikahoaxes.gr. Εµείς δεν
την έχουµε.
Δεύτερον, δώσατε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ διαφήµιση.
Έτσι τους ελέγχετε.
Τρίτον, διαγράψατε χρέη στα µίσθια των συχνοτήτων που κατόρθωσε -και µπράβο και προς τιµήν του- ο ΣΥΡΙΖΑ να επιβάλλει.
Τέταρτον, έχετε -θα το πω ευθέως- τη συµβουλευτική επιτροπή σας, όπως είχε η χούντα, το ΕΣΡ. Επαναλαµβάνω, αυτός
ο φορέας λειτουργεί ως συµβουλευτική επιτροπή της Νέας Δηµοκρατίας. Η χούντα, ξέρετε, ακόµα και τα τραγούδια του Θεοδωράκη είχε διαγράψει και είχε πει ότι δεν πρέπει να παίζονται.
Το ίδιο κάνει και το ΕΣΡ. Χαϊδεύει τα µεγάλα κανάλια, επιβάλλει
πρόστιµο 15.000 ευρώ σε ένα µεγάλο κανάλι και επιβάλλει
40.000 πρόστιµο σε µικρά κανάλια περιφερειακά. Κυνηγά, λοιπόν, αυτά που µιλούν, αυτά που διαφωνούν, που δεν συναινούν
στα συνεχή εθνικά, οικονοµικά, πολιτισµικά, πολιτιστικά εγκλήµατά σας.
Παράδειγµα:
Τιµώρησαν το περιφερειακό κανάλι «ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» µε 40.000 ευρώ πρόστιµο γιατί ο κ. Καλόγηρος -δικός σας άνθρωπος είναι, της Νέας Δηµοκρατίας και
µάλιστα έχει σχέση µε Υπουργό- είπε ότι ο κορωνοϊός προέρχεται από την Κίνα, από εργαστήριο. Το είπε πριν δυόµιση χρόνια.
Τιµωρήθηκε µεν, επιβεβαιώθηκε δε ότι προέρχεται από εκεί. Το
πρόστιµο υπάρχει όµως. Και δεν µπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τα
40 χιλιάρικα είναι πολλά λεφτά.
Τι είναι το ΕΣΡ λοιπόν; Είναι µια οµάδα που λειτουργεί ως παρακρατικός µηχανισµός υπό τον υπέργηρο δικαστή κ. Κουτρουµάνο που είναι άσχετος από την τηλεόραση, που δεν γνωρίζει τι
σηµαίνει τηλεόραση, αλλά αποφασίζει για την τηλεόραση. Είναι
µια οµάδα που λειτουργεί παρακρατικά, ως παρακρατική οργάνωση και τιµωρεί όσους διαφωνούν µε το σύστηµα της Νέας Δηµοκρατίας. Τι είναι το ΕΣΡ; Είναι µια οµάδα που λειτουργεί ως
παρακρατική οργάνωση και τιµωρεί Βουλευτές γι’ αυτά που λένε
στη Βουλή.
Ακούστε τι έκανε το ΕΣΡ σας. Τιµώρησε ένα κανάλι στην
Κρήτη, το «ΚΡΗΤΗ TV1», το οποίο φιλοξένησε Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και αποκάλεσε όπως ο Έλληνας Πρωθυπουργός
τους παράνοµους µετανάστες, τους είπε «λαθροµετανάστες».
Πριν δυόµισι χρόνια η εκποµπή. Και τιµωρήθηκε τώρα µε 40.000
ευρώ πρόστιµο από αυτή την οργάνωση που συµπεριφέρεται ως
παρακρατική οργάνωση της Νέας Δηµοκρατίας, το ΕΣΡ.
Είναι µια οµάδα ανθρώπων που όλοι προέρχονται από ιδεοληψίες, όχι αριστερές. Δεν είναι Αριστεροί. Οι Αριστεροί είναι εδώ.
Αυτοί είναι ψευτοαριστεροί στην Εκάλη, στην Κηφισιά, στη
Βούλα. Αυτοί οι ιδεοληπτικοί τύποι µισούν καθετί ελληνικό. Έχουν εχθροπάθεια µε το ελληνικό. Το ΕΣΡ λειτουργεί ως παρακρατική οργάνωση Ταλιµπάν µε µισελληνισµό υπέρ της Νέας Δηµοκρατίας και το καταγγέλλω!
Είναι µια οµάδα που -ακούστε τώρα- επειδή έτσι θέλει, τιµωρεί
τώρα, σήµερα, γι’ αυτό που έγινε πριν τρία χρόνια. Ποια δικαιοσύνη είναι αυτή που τιµωρεί τώρα γι’ αυτό που έγινε πριν τρία
χρόνια; Πείτε µου εσείς.
Είναι µια οµάδα, λοιπόν, που ένας δικαστικός άσχετος µε την
τηλεόραση µάζεψε δικηγόρους δικούς του, φιλαράκια του για να
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κάνουν αυτοί νοµοπαρασκευαστικά την ποινή και οι άλλοι να κάθονται και να ακούν και να παίρνουν τα λεφτά τους χωρίς να δουλεύουν. Είναι µια οµάδα, λοιπόν, που κάνει ό,τι θέλει κι αυτό το
Κοινοβούλιο δεν µπορεί να τους ελέγξει. Έχουν το ακαταδίωκτο.
Ξέρετε ότι έχουν το ακαταδίωκτο;
Το ΕΣΡ έχει το ακαταδίωκτο. Θα σας το πω τώρα. Ακούστε.
Εδώ το έχω µπροστά µου. Για να καταλάβετε πού ζητείται δικαιοσύνη επιτέλους. Αυτοί οι κύριοι, λοιπόν, γιατί έχω κάνει και µήνυση εναντίον τους, λειτουργούν παράνοµα. Ξέρετε ότι το ΕΣΡ
είναι παράνοµο; Όλες οι αποφάσεις του ΕΣΡ είναι παράνοµες
πλέον γιατί δεν έχει γίνει σωστά, νοµότυπα η κλήρωση των
µελών. Και το λέει ο νόµος.
Λειτουργεί το ΕΣΡ παρανόµως και το ελληνικό Κοινοβούλιο
δεν κάνει το παραµικρό. Γιατί; Γιατί η Νέα Δηµοκρατία βολεύεται
µε αυτούς. Και θα σας το πω ευθέως, δείτε το ΚΚΕ πόσο εµφανίζεται στα κανάλια. Δείτε ακόµη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ,
επειδή το χαϊδεύετε τελευταία, το εµφανίζετε. Εδώ ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έκανε εκλογές και το είχατε µια εβδοµάδα
στην ΕΡΤ να παρουσιάσουν τον κάθε καλεσµένο λες και είναι ο
Πρωθυπουργός της χώρας.
Ε, λοιπόν αυτό το πράγµα εµείς θα το σταµατήσουµε. Οι κύριοι και οι κυρίες αυτές του ΕΣΡ, που συµπεριφέρονται ως παρακρατική οργάνωση, δολοφονούν αξιοπρέπειες ανθρώπων,
δολοφονούν αξιοπιστία ανθρώπων, δολοφονούν προσωπικότητες, δολοφονούν την ίδια τη δηµοκρατία διότι η ελευθεροστοµία
του Βουλευτή και η έκφρασή του είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη, δολοφονούν οικονοµικά ζωές και επιχειρήσεις.
Και τι κάνουν; Δεν τιµωρούν τον Βουλευτή, τιµωρούν το κανάλι
που φιλοξένησε τον Βουλευτή, ώστε να µην τον ξανακαλέσει. Στα
πανελλαδικά µάς απαγορεύεται στη Νέα Δηµοκρατία να περνάµε
απ’ έξω. Στα περιφερειακά λοιπόν πάτε να µας απαγορεύσετε
και από εκεί. Λοιπόν πρέπει να ντρέπεστε!
Πώς διαιωνίζεται η ασυδοσία του ΕΣΡ; Είστε νοµικός, ν.2863/
2000 προέβλεπε τις πειθαρχικές ευθύνες µελών του ΕΣΡ, υπήρχαν. Καταργήθηκε µε νεότερο νόµο το 2002 επί ΠΑΣΟΚ µε ρητή
αναφορά ότι η πειθαρχική ευθύνη ρυθµίζεται από τον κανονισµό
λειτουργίας του ΕΣΡ, που όµως ήταν ήδη δηµοσιευµένος και δεν
προβλέπει απολύτως τίποτα για πειθαρχική ευθύνη. Δηλαδή οι
κύριοι αυτοί αποφασίζουν και δεν έχουν καµµία πειθαρχική ευθύνη. Γι’ αυτό και αποφασίζουν όπως τους βολεύει µε σαράντα
χιλιάρικα, πενήντα χιλιάρικα, εξήντα χιλιάρικα, αλλά στα µεγάλα
κανάλια η παρακρατική οµάδα, γιατί έτσι συµπεριφέρονται, ως
πραγµατική οµάδα του Κουτρουµάνου, βαράει προσοχές. Η εντολή είναι στον «ΣΚΑΪ» όχι µεγάλα πρόστιµα, αλλά µικρά. Αυτό
είναι ΕΣΡ; Κενό νόµου υπάρχει. Το είπα και στον Πρόεδρο της
Βουλής, αλλά βολεύεστε να φιµώνετε το ΚΚΕ, να φιµώνετε τον
ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25, εµάς, τους υπόλοιπους.
Βολεύεστε, αλλά θα σας πω κάτι. Έρχονται εκλογές! Πολύ
σύντοµα θα κληθείτε να απολογηθείτε στην κάλπη. Θα απολογηθείτε στον ελληνικό λαό για όλα όσα έχετε κάνει. Διότι ακαταδίωκτο οι Υπουργοί, ακαταδίωκτο οι τραπεζίτες, ακαταδίωκτο το
ΕΣΡ, ακαταδίωκτο η επιτροπή λοιµωξιολόγων, ακαταδίωκτο για
µέλη Επιτροπής Εµβολιασµού, ακαταδίωκτο για Επιτροπή Αντιµετώπισης Εκτάκτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας, ακαταδίωκτο
για µέλη του ΣΝΚ, ακαταδίωκτο µελών Διοικητικού Συµβουλίου
της ΛΑΡΚΟ, ακαταδίωκτο υπάλληλων προϊστάµενων ΑΑΔΕ, δηλαδή πάνω από τριάντα οµάδες, διευθύνσεις και αρχές έχουν
ακαταδίωκτο στη χώρα. Πώς θα βρεις το δίκιο σου; Έτσι κυβερνάτε; Αυτή είναι κυβέρνηση; Αυτό είναι κοινοβούλιο, όπου έχουν
οι άλλοι ακαταδίωκτο και ο Βουλευτής δεν µπορεί να µιλήσει
γιατί το ΕΣΡ του τραβάει το χαλί από κάτω;
Και επειδή πιέζει ο χρόνος, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, πέφτετε, φεύγετε, το είπε και ο Πορτοσάλτε. Φεύγετε από την ακρίβεια στο ρεύµα, φεύγετε γιατί δεν κυβερνάτε υπέρ του λαού,
αλλά κυβερνάτε υπέρ των ολιγαρχών, κυβερνάτε υπέρ των εµπόρων φυσικού αερίου και όχι υπέρ του απλού εµποράκου, του
απλού µισθωτού, συνταξιούχου, δηµοσίου υπαλλήλου ή του
άνεργου. Κυκλοφορείτε έξω στον δρόµο και το βλέπετε και µόνοι
σας. Και χάρηκα που στην επιτροπή οι νεοδηµοκράτες Βουλευτές τα έψαλαν στον Υπουργό για το ρεύµα.
Όµως αναρωτηθήκατε, το έγκληµα που κάνατε ως Νέα Δηµο-
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κρατία πριν λίγο καιρό, όταν πήγατε και πήρατε οµολογιακό δάνειο 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ µε ρήτρα ρύπων, πού οδηγείτε τη
χώρα; Την οδηγείτε, να σας πω πού, στην πείνα! Πηγαίνουµε σε
επισιτιστική κρίση! Είναι ντροπή!
Και µάλιστα το οµόλογο που πήρατε έχει καταρρεύσει κατά
8%. Έχασε η ΔΕΗ 200 εκατοµµύρια. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό, δηλαδή 200 εκατοµµύρια από τη ΔΕΗ; Σηµαίνει ότι δεν µπορεί να
κάνει µειώσεις τιµολογίων, σηµαίνει ότι αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα πάνε πουθενά αλλού, δεν µπορεί.
Θα µπορούσα να πω πολλά, αλλά το χειρότερο απ’ όλα ποιο
είναι; Δίνετε σε έναν κύριο –εγώ δεν ξέρω ποιος είναι- τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΔΕΗ 1.000 ευρώ µεροκάµατο, Χριστός και Παναγία! Η ΔΕΗ καταρρέει, αλλά 1.000 ευρώ
µεροκάµατο ένας τύπος που δεν ξέρω τι βιογραφικό έχει!
Κύριε Υπουργέ, αυτός ο Στασσίδης, Στάσσης –πώς λέγεται;1.000 ευρώ µεροκάµατο όταν ο µισθός είναι 500 και 400 ευρώ;
Μα, 1.000 ευρώ την ηµέρα! Δώστε µου το βιογραφικό του κυρίου! Πώς παίρνει τα 1.000 ευρώ; Εγώ είµαι επιχειρηµατίας και
δεν παίρνω 1.000 ευρώ την ηµέρα κέρδος. Εµείς «µέσα» είµαστε,
έτσι και αλλιώς θα µας κλείσετε στο τέλος µε το ΕΣΡ, αλλά παλεύουµε να επιβιώσουµε. Οι διευθυντές στη ΔΕΗ από είκοσι επτά
έγιναν εκατόν πέντε. Οι βοηθοί διευθυντών από εξήντα έγιναν
διακόσιοι πενήντα. Πού πάτε έτσι;
Για να µη πω για τα άλλα τα εγκλήµατα. Σας είπαµε εδώ στις
αρχές του 2020 και ο Πρωθυπουργός ήταν εδώ να προαγοράσετε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Εγώ, η Ελληνική Λύση το είπε.
Δεν κάνατε τίποτα και σήµερα κάνετε τα χειρότερα, τα αντίστροφα.
Βγαίνει ο κύριος Υπουργός ο «αεριοφάγος» και ο «υδρογονοφάγος», ο κύριος Δένδιας -που τον κάνατε τουρκοφάγο εσείςκαι λέει «δεν θέλουµε φυσικό αέριο εµείς, δεν θέλουµε πετρέλαιο, δεν θέλουµε» και την ίδια µέρα, 18 Φεβρουαρίου, βγαίνει η
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και λέει «250 δισεκατοµµύρια ευρώ η αξία των
ελληνικών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης».
Ποιος είναι αυτός που τον θησαυρό των Ελλήνων τον στερεί
από τον Έλληνα; Ποιος είναι αυτός που το ηλεκτρικό ρεύµα το
στερεί; Και δεν µιλώ για πράσινη ανάπτυξη. Δεν µε ενδιαφέρει
καν.
Όµως, θα σας πω -και κλείνω εδώ- µιλάτε για πολιτική και ηθική, εσείς στη Νέα Δηµοκρατία και στα υπόλοιπα κόµµατα όσα
κυβέρνησαν -Κίνηµα Αλλαγής περισσότερο, ελάχιστα ο ΣΥΡΙΖΑτα κόµµατα, δηλαδή, που συγκυβερνάτε ατύπως και φαίνεται ότι
θα συγκυβερνήσετε. Δεν είναι τυχαία η δήλωση του κ. Τσίπρα,
«µε ένα κοµµάτι από τη Νέα Δηµοκρατία». Δεν είναι τυχαία η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σκίζει τα ιµάτιά του, κύριοι
της Αριστεράς και λέει «αν γίνει συγκυβέρνηση χωρίς εκλογές,
είναι πραξικόπηµα». Κάτι ετοιµάζει ο αµερικανικός παράγοντας.
Γιατί ήρθε εδώ ο πρέσβης Πάιατ και την επόµενη µέρα βγήκε ο
ξάδερφος του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας, να δηλώσει τα περί καλής
Νέας Δηµοκρατίας.
Σας λέµε «καλή η Χρυσή Αυγή», κάποιοι το έλεγαν παλιά, αν
το θυµάστε. Δεν είναι καλοί ή κακοί κάποιοι. Πείτε το! Συγκυβερνούµε τώρα και πρέπει να πετάξουµε τη µάσκα και θα συγκυβερνήσουµε µετά.
Όταν, λοιπόν, µιλάτε για ηθική -θα το πω έτσι κοµψά- είναι σαν
να µιλάει ο Τατσόπουλος για Ορθοδοξία. Ξέρετε από την αρχή
ότι δεν υπάρχει ηθική στη Νέα Δηµοκρατία, δεν υπάρχει στα κυβερνώντα κόµµατα η ηθική. Τα πάντα γι’ αυτούς είναι πολιτική
και πολιτικαντισµός.
Ακούστε τώρα -και κλείνω εδώ- το µόνο που ξέρετε να κάνετε
είναι να διαφωνείτε στα µικρά. Για οικονοµία δεν θα µιλήσω, αλλά
θα µιλήσω γι’ αυτό. Πραγµατικά απορώ µε τη λογική της ύβρεως
και της χυδαιότητας που, σε προσωπικό επίπεδο πολλές φορές,
αντιπαρατίθενται τα κόµµατα. Είναι το κλασικό κόλπο, όµως, του
πολιτικάντη, η πόλωση και επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων
µου, να υβρίζω εγώ τον έναν, αυτός να υβρίζει εµένα, στα µεγάλα, όµως, να συµφωνούµε. Συµφωνείτε σχεδόν σε όλα.
Δεν είναι τυχαία η σιωπή όλων των κοµµάτων, πλην ΚΚΕ –γιατί
εγώ είµαι δίκαιος, κύριοι, όχι όπως εσείς που λέτε «όλοι» και δεν
λέτε «πλην Ελληνικής Λύσης»- που δεν έκαναν καµµία αναφορά
στην Ουκρανία, που δεν µίλησε κανένας εξ αυτών εναντίον των
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Αµερικανών, που δεν είπε κανείς ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να εµπλακεί. Ουδετερότης. Η αλήθεια είναι αυτή. Ουδετερότητα. Δεν
µας αφορά η Ουκρανία στην παρούσα φάση. Δεν πρέπει να εµπλακούµε, για να µην την πληρώσουµε και πάλι.
Γύρω από την καταρρέουσα φαυλοκρατία σας, εµείς λέµε το
εξής: «Θα φέρουµε την ελληνοκρατία» και σας απαντούµε µε τον
µέγα Παπαδιαµάντη, ο οποίος µιλούσε για ραγιάδες και γραικύλους, «ο γραικύλος µοιάζει µε νάνον που ανασηκώνεται στις
µύτες των ποδιών του και τεντώνεται για να φανεί στο ύψος του
ως γίγαντας, δηµοσίως παριστάνει τον άθεο ή τον κοσµοπολίτη
και αυτό αποτελεί ανίατη νόσο της ψευτοδιανόησης, που απορρέει από ένα σύµπλεγµα κατωτερότητος έναντι των ειδικών και
των δυτικών, το οποίο συνοδεύεται από παντελή άγνοια της Ορθοδοξίας και απροκάλυπτη έλλειψη φιλοπατρίας». Αυτό, λοιπόν,
την έλλειψη φιλοπατρίας, θα την επαναφέρουµε εµείς ως Ελληνική Λύση γιατί αγαπάµε την πατρίδα, αγαπάµε την Ελλάδα, αγαπάµε τους Έλληνες και θα τσακίσουµε στη νοµιµότητα τον κάθε
Κουτροµάνο και την κάθε συµµορία, που συµπεριφέρεται ως
συµµορία απέναντι στην Ελληνική Λύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα τα πούµε στις εκλογές και µε τον Κουτροµάνο και µε το
ΕΣΡ και µε εσάς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίµου µε κάτι «Γρηγόρηδες» ή «γρήγορους» που νοµίζουν ότι
µπορούν να παίξουν µε τη νοηµοσύνη µας, αλλά κυρίως να παίξουν µε τη λογική µας. Κανείς δεν θα παίξει µε εµάς, γιατί όταν
παίζεις µε εµάς, παίζεις µε τον ελληνικό λαό. Γιατί εµείς είµαστε
ο λαός. Εσείς είστε η άρχουσα τάξη. Εµείς θα επαναφέρουµε
την τάξη και τη λογική στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Εισερχόµαστε τώρα στις οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Υπάρχουν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που ζητούν
τον λόγο; Αν δεν υπάρχουν, να µιλήσει ο κύριος Υπουργός και
να κλείσει η συζήτηση.
Η κ. Μπακαδήµα δεν είναι εδώ, ο κ. Χήτας ούτως ή άλλως δεν
µπορεί να µιλήσει, ο κ. Καραθανασόπουλος δεν θέλει τον λόγο,
ο κ. Σκανδαλίδης όχι…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για δύο λεπτά. Θα µιλήσω τελευταίος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό.
Ο κ. Μαµουλάκης έχει ζητήσει τον λόγο. Στη διαδικασία αυτή
πάµε από το µικρότερο κόµµα στο µεγαλύτερο.
Ορίστε, κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο. Αν θέλετε µπορείτε
να µιλήσετε από το Βήµα για να βγάλετε τη µάσκα σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Σήµερα βρισκόµαστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, για να συζητήσουµε πέντε κυρώσεις συµβάσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε τις χώρες που άπτονται των αεροπορικών γραµµών και
αεροπορικών συνδέσεων. Είναι κυρώσεις οι οποίες κατά τα άλλα
δεν απασχολούν. Έχουν προηγηθεί οι σύµφωνες γνώµες κοµµάτων και από την προηγούµενη κυβέρνηση άλλωστε. Άρα, δεν θα
µείνω πολύ στα του νοµοσχεδίου και των κυρώσεων αυτών, όσο
σε µια κριτική για την τρέχουσα επικαιρότητα. Ακούσαµε και τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης προηγουµένως.
Νοµίζω ότι βρισκόµαστε σε µια πάρα πολύ κρίσιµη συγκυρία,
κύριοι συνάδελφοι. Η πανδηµία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα µας
σε υγειονοµικό επίπεδο. Η πανδηµία ακρίβειας, το τσουνάµι ακρίβειας φαίνεται ότι δεν βρίσκει κανένα ανάχωµα, καµµία ανάσχεση από την Κυβέρνηση. Μια δοµική κυβερνητική αβελτηρία
βρίσκεται σε εξέλιξη δυστυχώς προς ζηµίαν των πολιτών και οι
καταστάσεις φυσικά που λαµβάνουν χώρα στην Ουκρανία κυοφορούν ενδεχοµένως και µια πολύ πιο δύσκολη συνθήκη για
όλους µας και για τη χώρα µας στο επίπεδο της ακρίβειας το
επόµενο διάστηµα. Οι απειλές είναι σαφέστατες και νοµίζω ότι
εδώ πληρώνουµε και µια στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης
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Μητσοτάκη να δεθεί στο άρµα, χωρίς µάλιστα καµµία διαπραγµατευτική ισχύ. Θυµίζω την ελληνοαµερικανική περίφηµη συµφωνία, η οποία πέρασε από πλευράς της Κυβέρνησης στη λογική
της ενίσχυσης, της θωράκισης της χώρας. Ενώ τελικά τι κάνει,
σε τι συντελεί αυτή η πενταετής και άνευ όρων προέκταση; Δίνει
ένα σήµα στη Ρωσία ότι βρισκόµαστε ακραιφνώς στο άρµα κάποιου συγκεκριµένου και σίγουρα όχι µαζί µε τη Ρωσία. Δύσκολη
συνθήκη, δύσκολη συγκυρία. Ο πόλεµος είναι προ των πυλών. Η
πόρτα του φρενοκοµείου, δυστυχώς, έχει ανοίξει και αυτό είναι
κάτι που προβληµατίζει άπαντες. Όµως σίγουρα και η στάση της
ελληνικής πολιτείας θα πρέπει να είναι πιο σοβαρή, πιο σταθερή
και τεκµηριωµένη. Και το λέω αυτό, διότι θα αναλύσω και περαιτέρω τα προβλήµατα και τις διαστάσεις που υπάρχουν.
Τώρα να κάνω ένα σχόλιο για την ακρίβεια, γιατί πραγµατικά
είναι το κύριο θέµα που απασχολεί άπαντες στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν νοικοκυριά πραγµατικά σε απόγνωση. Σωρεύονται υποχρεώσεις στους λογαριασµούς της ΔΕΗ. Είναι
αµφίβολο αν θα µπορούν να πληρωθούν, σχεδόν αδύνατο και
φαντάζεστε τι θα συµβεί σε µερικούς µήνες. Οι ενισχύσεις περί
κατώτατου µισθού τον κόκκινο Μάιο από τον κ. Μητσοτάκη καταλαβαίνετε ότι είναι εκτός πραγµατικότητας και, φυσικά, δεν
συντελεί στο να ενισχυθεί στην πράξη το ελληνικό νοικοκυριό, η
µικροµεσαία επιχείρηση η οποία χειµάζεται αυτήν την περίοδο
λόγω της ενεργειακής και όχι µόνο κρίσης.
Ένα σχόλιο, όµως, γιατί βρισκόµαστε εδώ και γιατί και η Κυβέρνηση έχει µια δυσκολία στο να αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα.
Οφείλεται κατ’ αρχάς σε δοµικά λάθη που η ίδια έκανε. Παράδειγµα, η ΔΕΗ. Γνωρίζουµε τι έκανε η πρώην Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού διά του ακριβοπληρωµένου κ. Στάσση µε
360.000 ευρώ τον χρόνο, όταν ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών αµείβεται µε 400.000 δολάρια τον χρόνο. Είναι ασύλληπτο αυτό που συµβαίνει, είναι κατασπατάληση δηµοσίου
χρήµατος, είναι πρόκληση για το κοινό περί δικαίου αίσθηµα.
Αυτός, λοιπόν, ο κύριος και η διοίκηση της εν λόγω επιχείρησης
–δυστυχώς όχι πλέον δηµόσιας- προχώρησε σε µία κίνηση τραπεζικού δανεισµού µε υποθήκη -ακούστε- τη ρήτρα παραγωγής
ρεύµατος από µη ρυπογόνες πηγές. Εξ ου και η δέσµευση και ο
εγκλωβισµός που υπάρχει αυτήν τη στιγµή µε τη µη δυνατότητα
παραγωγής µέσω λιγνιτικών µονάδων, όταν άλλες χώρες έχουν
προχωρήσει και είναι ένα µαξιλάρι ασφαλείας γι’ αυτές η παραγωγή µέσω ρυπογόνων, έστω αυτήν την κρίσιµη χρονική στιγµή,
µονάδων. Δεν είναι µια µόνιµη βάση, αλλά αυτή την κρίσιµη συγκυρία οφείλουµε να επισπεύσουµε και να ενισχύσουµε, ει δυνατόν µε όποιον τρόπο µπορούµε, την παραγωγή ενέργειας.
Είναι ένα ζήτηµα περί αξιοπιστίας του κυρίου Πρωθυπουργού,
γιατί ακούσαµε τον κ. Οικονόµου να µιλάει για τις παρεµβάσεις
του κ. Μητσοτάκη σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσµιο επίπεδο, ότι
κατεύνασε τον κ. Πούτιν. Ασύλληπτα πράγµατα, εκτός πραγµατικότητας. Είναι µία κυβέρνηση εκτός πραγµατικότητας, που και
σε αυτό το ζήτηµα επιβεβαιώνει τα λεγόµενα.
Ακούστε, λοιπόν. Στις Βρυξέλλες και στην Κοµισιόν υπάρχει
µία πολύ έντονη δυσαρέσκεια για την ελληνική Κυβέρνηση, µία
δυσαρέσκεια που εδράζεται σε τέσσερις διακριτούς πυλώνες:
Πρώτον, το ζήτηµα ελευθερίας του Τύπου έχει πάρει πλέον τεράστιες διαστάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η γρήγορη, ταχύτατη ορµπανοποίηση της χώρας µας, ο χαρακτηρισµός ως
Ουγγαρία του Νότου δεν τιµά κανέναν και σίγουρα δεν συνάδει
µε τους όρους της ελευθεροτυπίας.
Με κοιτάζει ο κ. Μπουκώρος, που είναι έγκριτος δηµοσιογράφος και φαντάζοµαι ότι συµµερίζεται το ζήτηµα αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα σας απαντήσω, αφού το ανοίγετε το θέµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Βεβαίως, να µου
απαντήσετε και θα περιµένω µε πολλή αγωνία να ακούσω την
άποψή σας περί ελευθεροτυπίας και τον τρόπο µε τον οποίο η
παρούσα Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, το σύστηµα Μητσοτάκη, αντιµετωπίζει την ελευθεροτυπία στη χώρα µας.
Δεύτερο ζήτηµα, πολύ σοβαρό: Δικαιοσύνη. Σε λίγες εβδοµάδες η χώρα µας αναµένεται να διασυρθεί, διότι στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα παραστεί δικαστής, η οποία έχει δεχθεί δίωξη σε
πολιτικό επίπεδο. Δεν ξέρουµε αν θα πάρει κι άλλες διαστάσεις
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από την Κυβέρνηση και τα αρµόδια όργανα δικαιοσύνης.
Νοµίζω ότι και αυτό δεν ακούγεται εύηχα στις Βρυξέλλες.
Είναι πράγµατα και νόρµες οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά απόλυτης θωράκισης για το πολιτικό µενταλιτέ που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η προσπάθεια της Κυβέρνησης να
πειράξει τους θεσµούς µε αυτόν τον τρόπο νοµίζω ότι δηµιουργεί
πολλά προβλήµατα αξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη προφανώς,
αλλά και της Κυβέρνησης και δυστυχώς, και της χώρας µας.
Ο τρίτος πυλώνας της προβληµατικής διάστασης που διαµορφώνεται µεταξύ της χώρας µας απέναντι στις Βρυξέλλες αφορά
το Ταµείο Ανάκαµψης, κύριοι συνάδελφοι. Ο τρόπος µε τον
οποίο επιχειρεί η Κυβέρνηση να επισπεύσει την απορροφητικότητα των πόρων µε κριτήρια αλλότρια από αυτά που θα έπρεπε
να υπάρξουν και η λογική που λέει συγκεκριµένα επιχειρηµατικά
συµφέροντα, συγκεκριµένα µονοπώλια, ολιγάρχες να ευνοηθούν
έτι περαιτέρω από την τεράστια πρόκληση του Ταµείου Ανάκαµψης –µιλάµε για 30 δισεκατοµµύρια, 18 δισεκατοµµύρια απευθείας grants επιδοτήσεις και 12 δισεκατοµµύρια δανειακές ενισχύσεις των επιχειρήσεων αυτών- είναι πάρα πολύ κρίσιµος.
Κι εδώ µια αναφορά σε ένα νοµοσχέδιο που µόλις αύριο θα εισέλθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο, το περίφηµο Unsolicited Proposals, οι περίφηµες προτάσεις καινοτοµίας οι οποίες έχουν ως
στόχο να επισπεύσουν τις διαδικασίες απορροφητικότητας, να
περιορίσουν τον ανταγωνισµό, να δροµολογήσουν καταστάσεις
οι οποίες θα ευνοήσουν συγκεκριµένες εταιρείες σε όλο το
φάσµα του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα µας βρει µε πολύ σκληρή κριτική. Είµαστε πανέτοιµοι αύριο να ξεκινήσουµε στην επιτροπή τη
συζήτηση επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου το οποίο έρχεται
σε άµεση και άρρηκτη σύνδεση µε το σχέδιο της επιτροπής Πισσαρίδη, µε όλα τα νοµοθετήµατα για τα κόκκινα δάνεια, το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Όλα αυτά είναι ένα σίκουελ το οποίο εξελίσσεται, που έχει έναν και µόνο αποκλειστικό σκοπό, να κατευθυνθούν όλοι οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης, δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε συγκεκριµένους λίγους ηµέτερους και φίλους. Κι
αυτό ενοχλεί αν µη τι άλλο τις Βρυξέλλες, ενοχλεί πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι οι πόροι είναι ευρωπαϊκοί και επιθυµεί
η Κοµισιόν να γίνει µε έναν σωστό, διακριτό κι αν µη τι άλλο διαφανή τρόπο.
Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, µία αναφορά στα ζητήµατα
που άπτονται των αεροµεταφορών. Νοµίζω ότι η στελεχιακή ενίσχυση των υπηρεσιών και εν όψει µιας, ελπίζουµε, σηµαντικής
περιόδου, ενός καλοκαιριού που θα βρει τη χώρα µας σε υψηλούς δείκτες επισκεψιµότητας όσον αφορά το τουριστικό µας
προϊόν, είναι επιβεβληµένη.
Η ενίσχυση, λοιπόν, της ΥΠΑ και των λοιπών υπηρεσιών πρέπει
να προχωρήσει τάχιστα, διότι εµφιλοχωρεί ο κίνδυνος να εκτεθούµε µπροστά σε µια µεγάλη πίεση που θα δεχθούµε ως χώρα,
µε την καλή έννοια, από τους επισκέπτες µας.
Δεύτερο ζήτηµα: Άλλη µια τακτική που ενοχλεί πάρα πολύ τις
Βρυξέλλες είναι η λογική της ενίσχυσης ad hoc συγκεκριµένων
εταιρειών. Αναφέρθηκε προηγουµένως και ο συνάδελφος κ. Λογιάδης και ορθά νοµίζω. Το εξόφθαλµο παράδειγµα της «FRAPORT» είναι προκλητικό, κύριοι συνάδελφοι. Είναι αδιανόητο µία
εταιρεία να απαιτεί ζηµία παρακαλώ 177 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ερωτηθείς ο κ. Σκυλακάκης από µένα πόσα ζήτησε ο εταιρεία,
ακριβώς το ίδιο ποσό ζήτησε, ούτε µία διαπραγµάτευση για ένα
σεντ, όταν η ίδια εταιρεία-παραχωρησιούχος σε άλλη περιοχή
της, στην Τουρκία εν προκειµένω, στο αεροδρόµιο της Αττάλειας, που είναι ένα πολύ µεγάλο αεροδρόµιο µε µεγάλη επισκεψιµότητα, πήρε ένα ποσό υποδεκαπλάσιο αυτού.
Τι θέλω να πω; Δόθηκαν λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, πάρα
πολλά χρήµατα µε τη λογική των µη επιτρεπτέων ενισχύσεων,
αθροιστικά µιλάµε για δισεκατοµµύρια ευρώ, σε συγκεκριµένες
εταιρείες µέσα στην κρίση, χωρίς το ελληνικό δηµόσιο να έχει
κανένα στοιχειώδες έρεισµα από αυτό.
Μια πολύ γρήγορη αναφορά. Στην Ολλανδία ενισχύθηκε η
«KLM». Η ολλανδική κυβέρνηση όµως πήρε ποσοστά. Στην Ιταλία
ενισχύθηκε η «ALITALIA». Η ιταλική κυβέρνηση µπήκε και κρατικοποίησε. Υπάρχει ένα κύµα κρατικοποιήσεων στην Ευρώπη.
Αυτό δεν µπορούµε να µην το αντιληφθούµε. Μόνο εδώ δεν
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υπάρχει αυτή η λογική και η σκέψη. Ακόµα και στη Γερµανία µε
τη «LUFTHANSA» είχαµε κάτι αντίστοιχο. Ενισχύθηκε η παρουσία
του γερµανικού δηµοσίου µέσα στην εταιρεία, διότι δόθηκαν
χρήµατα αλλά µε αντιστάθµισµα. Εδώ τι συνέβη µε τις αεροµεταφορές, τις αεροπορικές εταιρείες;
Υπάρχουν και πολλά άλλα στη δηµόσια σφαίρα. Αυτά που συντελέστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια σε ενισχύσεις τα καταγραφούµε. Θα έρθουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο ένα προς ένα, µία
προς µία οι ενισχύσεις, για να καταλάβει ο κόσµος πού πήγαν τα
περίφηµα 43 δισεκατοµµύρια δανεισµού που, βεβαίως, µε ελκυστικούς επιτοκιακούς όρους η χώρα µας απέκτησε, γιατί κάποιοι
φρόντισαν από την προηγούµενη κυβέρνηση τη χρεοκοπηµένη
χώρα να τη φέρουν σε µια τάξη, να ρυθµίσουν το χρέος, να αφήσουν µαξιλάρι 37 δισεκατοµµύρια, να βγάλουν τη χώρα από τα
µνηµόνια. Και βεβαίως, είχαµε αξιοπιστία εξ ου και ο ελκυστικός
δανεισµός µας. Όµως το πού κατευθύνθηκαν οι πόροι είναι κάτι
πάρα πολύ σηµαντικό.
Κλείνω µε µία αναφορά για την Κρήτη. Ξέρετε πολύ καλά ότι
το αεροδρόµιο Καστελίου είναι µια µεγάλη πρόκληση και ανησυχεί…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µας έχει εξαντλήσει
ο συνάδελφος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Μπουκώρο και θα περιµένω να σας ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σε όλους υπολόγισα διπλάσιο χρόνο. Δεν είναι µία κύρωση. Είναι πέντε οι κυρώσεις.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ακριβώς και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μία αναφορά για το αεροδρόµιο Καστελίου, κύριε Πρόεδρε,
το οποίο νοµίζω ότι είναι µια σηµαντική συνθήκη, γιατί βρίσκεται
σε µια πολύ κοµβική στιγµή η εξέλιξη των εργασιών. Πρέπει η
πολιτεία και πρέπει και το Υπουργείο να ενσκήψει στο ζήτηµα,
να προσπαθήσει να επιταχύνει τους ρυθµούς, γιατί παρατηρούµε
µια έντονη καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου.
Και να το πω από το Βήµα της Βουλής για άλλη µία φορά, είναι
η χρυσή ευκαιρία που µιλάµε για µεταφορές και η σύνδεση των
µέσων σταθερής τροχιάς. Τα µέσα σταθερής τροχιάς πρέπει να
συνδέονται µε το αεροδρόµιο. Παράδειγµα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι 4 δισεκατοµµύρια πρόγραµµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Μπουκώρο,
ακούστε µε. Είστε ευγενής και δεν συνηθίζετε να διακόπτετε και
πραγµατικά µου κάνει εντύπωση, αλλά ακούστε τι γίνεται. Αυτή
τη στιγµή εκτελούνται στην Ευρώπη τρία µεγάλα έργα κατασκευής αεροδροµίων. Είναι στην Τουλούζη, είναι στον Φάρο της
Πορτογαλίας και είναι και στην Κατάνια της Ιταλίας. Όλα αυτά
τα έργα, που πολύ σωστά προχωρούν, όπως και στο Καστέλι,
στο Ηράκλειο, συνδέονται µε ένα µέσο σταθερής τροχιάς. Γιατί
αυτό, κύριε Υπουργέ; Γιατί πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε
όλους τους πολίτες -και επισκέπτες αλλά και πολίτες της περιοχής- µε χαµηλότερο κόστος να έχουν τη δυνατότητα να µεταβούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Μαµουλάκη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι κάτι κρίσιµο και πρέπει η πολιτεία να το δει µε ζέση και πραγµατικό ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση για την κύρωση των πέντε συµβάσεων
γίνεται σε µια ιδιαίτερα οξυµένη περίοδο, όπου έχουµε την κλιµάκωση των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών. Η ανακήρυξη της
ανεξαρτησίας των δύο επαρχιών, του Ντονµπάς και του Ντόνετσκ από την Ρωσία, συνδέεται µε τις επεµβάσεις των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, συνδέεται µε τις ένοπλες επεµβάσεις
της Ουκρανίας ενάντια στο λαό του Ντονµπάς και φέρνει, βε-
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βαίως, πιο κοντά τον κίνδυνο µιας γενικευµένης πολεµικής σύγκρουσης. Άλλωστε οι σχεδιασµοί των Αµερικανών, του ΝΑΤΟ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο της Ουκρανίας κρατούν
από πολύ παλιά, από το 2013 και την περικύκλωση της Ρωσίας.
Από αυτή την άποψη, ως ΚΚΕ θεωρούµε υποκριτικές τις διάφορες τοποθετήσεις των Αρχηγών και ιµπεριαλιστικών αυτών οργανισµών περί προστασίας της κυριαρχίας της Ουκρανίας, όταν
οι ίδιοι αυτοί οργανισµοί, οι Αµερικανοί, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταπάτησαν και καταπατούν κυριαρχικά δικαιώµατα και προχωρούν σε αλλαγή συνόρων: Γιουγκοσλαβία και
Βαλκάνια, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη. Ο κατάλογος αυτός
δεν έχει τέλος.
Έτσι, λοιπόν, είναι καθαρό ότι έχουµε να κάνουµε µε έναν πόλεµο, µε µια σύγκρουση, στη βάση του οποίου είναι ο ανταγωνισµός. Αυτό ακριβώς αντανακλούν τα οικονοµικά και γεωπολιτικά
συµφέροντα των µονοπωλίων. Η σύγκρουση αυτή, ο πόλεµος
αυτός έχει ταξικό περιεχόµενο. Είναι σύγκρουση ανάµεσα στις
αστικές τάξεις. Είναι ένας ιµπεριαλιστικός πόλεµος και δεν έχει
καµία σχέση µε τα συµφέροντα των λαών.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και αξιοποιεί και καλλιεργεί τον
εθνικισµό, επιχειρεί να απονοµιµοποιήσει τις κρατικές οντότητες,
γιατί η αλλαγή των συνόρων έχει αποδείξει ότι εγκυµονεί ευρύτερους κινδύνους. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο και το προσφιλές
µέσο της καταφυγής στον αντικοµµουνισµό, όταν αντιστρέφεται
η πραγµατικότητα επί της ουσίας, γιατί ξέρουµε πολύ καλά ότι
την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ως πολυεθνικής σοσιαλιστικής
ένωσης ισότιµων κρατών όλα αυτά τα ζητήµατα είχαν αντιµετωπιστεί, οι λαοί ζούσαν αρµονικά και αναπτύσσονταν ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους.
Οι εξελίξεις που βιώνουµε σήµερα δεν είναι το αποτέλεσµα
της προσπάθειας της σοσιαλιστικής αποδόµησης, αλλά αντίθετα
αποτελούν τις συνέπειες της καπιταλιστικής παλινόρθωσης.
Από αυτή την άποψη, ως ΚΚΕ καταδικάζουµε όλο το φάσµα
εµπλοκής γιατί η χώρα µας εµπλέκεται σε αυτούς τους σχεδιασµούς: Από την ύπαρξη των αµερικανικών βάσεων, από τη συµµετοχή σε στρατιωτικές πολυεθνικές ασκήσεις, από τις αποστολές στρατιωτικών δυνάµεων στο εξωτερικό και, από αυτή την
άποψη, ως ΚΚΕ δεν έχουµε καµµία απολύτως εµπιστοσύνη στην
αστική τάξη στη χώρα µας και τις κυβερνήσεις, δεν έχουµε καµµία εµπιστοσύνη στη Νέα Δηµοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνηµα Αλλαγής, που επί της ουσίας στηρίζουν και εξυπηρετούν
µε τις πολιτικές τους τους αµερικανο-νατοϊκούς ιµπεριαλιστικούς
σχεδιασµούς.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και απαιτούµε να κλείσουν οι βάσεις, να µην επικυρωθεί η νέα ελληνοαµερικανική συµφωνία και
να µην πάει κανένας Έλληνας στρατιώτης και αξιωµατικός στην
Ουκρανία, να απεµπλακεί η χώρα µας από τους αµερικανο- νατοϊκούς ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς.
Εµείς λέµε ότι η λύση σε αυτό το πρόβληµα, η µοναδική ελπιδοφόρα διέξοδος για τους λαούς της περιοχής και για τον ουκρανικό, αλλά και για τον ρωσικό λαό, αλλά και για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο σοσιαλισµός, όπου θα µπορέσουν ακριβώς να ζήσουν ισότιµα και
να λύσουν τα όποια προβλήµατα υπάρχουν.
Απόρροια αυτών των ανταγωνισµών, των σφοδρότατων ανταγωνισµών, είναι και το κύµα ακρίβειας, το οποίο πλήττει και τη
χώρα µας και όχι µόνο. Ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώµατα πλήττει η
ακρίβεια, γιατί είναι πολύ µεγάλη η επίπτωση στα πιο φτωχά και
εξαθλιωµένα λαϊκά στρώµατα από τη νέα εκτίναξη του κύµατος
ακρίβειας.
Όµως, αυτό αφ’ ενός µεν σχετίζεται µε τους ανταγωνισµούς
ανάµεσα στις πολυεθνικές, µε τους γεωπολιτικούς ανταγωνισµούς, αλλά σχετίζεται και µε τις εφαρµοζόµενες πολιτικές όλα
αυτά τα χρόνια που εξυπηρετούσαν αυτούς τους σχεδιασµούς.
Ποιοι ήταν αυτοί; Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγµα, στο ρεύµα και η πράσινη µετάβαση.
Από αυτή την άποψη είναι υποκριτική η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο ότι «µε
κάθε τρόπο» -λέει- «πρέπει να απαντήσουµε στις ανάγκες ηλεκτρικού ρεύµατος». Τώρα το λένε αυτό, όταν ως κυβέρνηση προώθησαν την απολιγνιτοποίηση και επέβαλαν ως µεταβατικό
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καύσιµο το φυσικό αέριο, όπως είναι παντού, βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μεταβατικό καύσιµο το εισαγόµενο ορυκτό φυσικό αέριο! Και σήµερα αυτά, ακριβώς, τα επίδικα πληρώνουµε,
όταν τότε µόνο το ΚΚΕ τόνιζε την ανάγκη να αξιοποιηθεί το σύνολο των εγχώριων πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
του λιγνίτη και ότι αυτοί οι σχεδιασµοί είναι σε βάρος, ακριβώς,
της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο και εµείς λέµε καθαρά ότι η πάλη
ενάντια στην ακρίβεια δένεται, ακριβώς, µε την πάλη ενάντια στα
συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων και των πολιτικών που
υλοποιούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Κυβέρνηση και τα κόµµατα που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές.
Γι’ αυτό, ακριβώς, οι στόχοι της πάλης δεν µπορεί να είναι
άλλοι παρά η άµεση µείωση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος
και η κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ
στο ρεύµα, αλλά και στα καύσιµα.
Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω την παρέµβαση. Ο εισηγητής µας τοποθετήθηκε αναλυτικά για τις
πέντε συµβάσεις, για ποιο λόγο το ΚΚΕ τις καταψηφίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Χρήστος Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολλά αυτά στα οποία πρέπει να τοποθετηθώ. Όµως, κοινός τόπος των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης είναι ότι οι εξελίξεις
στο µέτωπο της Ουκρανίας είναι αυτές που τροφοδοτούν, κατά
κύριο λόγο, την ενεργειακή κρίση, την κρίση τιµών και τις ανατιµήσεις στα αγαθά της καθηµερινότητας.
Πράγµατι, είναι έτσι. Ζούµε σε µία παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία και οικονοµία. Αυτό είναι, αν θέλετε, η απόδειξη των όσων είπατε και εσείς προηγουµένως. Και ενώ το γνωρίζετε, στις
τοποθετήσεις σας το επισηµαίνετε µε έµφαση όλοι, από την
άλλη, ο ένας λέει να κλείσουµε το µάτι στη Ρωσία, ο άλλος λέει
να µείνουµε ουδέτεροι και ακούγονται διάφορες απόψεις, που –
αν θέλετε- δεν µπορούν να σταθούν στη σηµερινή πραγµατικότητα, αλλά ούτε και στις δεσµεύσεις της χώρας.
Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν γνωρίζετε ότι η χώρα είναι µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέλος του ΝΑΤΟ; Όταν κυβερνούσατε τη χώρα, κάνατε τίποτα για να διαφοροποιήσετε αυτή τη
σχέση; Όχι, που σηµαίνει ότι συµφωνείτε µε αυτή την ιστορική
και στρατηγική επιλογή της χώρας.
Εµείς, αν µας ρωτάτε, ασφαλώς συµφωνούµε. Έχουµε δικαιωθεί ιστορικά και, αν θέλετε, συµφωνεί και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τώρα, πώς ορισµένοι εδώ γίνονται πιστοί εκφραστές του λαϊκού αισθήµατος, όταν οι απόψεις τους δεν επικροτούνται από την κοινωνία ούτε στην καθηµερινότητα ούτε στις
εκλογικές αναµετρήσεις –και δεν µιλάω εγώ για δηµοσκοπήσεις,
µιλάω ιστορικά, µιλάω τουλάχιστον για τα χρόνια της Μεταπολίτευσης-, πραγµατικά, δεν ξέρω αν αυτός είναι ένας ισχυρός πολιτικός λόγος που πείθει.
Το να λέει ο καθένας εδώ ό,τι τον βολεύει µικροπολιτικά, για
να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
πρόσκαιρα να δηµιουργούνται εντυπώσεις. Όµως, ο ελληνικός
λαός σε βάθος χρόνου, γνωρίζοντας ποια είναι η πορεία της
χώρας, έχει κάνει τις επιλογές του πολλές φορές, όχι λίγες, πάρα
πολλές φορές.
Δεν χρειάζεται να µπαίνουµε σε λεπτοµέρειες. Όλοι καταλαβαίνουµε τι εννοεί ο ένας και τι εννοεί ο άλλος, όταν τοποθετείται
από αυτό το Βήµα της Βουλής. Τώρα, αν ορισµένες πολιτικές δυνάµεις, που θέλουν να παρουσιάζονται ως υπεύθυνες, φοβούνται
την αλήθεια και αποστρέφονται την πραγµατικότητα, αυτό είναι
άλλο ζήτηµα και έχει να κάνει µε την αξιοπιστία τους.
Και βεβαίως, όπως είπατε, συνδέονται τα πάντα και έχουµε
κρίση τιµών, κρίση ενεργειακή. Και έρχεται εδώ η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και άλλα µικρότερα κόµµατα ως προφήτες
µετά την εποχή του Χριστού, ως Επιµηθείς, να µας πουν ότι
έχουµε ακρίβεια. Λες και δεν το βλέπουµε εµείς, λες και δεν συ-
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ναισθανόµαστε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά σε αυτό το ζήτηµα
περνάνε δύσκολα, ότι παρεµποδίζεται η παραγωγική διαδικασία
και όλα τα δεινά που επιφέρει µια ενεργειακή κρίση!
Εµείς δεν τα βλέπουµε αυτά, γι’ αυτό δεν έχουµε δαπανήσει
ήδη 2 δισεκατοµµύρια ευρώ για την επιδότηση των λογαριασµών
επιχειρήσεων και νοικοκυριών! Και µας λένε για τη ΔΕΗ το ένα,
το άλλο, οι συµφωνίες της ΔΕΗ, ότι η ΔΕΗ πάει χάλια κ.λπ,.
Αναλάβαµε τη ΔΕΗ µε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ ζηµίες ετησίως,
κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και έχει σήµερα λειτουργικά κέρδη η ΔΕΗ 837 εκατοµµύρια ευρώ, από τα
οποία τα 600 εκατοµµύρια ευρώ πάνε γι’ αυτή την ενίσχυση των
λογαριασµών, που ξέρουµε ότι δεν καλύπτει όλη την αύξηση, το
βλέπουµε. Η Κυβέρνηση το ανακοινώνει ότι θα δώσει αυτό το
συγκεκριµένο ποσό των 39-40 ευρώ για κάθε λογαριασµό και το
50% της ρήτρας αναπροσαρµογής στις επιχειρήσεις. Περιµένουµε εσάς να µας το καταµαρτυρήσετε; Το γνωρίζουµε. Kαι τις
δυσκολίες γνωρίζουµε.
Και ενώ κάνετε αυτή την κριτική και υπονοείτε ότι καλύτερα η
ΔΕΗ να είχε ζηµίες -όπως είχε επί των ηµερών σας 1 δισεκατοµµύριο ευρώ-, παρά λειτουργικά κέρδη, για να µπορέσει κι αυτή
να συµβάλει στην αντιµετώπιση µιας διεθνούς κρίσης, έρχεστε
εδώ και κάνετε κριτική και επιχαίρετε γιατί η χώρα περνάει ακόµα
µία δυσκολία. Εµείς είµαστε συνηθισµένοι στην αντιµετώπιση
κρίσεων και δεν ακούω ούτε µια πρόταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι µιλάτε για τον λιγνίτη. Τώρα µειώνεται ο λιγνίτης; Αλήθεια το λέτε; Κατ’ αρχάς, γνωρίζετε το κόστος του λιγνίτη σήµερα µε τα πρόστιµα των ρύπων;
Ο λιγνίτης µειώνεται σταδιακά σε αυτήν εδώ τη χώρα από το
2007 και µειώνεται συνεχώς. Δεν υπήρξε καµµιά υπέρογκη µείωση της συµµετοχής του λιγνίτη στο µείγµα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ορισµένες
µελλοντικές δεσµεύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, για ποια χώρα συζητάµε; Για µια χώρα που το 27%28%, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, της ενέργειας που χρειαζόµαστε είναι παραγόµενη από εµάς και το 72% είναι εισαγόµενη
ενέργεια; Σε µια διεθνή κρίση τώρα, εσείς που παριστάνετε εδώ
ότι έχετε όλες τις λύσεις στο τσεπάκι µε έναν νόµο, µε ένα
άρθρο, µε µια θέση, για πείτε µας τι γίνεται! Πώς επηρεάζεται το
δείγµα, όταν το 72% της ενέργειας στη χώρα είναι εισαγόµενη
και µόνο το 27%-28% είναι παραγόµενη; Μήπως επηρεάζεται το
µείγµα αυτό, όταν τρέχουµε να παρεµποδίσουµε φωτοβολταϊκά,
αιολικά πάρκα, ακόµα, αν θέλετε, και την εξόρυξη των υδρογονανθράκων που το προηγούµενο διάστηµα έφυγε από το προσκήνιο, γιατί ήταν πολύ χαµηλά οι τιµές, κάτι που είναι αυτονόητο;
Τίποτα δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Και µια λογική Κυβέρνηση, όπως είναι η δική µας και ένα λογικό κράτος -αν θέλετετίποτα, δεν διώχνει τίποτα από το τραπέζι. Όµως, πώς γίνεται να
έρχεστε εδώ και να παριστάνετε τους φιλολαϊκούς και τους έξυπνους χωρίς να προτείνετε απολύτως τίποτα;
Όσον αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως είπε και ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα επιδοτηθεί, θα µειωθεί για
τους αγρότες, σχεδόν θα εκµηδενιστεί. Το υπόλοιπο είναι ζήτηµα
δηµοσιονοµικών εσόδων και δηµοσιονοµικής ισορροπίας της
χώρας. Να µειώσεις, δηλαδή, και τον φόρο, αλλά να δίνεις και
τις επιδοτήσεις, χωρίς να λέει κάποιος πώς βγαίνει ο λογαριασµός.
Βεβαίως, η Κυβέρνηση αναζητά συνεχώς λύσεις για να επιδοτήσει αυτές τις αυξήσεις, ώστε να µην παρεµποδιστεί η κοινωνία
και η οικονοµία στην παραγωγή της και στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων, πραγµατικά, τις εξαντλεί.
Θέλουµε νέες πηγές ενέργειας; Βεβαίως και θέλουµε! Θέλουµε να εκµεταλλευτούµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας. Πρέπει να αξιοποιηθεί ό,τι υπάρχει σε αυτή την ευλογηµένη χώρα. Όµως, το να βγαίνετε και να λέτε ότι παρεµποδίζουµε τις ΑΠΕ και ότι είναι αντιπεριβαλλοντικές οι ΑΠΕ και να
διαµαρτύρεστε µε τέτοια ένταση, όταν αντιµετωπίζουµε διεθνείς
κρίσεις που αυξάνουν τις τιµές της ενέργειας, αυτό είναι µια µεγάλη αντίφαση. Γι’ αυτό και δεν πείθετε!
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Εξαντλήσαµε όλες τις δυνατότητες της χώρας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μάλιστα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω και να δώσω ορισµένες απαντήσεις. Σας θυµίζω απλά
ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, κύριε
Μπουκώρο, δεν σας διέκοψα. Συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Νιώσατε µόνος σας την ανάγκη να
τελειώσετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όχι, αγαπητέ, κύριε συνάδελφε.
Όµως, ας διατηρήσουµε λίγα ψήγµατα αξιοπιστίας σε αυτήν την
Αίθουσα. Κριτική, βεβαίως, και θα γίνεται, αλλά αρµόδια και
υπεύθυνη να αντιµετωπίσει τις συνέπειες αυτής της διεθνούς
ενεργειακής κρίσης είναι σαφώς η Κυβέρνηση. Δεν είναι µια ευθύνη την οποία έχουµε αποποιηθεί. Όµως, σας λέω συγκεκριµένους αριθµούς και για το ενεργειακό µείγµα, όπως τι είναι
εισαγόµενο, τι είναι παραγόµενο και τι δίνει η Κυβέρνηση, το
οποίο δεν επαρκεί, αλλά πρέπει να δίνεται πάντα στο πλαίσιο των
δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων.
Και δεν είναι και µια Κυβέρνηση που δεν δίνει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Δεν ήταν σφιχτοχέρα η Κυβέρνηση στην αντιµετώπιση των κρίσεων που ενέσκηψαν σε όλον τον κόσµο και µαζί µε
όλον τον κόσµο και στη χώρα µας. Δεν προκάλεσε η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας αυτές τις κρίσεις.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι ούτως ή άλλως…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην διακόπτετε,
κύριε συνάδελφε.
Συνεχίστε, κύριε Μπουκώρο, αλλά µην κάνετε διάλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούστε! Λέτε για τους µισθούς.
Εγώ δεν είµαι υπέρ των υψηλότατων µισθών. Λέτε, όµως, για
τους µισθούς κάποιων στελεχών. Αν προσθέσετε τις αποζηµιώσεις που δίνατε εσείς στα στελέχη που µπορεί να τα µοιράζατε
σε δύο, τρία, και στον ΑΔΜΗΕ και στον ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ., θα δείτε
ότι είναι πολύ περισσότερα. Όµως, τα στελέχη πρέπει να κρίνονται και από τα αποτελέσµατα. Και οι άνθρωποι που εσείς είχατε
τοποθετήσει σε αυτές τις θέσεις προκάλεσαν 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ ζηµιά στη ΔΕΗ. Οι άνθρωποι που εµείς έχουµε τοποθετήσει
έχουν προκαλέσει 837 εκατοµµύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη. Το
λες και µια διαφορά αυτό!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γιαννούλη,
δεν σας διέκοψε ο κ. Μπουκώρος πριν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα έλεγα πως όταν η χώρα καλείται να αντιµετωπίσει είτε γεωπολιτικές είτε οικονοµικές διεθνείς κρίσεις, καλό θα
ήταν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να συµβάλουν µε περισσότερη σοβαρότητα και µε περισσότερες υλοποιήσιµες και εφαρµόσιµες προτάσεις, γιατί µαζί µας αγωνιά πραγµατικά και ο
ελληνικός λαός και κρίνει όχι τις εύκολες υποσχέσεις και τα ανέξοδα λόγια, αλλά τα έργα.
Είναι µια ακόµη κρίση. Βεβαίως, δεν µπορεί να είµαστε κόντρα
στους συµµάχους µας, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο
ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι χώρα σταθερότητας και εύχεται να επικρατήσει η λογική και η ειρήνη, το τονίζω, και στην περιοχή µας
και ευρύτερα. Διότι το µόνο που δεν χρειάζεται η Ευρώπη αυτή
την ώρα είναι ένας ακόµα πόλεµος. Ήταν ένα ενδεχόµενο που
το είχαµε διαγράψει τα τελευταία εξήντα-εβδοµήντα χρόνια και
παίζει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τα λάθη της, τις αδυναµίες της, τις καθυστερήσεις της στην εµπέδωση της ειρήνης,
τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Είναι το τελευταίο, λοιπόν,
το οποίο χρειαζόµαστε.
Κι ας µην επιχαίρουν ορισµένες πολιτικές δυνάµεις ούτε για
τη γεωπολιτική, γεωστρατηγική αυτή περίπτωση ούτε για την
ενεργειακή κρίση, η οποία επηρεάζει και την ακρίβεια που πλήττει το εισόδηµα του Έλληνα πολίτη και παρεµποδίζει την παραγωγή και από τους αγρότες και από τη µεταποίηση και από τη
βιοτεχνία και από τη βιοµηχανία. Διότι η Κυβέρνηση είναι εδώ και
εργάζεται να βρει λύσεις και θα τις βρει τις λύσεις. Άλλωστε έχει
δώσει δείγµατα γραφής ότι συναισθάνεται όλες τις δυσκολίες,
όποτε κι αν αυτές έχουν προκύψει.
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Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, για τις συµβάσεις µίλησε και ο εισηγητής µας και θα µιλήσει και ο Υπουργός, κλείνοντας τη συζήτησή µας. Λέγοντας, λοιπόν, δυο λόγια κλείνω ως εξής: Χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα, περισσότερη σοβαρότητα,
γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπουκώρο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης
Παπαδόπουλος.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ήρθε η ώρα, επειδή µιλούσαµε
για αεροπορικές συνδέσεις, να αφήσουµε τις υπερπτήσεις και
να κάνουµε µια οµαλή προσγείωση. Και το λέω αυτό γιατί εκτός
από τις σταθερές θέσεις του ΚΚΕ, που είναι σοβαρές κατά τη
γνώµη τους και διαχρονικές, ακούστηκαν απίστευτα πράγµατα.
Θα ξεκινήσω τιµητικά από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Τι θέλει να µας πει ο κ. Βελόπουλος; Θα αναφερθώ σε ένα, που
το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Ήθελε να µας πει ότι δεν ξέρει
ότι το ΕΣΡ εκλέγεται µε µεγάλη πλειοψηφία από τη Βουλή;
Ήθελε να µας πει ότι τα µέλη του ΕΣΡ εκλέγονται από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής; Δεν ξέρει ότι οι ποινές επιβάλλονται
ανάλογα µε τη βαρύτητα των πράξεων και προσβάλλονται στο
Συµβούλιο της Επικρατείας και άρα δεν είναι µια πρώτη απόφαση; Ήθελε να µας πει ότι το ΕΣΡ δεν ξέρει ότι υποβάλλει κάθε
χρόνο -και έχει τύχει να συµµετέχουµε συνάδελφοι- έκθεση στη
Βουλή και ελέγχεται από την Βουλή για τα πεπραγµένα του,
όπως όλες οι ανεξάρτητες αρχές;
Πραγµατικά δεν κατάλαβα και εστιάζω µόνο σε αυτό, γιατί αν
αρχίσω να αναλύω και τα επόµενα θα µας πάρει πάρα πολλή
ώρα, πιστέψτε µε, γιατί ήταν εξαιρετική η υπερπτήση του κ. Βελόπουλου.
Άκουσα µε προσοχή -και πραγµατικά επειδή είναι η περιοχή
µου και µε αφορά- θεώρησα πολύ προκλητική την τοποθέτηση
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, µιλώντας για
απολιγνιτοποίηση και για ενέργεια. Καλά, αφήνω τελευταίο ότι
θέλει σταθερή τροχιά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα το περιλάβετε, αγαπητέ συνάδελφε, στο πρόγραµµά σας τις επόµενες
εκλογές που θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά η σταθερή τροχιά
στο αεροδρόµιο της Κρήτης είναι ένα θέµα το οποίο µπορείτε να
το πείτε. Έχετε πει ακόµα χειρότερα από αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Το περιφερειακό συµβούλιο το ψήφισε.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Το δεύτερο είναι το εξής: Μίλησε για
απολιγνιτοποίηση ο ΣΥΡΙΖΑ; Είναι δυνατόν; Δύο χρόνια έχουν περάσει. Είδαµε πώς ξεκίνησε η απολιγνιτοποίηση, πότε έχει ξεκινήσει, πότε η απολιγνιτοποίηση άρχισε τη µεγάλη µείωση του
λιγνίτη στην παραγωγή ενέργειας και πότε ξεκίνησε.
Έλεος! Αφήστε την απολιγνιτοποίηση και στηρίξτε τη µετάβαση, γιατί στην ουσία όλα αυτά ξεκίνησαν από εσάς. Από την
πλευρά µας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν τολµηρός και χωρίς να βάλει το κόστος προχώρησε σ’ αυτό που
χρειάζεται η περιοχή µας την επόµενη µέρα. Στηρίζω την απολιγνιτοποίηση και πιστεύω ότι αν τηρηθούν όλα αυτά που λέµε –
και δεν έχω κανέναν λόγο να πιστεύω το αντίθετο- η επόµενη
µέρα στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, στη Φλώρινα και στη
Μεγαλόπολη θα είναι αυτή που αξίζει στους πολίτες της.
Άκουσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον αγαπητό κατά τα άλλα
κ. Γιαννούλη, να εστιάζει και να πυροβολεί συνεχώς τον κ. Καραµανλή.
Κύριε Γιαννούλη, ο κ. Καραµανλής έχει αποδείξει δύο χρόνια
τώρα ότι και σοβαρά αντιµετωπίζει τα θέµατα της ΥΠΑ και µε τον
καλύτερο τρόπο προσπαθούµε να ενισχύσουµε την ATA ώστε να
λειτουργήσει το γρηγορότερο δυνατόν, κάτι στο οποίο συµφωνούµε.
Είπαµε επίσης –δεσµεύτηκα στην επιτροπή και το ξαναλέω και
στην Ολοµέλεια- ότι όντως χρήζει µια συζήτηση όσον αφορά
στην ΥΠΑ. Όµως, δεν είναι σήµερα η εποχή, τώρα που σε λίγες
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ηµέρες ξεκινάει ο τουρισµός στη χώρα, να αφήνουµε ερωτηµατικά για την ασφάλεια των αεροδροµίων και των αεροπλάνων
µας. Έλεος! Ο έλεγχος ο οποίος γίνεται από όλες τις υπηρεσίες
είναι πραγµατικά εξονυχιστικός. Και ποιο είναι το αποτέλεσµα;
Τα ελληνικά αεροδρόµια και οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες
βραβεύονται τα τελευταία χρόνια από τους διεθνείς οργανισµούς. Αυτό αποδεικνύει και τις δυνατότητες που έχει το ελληνικό κράτος στον έλεγχο, αλλά και τα αποτέλεσµα που φέρνει ο
έλεγχος αυτός, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίον χειρίζονται οι
αεροπορικές εταιρείες τα αεροσκάφη τους.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ζήτησα να προσγειωθούµε λίγο στην πραγµατικότητα από τις υπερπτήσεις που άκουσα. Θα µπορούσαµε
να µιλάµε πάρα πολλή ώρα για όλα αυτά. Δεν νοµίζω ότι ωφελεί
σε κάτι ούτε βοηθάει σε κάτι.
Επίσης, θα απαντήσω στον αγαπητό κ. Βιλιάρδο σε λίγο για
όλα αυτά τα οποία ζήτησε, γιατί πραγµατικά προφανώς, αν διαβάσει κάποιος τα Πρακτικά, θα δει πολλές απαντήσεις στην επιτροπή. Θα του τις διευκρινίσω, όµως, για να του γίνουν απόλυτα
κατανοητές.
Οι συµφωνίες, λοιπόν, που έχουµε σήµερα για κύρωση αεροπορικών υπηρεσιών, ρυθµίζουν θέµατα καθιέρωσης λειτουργίας
διεθνών αεροπορικών γραµµών µεταξύ των αντίστοιχων εδαφών
των χωρών και της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Ο κοινός στόχος των
συµφωνιών είναι ένας, η προώθηση των διεθνών αεροπορικών
υπηρεσιών µεταξύ της χώρας µας και µε όλες τις υπόλοιπες
χώρες.
Πραγµατικά, µε εντυπωσίασε αυτό που άκουσα από την Ελληνική Λύση ότι εµείς ψηφίζουµε τη µία συµφωνία, αλλά επειδή η
άλλη χώρα είναι µικρή και αναπτυσσόµενη δεν θέλουµε τώρα να
υπογράψουµε συµφωνία µαζί της. Αυτή είναι η λογική που ακούστηκε από την Ελληνική Λύση. Ψηφίζουµε µόνο την Ινδία –έτσι
είπατε, αν δεν κάνω λάθος- αλλά οι υπόλοιπες είναι µικρές
χώρες, αναπτυσσόµενες, οπότε δεν θέλουµε συµφωνία. Από τα
Πρακτικά είναι ξεκάθαρο αυτό, θα φανούν.
Κυρίες και κύριοι, οι συµφωνίες που κουβεντιάζουµε σήµερα όπως οι παλαιότεροι το ξέρουν διαχρονικά, γίνονται αντίστοιχες
συµφωνίες που συνήθως υπογράφονται από άλλες κυβερνήσεις,
όπως έγινε κι αυτή το 2017 - 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλες κυβερνήσεις ψηφίζονται, κ.τ.λ.- είναι συµφωνίες που είτε η χώρα είναι µικρή, είτε είναι µεγάλη, είτε είναι
αναπτυσσόµενη, είτε δεν είναι αναπτυσσόµενη, έχουν ένα στόχο,
να ωφελήσουν τις δύο χώρες που συνάπτουν συµφωνία και όχι,
όπως το εξωφρενικό που ακούσατε, να δηµιουργήσει ευκολία
µετακίνησης ντελιβεράδων στην Ελλάδα από το Πακιστάν ή από
όπου ακούστηκε από την Ελληνική Λύση.
Υπάρχουν κάποια θέµατα όπου πραγµατικά πέρα από τις κοµµατικές απόψεις που έχουµε -και όλοι έχουµε διαφωνίες και διαφορετικές κοµµατικές απόψεις- πρέπει να είµαστε και λίγο
σοβαροί. Δεν µπορεί να µας λέει τώρα η Ελληνική Λύση ότι οι
συµφωνίες αυτές θα φέρουν Πακιστανούς να δουλεύουν ντελιβεράδες στην Ελλάδα. Έλεος! Στο 2022 φτάσαµε. Ας εκσυγχρονιστούµε λίγο όλοι µαζί. Χρειάζεται σε όλους µας.
Οι βασικές διατάξεις, λοιπόν, των συµφωνιών αναφέρονται
στον διορισµό µιας ή περισσοτέρων αεροπορικών εταιρειών από
κάθε χώρα για την εκτέλεση των τακτικών διεθνών αεροπορικών
δροµολογίων µεταξύ Ελλάδας, Ινδίας, Μαλαισίας, Μαυρικίου,
Κένυας και Ρουάντα, αντίστοιχα στην αεροπορική ασφάλεια και
στην αµοιβαία συνδροµή για την πρόληψη πράξεων παράνοµης
κατακράτησης πολιτικών αεροσκαφών, αλλά και άλλων παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώµατος.
Επειδή ακούστηκαν πολλά, θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος όσον
αφορά τις συµφωνίες, γιατί τα έχουµε πει αναλυτικά και εδώ και
στην επιτροπή.
Και κλείνω για να φτάσω στις απαντήσεις τις περιβόητες γι’
αυτά που δεν κατάλαβε ο κ. Βιλιάρδος.
Τα ειδικότερα δικαιώµατα της αεροπορικής εκµετάλλευσης,
που παρέχονται αµοιβαία από τα συµβαλλόµενα µέρη µε τις διατάξεις των συµφωνιών και των παραρτηµάτων είναι: πρώτον, το
δικαίωµα υπέρπτησης του εδάφους του άλλου συµβαλλόµενου
µέρους, δεύτερον, το δικαίωµα προσγείωσης αεροσκαφών στο
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έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους και στάθµευσης για
σκοπούς µη εµπορικούς και, τρίτον, το δικαίωµα στάθµευσης αεροσκαφών στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους και ειδικότερα στα σηµεία διαδροµής που καθορίζονται στο παράρτηµα
των συµφωνιών, µε σκοπό την αποβίβαση - επιβίβαση διεθνούς
αεροπορικής κίνησης επιβατών, εµπορευµάτων και ταχυδροµείου.
Η κύρωση των υπ’ όψιν συµφωνιών και παραρτηµάτων κρίνεται
αναγκαία γιατί προορίζονται για να εξυπηρετήσουν τα γενικότερα συµφέροντα της χώρας, όπως ο τουρισµός, η εµπορευµατική κίνηση, η ενίσχυση της συνεργασίας µε τις χώρες αυτές.
Παράλληλα, η υλοποίηση αυτών των διατάξεων των συµφωνιών
θα έχει µόνο θετικές συνέπειες σε πολλούς τοµείς της εθνικής
οικονοµίας.
Θέλω τώρα σε πολύ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να δώσω
απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν και στην επιτροπή και
εδώ.
Κατ’ αρχάς οι περισσότεροι εισηγητές διατύπωσαν τον προβληµατισµό τους γιατί καθυστέρησε η κύρωση των συµφωνιών
από την ελληνική Βουλή. Σας ενηµερώνω, για να ξέρετε, ότι αυτό
δεν συµβαίνει πρώτη φορά. Το ξέρουµε όλοι.
Το δεύτερο και σηµαντικότερο είναι ότι η πρώτη χώρα µετά τη
Δηµοκρατία του Μαυρικίου που κυρώνει τις συµφωνίες αυτές
είναι η Ελλάδα. Και στην ερώτηση που έγινε αν έχουν κυρωθεί
από άλλες χώρες, η απάντηση είναι: Όχι, ακόµα οι υπόλοιπες
χώρες δεν έχουν κυρώσει τις συµφωνίες. Άρα δεν καθυστέρησε
η Ελλάδα.
Ένα άλλο θέµα που ετέθη από τους εισηγητές είναι ότι κατά
πόσο η ΑΠΑ θα µπορέσει να κάνει τους προβλεπόµενους ελέγχους για την εφαρµογή αυτών των συµφωνιών. Ναι, η ΑΠΑ ξεκίνησε µε καθυστέρηση. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στελέχωσής της, ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόµενες από τον ιδρυτικό νόµο θέσεις της. Έχει προηγηθεί εντός του 2021 µετάταξη
- µεταφορά εξειδικευµένου προσωπικού από την ΥΠΑ και θα ακολουθήσει και η τοποθέτηση προσωπικού από τους φορείς της
γενικής κυβέρνησης -τις τελευταίες µέρες ήδη έγιναν κάποιες
σκέψεις- και ενδεχόµενες άλλες κενές θέσεις θα καλυφθούν
µέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Η τοποθέτηση του Κώστα Καραµανλή του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ειδικά στο θέµα
αυτό ήταν και είναι η επίσπευση αυτής της διαδικασίας, γιατί
πραγµατικά η ΑΠΑ θα παίξει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο σε όλη
αυτή, τη διαδικασία.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε όλα αυτά που σας είπα, οι προβλεπόµενοι έλεγχοι γίνονται και θα γίνουν άµεσα.
Θέλω να ενηµερώσω τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Γκόκα
σχετικά µε τη σκοπιµότητα του να ερωτώνται τα κόµµατα κατά
τη διαδικασία σύνταξης αεροπορικών συµφωνιών.
Αγαπητέ συνάδελφε, γνωρίζετε ότι η υπογραφή τέτοιων συµφωνιών γίνεται µόνο από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και της ΥΠΑ οι οποίες διαπραγµατεύονται µε
τα συµβαλλόµενα µέρη τις υπό κατάρτιση συµφωνίες. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει ανάλογο προηγούµενο για την κατάρτιση των
συµβάσεων, να ερωτώνται ή να συµµετέχουν τα κόµµατα στη δηµιουργία της σύµβασης. Η διαδικασία αυτή γίνεται µέσα στις επιτροπές και µέσα στο Κοινοβούλιο.
Σχετικά µε την παρατήρηση ότι δεν προβλέπονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δαπάνες για διαβουλεύσεις είναι
προφανές ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν θεώρησε
υπολογίσιµες τις δαπάνες για συµµετοχή σε διαβουλεύσεις ή δεν
µπορούσε να προϋπολογίσει, αφού δεν ήξερε το ποσό, και γι’
αυτό δεν συµπεριέλαβε. Αυτή άλλωστε είναι µια συνήθης τακτική
η οποία ακολουθείται σε πολλά νοµοσχέδια.
Αναφορικά µε την παρατήρηση σχετικά µε την απαλλαγή από
τελωνειακούς δασµούς, λοιπούς φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης κ.λπ., θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για διάταξη
η οποία περιλαµβάνεται στις διακρατικές αεροπορικές συµφωνίες κατόπιν προτροπής του Υπουργείου Οικονοµικών και αποτελεί µία πρόβλεψη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Αναφέρθηκε ότι επειδή είναι πανοµοιότυπα τα υποδείγµατα
των συµφωνιών, ίσως να τα συνέταξε η «FRAPORT». Το ακούσαµε και αυτό. Σας απαντώ, λοιπόν, ότι τα κείµενα που προτεί-
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νονται προς διαπραγµάτευση από τη χώρα µας σε τρίτες χώρες
βασίζονται σε σχετική λογική του Διεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας όπου έχουν συµπεριληφθεί οι πρότυπες και οι
συνιστώµενες κοινοτικές ρήτρες. Είναι µία επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετικά µε τη µεταφορά µεταξύ δύο προορισµών
της ίδιας επικράτειας, δεν παρέχεται δυνατότητα ενδοµεταφοράς σε αεροµεταφορείς τρίτης χώρας, δηλαδή να παραλάβει
επιβάτες από ένα σηµείο της Ελλάδας και να τους µεταφέρει σε
άλλο. Δεν επιτρέπεται αυτό.
Η µόνη αποβίβαση επιβατών που επιτρέπεται είναι αυτή που
µεταφέρει σε µία χώρα, σε ένα πρώτο σηµείο, κι αν το δροµολόγιο συνεχίζεται και µέσα στη χώρα, να αποβιβάσει και σε ένα δεύτερο σηµείο.
Διπλή φορολογία: Το θέµα της διπλής φορολόγησης αποτελεί
αντικείµενο διακρατικής συµφωνίας που συνάπτει το Υπουργείο
Οικονοµικών. Ωστόσο, αν ζητηθεί από την άλλη πλευρά, µπορεί
να εισαχθεί σχετική αναφορά στο κείµενο της διακρατικής αναφορικής συµφωνίας περί εφαρµογής της συµφωνίας, αποφυγής
της διπλής φορολογίας.
Γιατί δεν περιλαµβάνει το άρθρο τη Γκόα της Ινδίας; Μέχρι
πρόσφατα η Ινδία χορηγούσε ως σηµείο της επικράτειάς της
µόνο το Νέο Δελχί. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην οποία χορηγήθηκαν έξι σηµεία προορισµού ως πακέτα αερολιµένων,
στους οποίους η Ινδία είχε πρόσφατα απελευθερώσει την πρόσβαση. Η Γκόα δεν περιλαµβάνεται στα αεροδρόµια αυτά, αλλά
θα µπορούσε να αποτελέσει µελλοντικά ένα αντικείµενο συζήτησης -σωστά- εάν προκύψουν ανάγκες της αγοράς κι αν ζητηθεί
η σύνδεση σε προσωρινή βάση.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραµµατικά στις
διάφορες άλλες παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν. Πρώτον,
τα µέρη είναι πάντα δύο, και ειδικότερα, οι αεροπορικές αρχές.
Στα παραχωρηθέντα αεροδρόµια η Αστυνοµία ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στη νοµοθεσία, ανεξαρτήτως του
φορέα λειτουργίας του αεροδροµίου. Αυτό το λέω γιατί ακούστηκε ότι λόγω της «FRAPORT» δεν υπάρχει έλεγχος στα αεροδρόµια από την Αστυνοµία. Δεν είναι δυνατόν να τεθούν ανώτατα
ή κατώτατα όρια, καθώς η συµφωνία περιλαµβάνει µόνο τους
όρους εφαρµογής των ναύλων. Αρµόδια για θέµατα ελέγχου επί
θεµάτων ανταγωνισµού, όσον αφορά την εφαρµογή των ναύλων,
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θα είναι η ΑΠΑ.
Θεωρήσεις εισόδου εκδίδονται από την πρεσβεία ή από διαπιστευµένο προξενείο από τη χώρα µας και είναι καθαρά θέµα
του ΥΠΕΞ. Για το θέµα της αυτοεξυπηρέτησης, θέλω να σας πω
ότι κάθε µεταφορέας διατηρεί το δικαίωµα αυτοεξυπηρέτησης
και δεν µπορεί να τεθεί προορισµός και να αποτελεί δε η συνιστώµενη κοινοτική ρήτρα.
Προσπάθησα να καλύψω όλες, µα όλες τις ερωτήσεις που
ακούστηκαν. Και το λέω αυτό, γιατί, ξέρετε, έχουµε συνηθίσει
ότι οι κυρώσεις είναι µία διαδικασία λίγο τετριµµένη και λίγο κουραστική. Όχι. Αν ψάξετε τις κυρώσεις και δείτε τι έχει προηγηθεί,
πραγµατικά έχουν ενδιαφέρον.
Με όλα αυτά, λοιπόν, σας προτείνω να ψηφίσετε τις κυρώσεις
για ένα και µοναδικό λόγο, κατ’ αρχάς, γιατί είναι προς το συµφέρον της χώρας µας και των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της αρχής και των άρθρων των σχεδίων νόµου
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και η ψήφισή τους
θα γίνει χωριστά.
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μαλαισίας».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, 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:
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Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Μαλαισίας
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση
της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μαλαισίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μαλαισίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας
Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Μαλαισίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
Άρθρο 1 Ορισµοί
Άρθρο 2 Παροχή δικαιωµάτων
Άρθρο 3 Διορισµός και εξουσιοδοτήσεις
Άρθρο 4 Απόσυρση, ανάκληση και περιορισµός της εξουσιοδότησης
Άρθρο 5 Εφαρµογή νόµων και κανονισµών
Άρθρο 6 Αναγνώριση πιστοποιητικών και αδειών
Άρθρο 7 Διατάξεις ασφάλειας πτήσεων
Άρθρο 8 Αεροπορική ασφάλεια
Άρθρο 9 Τέλη χρήσεως
Άρθρο 10 Απαλλαγή από τελωνειακούς δασµούς
Άρθρο 11 Φορολογία
Άρθρο 12 Κανονισµοί χωρητικότητας και έγκριση δροµολογίων
Άρθρο 13 Αεροπορικά τιµολόγια
Άρθρο 14 Μέτρα διασφάλισης
Άρθρο 15 Εµπορικές ευκαιρίες
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Άρθρο 16 Δυνατότητα συνδυασµού αεροσκαφών
Άρθρο 17 Εξυπηρέτηση εδάφους
Άρθρο 18 Συµφωνίες πτήσεων κοινού κωδικού/συνεργασίας
Άρθρο 19 Μίσθωση αεροσκαφών
Άρθρο 20 Συνδυασµένα δροµολόγια
Άρθρο 21 Παροχή στατιστικών στοιχείων
Άρθρο 22 Διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις
Άρθρο 23 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 24 Συµµόρφωση προς πολυµερείς συµφωνίες
Άρθρο 25 Λήξη
Άρθρο 26 Καταχώρηση στον ICAO
Άρθρο 27 Αναστολή
Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος
Παράρτηµα Ι Ενότητα 1 Πίνακας διαδροµών
Ενότητα 2 Λειτουργική ευελιξία
Ενότητα 3 Ναυλωµένη αεροπορική µεταφορά
Παράρτηµα ΙΙ Κατάλογος άλλων κρατών που αναφέρονται στα
άρθρα 3 και 4 της παρούσας Συµφωνίας
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μαλαισίας, που υπογράφηκε στο Κολόµπο της Σρι
Λάνκα, στις 5 Δεκεµβρίου 2017, το πρωτότυπο κείµενο της
οποίας στην αγγλική και η µετάφραση στην ελληνική γλώσσα
έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8535

8536

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8564

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8565
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28
αυτής.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωρούµε στην
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, 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:
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Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Ινδίας
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
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ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση
της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας
Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας
Άρθρο 1 Ορισµοί
Άρθρο 2 Παροχή δικαιωµάτων
Άρθρο 3 Ορισµός και εξουσιοδότηση αεροπορικών εταιρειών
Άρθρο 4 Ανάκληση ή αναστολή της εξουσιοδότησης λειτουργίας
Άρθρο 5 Αρχές που διέπουν τη λειτουργία των συµφωνηµένων
δροµολογίων
Άρθρο 6 Εφαρµογή νόµων
Άρθρο 7 Τέλη χρήσεως
Άρθρο 8 Απαλλαγή από τελωνειακούς δασµούς και φορολογία
Άρθρο 9 Ασφάλεια πτήσεων
Άρθρο 10 Αεροπορική ασφάλεια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 11 Εµπορικές ευκαιρίες
Άρθρο 12 Συµφωνίες εµπορικής συνεργασίας
Άρθρο 13 Συνδυασµένες υπηρεσίες
Άρθρο 14 Έγκριση δροµολογίων
Άρθρο 15 Παροχή στατιστικών στοιχείων
Άρθρο 16 Τιµολόγια
Άρθρο 17 Πολυµερείς συµφωνίες
Άρθρο 18 Διαβουλεύσεις
Άρθρο 19 Τροποποίηση
Άρθρο 20 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 21 Τερµατισµός
Άρθρο 22 Καταχώριση στον ICAO
Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας διαδροµών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος άλλων κρατών που αναφέρονται
στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας Συµφωνίας
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδίας, που υπεγράφη στο Νέο
Δελχί, στις 27 Νοεµβρίου 2017, το πρωτότυπο κείµενο της
οποίας στην αγγλική γλώσσα και η µετάφραση στην ελληνική
έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8579

8580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8583

8584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8585

8586

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8587

8588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8589

8590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8591

8592

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8593

8594

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8595

8596

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8597

8598

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8599

8600

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8601

8602

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8603

8604

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8605

8606

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8607

8608

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8609

8610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8611

8612

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8613

8614

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8615

8616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8617

8618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8619

8620

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23
αυτής.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωρούµε στην
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Μαυρικίου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, 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 ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυρίκιου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI

8621

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

8622

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση
της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυρικίου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυρικίου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας
Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Μαυρίκιου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
Άρθρο 1 Ορισµοί
Άρθρο 2 Εφαρµογή της Σύµβασης
Άρθρο 3 Χορήγηση δικαιωµάτων
Άρθρο 4 Διορισµός και αδειοδότηση αεροπορικών εταιρειών
Άρθρο 5 Ανάκληση ή αναστολή άδειας λειτουργίας
Άρθρο 6 Εφαρµογή νόµων και κανονισµών
Άρθρο 7 Απευθείας διέλευση
Άρθρο 8 Αναγνώριση πιστοποιητικών και αδειών
Άρθρο 9 Ασφάλεια πτήσεων
Άρθρο 10 Αεροπορική ασφάλεια
Άρθρο 11 Απαλλαγή από δασµούς και φορολογία
Άρθρο 12 Θεµιτός ανταγωνισµός
Άρθρο 13 Χρεώσεις χρηστών
Άρθρο 14 Τόπος φορολογίας
Άρθρο 15 Αρχές που διέπουν τη λειτουργία συµφωνηµένων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπηρεσιών
Άρθρο 16 Έγκριση των δροµολογίων
Άρθρο 17 Τιµολόγηση
Άρθρο 18 Στατιστικά στοιχεία
Άρθρο 19 Εµπορικές δραστηριότητες
Άρθρο 20 Μεταφορά κερδών
Άρθρο 21 Πτήσεις µε κοινό κωδικό και συµφωνίες συνεργασίας
Άρθρο 22 Συνδυασµένες µεταφορικές υπηρεσίες
Άρθρο 23 Διαβουλεύσεις
Άρθρο 24 Τροποποίηση της Συµφωνίας
Άρθρο 25 Συµµόρφωση µε τις πολυµερείς συµβάσεις
Άρθρο 26 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 27 Λήξη
Άρθρο 28 Καταχώρηση στον ICAO
Άρθρο 29 Θέση σε ισχύ
Παράρτηµα Τµήµα Ι Πρόγραµµα δροµολογίων
Τµήµα ΙΙ Αλλαγή αεροσκάφους
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Μαυρίκιου και της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, που υπογράφηκε στις
Βρυξέλλες, στις 7 Ιουλίου 2017, το πρωτότυπο κείµενο της
οποίας στην αγγλική γλώσσα και η µετάφραση στην ελληνική
έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8623

8624

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8625

8626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8627

8628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8629

8630

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8631

8632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8633

8634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8635

8636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8637

8638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8639

8640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8641

8642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8643

8644

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8645

8646

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8647

8648

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8649

8650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8651

8652

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8653

8654

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8655

8656

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8657

8658

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8659

8660

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8661

8662

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8663

8664

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8665

8666

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8667

8668

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29
αυτής.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωρούµε στην
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυας».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, 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:
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Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κένυας
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
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ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση
της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας
Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυας
Άρθρο 1 Ορισµοί
Άρθρο 2 Χορήγηση δικαιωµάτων
Άρθρο 3 Διορισµός και εξουσιοδότηση αεροπορικών εταιρειών
Άρθρο 4 Ανάκληση και αναστολή αδείας λειτουργίας
Άρθρο 5 Εφαρµογή νόµων και κανονισµών
Άρθρο 6 Αναγνώριση πιστοποιητικών και αδειών
Άρθρο 7 Διατάξεις αεροπορικής ασφάλειας
Άρθρο 8 Αεροπορική ασφάλεια
Άρθρο 9 Εµπορικές δραστηριότητες
Άρθρο 10 Απαλλαγή από τελωνειακούς δασµούς και φορολογία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 11 Θεµιτός ανταγωνισµός
Άρθρο 12 Τέλη χρήσης
Άρθρο 13 Κανονισµοί χωρητικότητας και έγκριση δροµολογίων
Άρθρο 14 Αεροπορικά τιµολόγια
Άρθρο 15 Παροχή στατιστικών στοιχείων
Άρθρο 16 Διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις
Άρθρο 17 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 18 Λήξη
Άρθρο 19 Συµµόρφωση µε πολυµερείς συµβάσεις
Άρθρο 20 Καταχώρηση
Άρθρο 21 Θέση σε ισχύ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Διαδροµών
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυας, που υπογράφηκε στο
Ναϊρόµπι, στις 14 Δεκεµβρίου 2018, το πρωτότυπο κείµενο της
οποίας στην αγγλική και η µετάφραση στην ελληνική γλώσσα
έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

8713

8714

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 21
αυτής.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωρούµε στην
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουάντα».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, 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:
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Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Ρουάντα
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Κύρωση
της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουάντα» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουάντα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας
Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουάντα
Άρθρο 1 Ορισµοί
Άρθρο 2 Παροχή δικαιωµάτων
Άρθρο 3 Διορισµός και εξουσιοδοτήσεις
Άρθρο 4 Αναστολή και ανάκληση
Άρθρο 5 Εφαρµογή νόµων και κανονισµών
Άρθρο 6 Αναγνώριση πτυχίων και αδειών
Άρθρο 7 Διατάξεις ασφάλειας πτήσεων
Άρθρο 8 Αεροπορική ασφάλεια
Άρθρο 9 Εµπορικές ευκαιρίες
Άρθρο 10 Απαλλαγή από τελωνειακούς δασµούς και φορολογία
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Άρθρο 11 Τέλη χρήσης
Άρθρο 12 Κανονισµοί χωρητικότητας και έγκριση πινάκων δροµολογίων
Άρθρο 13 Αεροπορικά τιµολόγια
Άρθρο 14 Παροχή στατιστικών στοιχείων
Άρθρο 15 Διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις
Άρθρο 16 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 17 Λήξη
Άρθρο 18 Συµµόρφωση µε πολυµερείς συµβάσεις
Άρθρο 19 Καταχώρηση
Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος
Παράρτηµα Πίνακας διαδροµών
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου
28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ρουάντα, που υπογράφηκε στο
Ναϊρόµπι, στις 13 Δεκεµβρίου 2018, το πρωτότυπο κείµενο της
οποίας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει 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 της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20
αυτής.
Αθήνα,

2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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 των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 13.28’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: 1) µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης της Χάγης της 13ης
Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων», 2) µόνη
συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Μαυροβουνίου επί της συνεργασίας και προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές», 3) µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών
φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχηµάτων».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

