ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ’
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Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

Στην Αθήνα σήμερα, 13 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.36΄, στην Αίθουσα
«Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε
συνεδρίαση η Διάσκεψη των Προέδρων, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου της
Βουλής κυρίας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
1. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

(Πρόεδρος της Βουλής)

2. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

(Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος

4. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

(Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος

5. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

(Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος

6. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

(ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ

(Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος

8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ) Μέλος

9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΝΔ)

10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ

(Βουλευτής ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ) Μέλος

11. ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Μέλος

(Κοιν. Εκπρόσωπος του ΠΟΤΑΜΙΟΥ) Μέλος

12. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΚΚΕ)

Μέλος

13. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΑΝΕΛ)

Μέλος
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14. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ

(Κοιν. Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ)

Μέλος

15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

16. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

18. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

19. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

20. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ (Πρ. Διαρκούς Επιτροπής)

Μέλος

Παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Γεώργιος Θαλάσσης, ο Ειδικός
Γραμματέας της Βουλής κ. Νικόλαος Παπασπύρου, η κυρία Ελένη Τζίνη, Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου, ως Γραμματέας, η κυρία Αντιγόνη Περιφάνου,
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, και ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος,
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαρκών Επιτροπών.
Τα Πρακτικά της Διάσκεψης των Προέδρων τηρήθηκαν από την κυρία Μαρία
Ασημακοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, την κυρία Χρυσούλα Βαρδή, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄,
και τον κ. Άρη-Γεώργιο Γκούβα, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Βουλής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η
Διάσκεψη των Προέδρων.
Αφού ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη διαδικασία, μετά την κατά πλειοψηφία ψήφιση του
σχεδίου νόμου με τίτλο «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης», σας ενημερώνω προς αποφυγήν περαιτέρω σπέκουλας και παραπληροφόρησης
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ότι η απαιτούμενη Έκθεση των Επιτροπών αναρτήθηκε στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» στις
21.40΄ και εν συνεχεία ακολούθησε η απαιτούμενη διαδικασία διανομής. Έπρεπε να
συμπεριληφθεί στην Έκθεση η ειδική τροποποίηση –μοναδική η οποία έγινε στη διάρκεια της
συζήτησης στις Επιτροπές– με την οποία εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι της Τράπεζας της
Ελλάδος από τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Εν συνεχεία, επίσης, εκδόθηκε –και σας το θέτω
υπ’ όψιν, προκειμένου να ενημερωθείτε και ως Βουλευτές, εκτός από μέλη της Διάσκεψης– η
Έκθεση επί του νομοσχεδίου της Επιστημονικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από είκοσι τρεις
σελίδες, στην οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής σε
σχέση με το νομοσχέδιο. Η Έκθεση αυτή αναρτήθηκε στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» στις
21.50΄ και ακολούθησε η διανομή στους Βουλευτές, οι οποίοι πρέπει να τη διαβάσουν και αυτήν.
Επομένως, η Διάσκεψή μας καλείται να αποφασίσει επί των εξής ζητημάτων. Και έχουμε
κι ένα επιπλέον ζήτημα, το οποίο μας έχει θέσει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος, με έγγραφό του, το οποίο θα μου δώσει ο κύριος Ειδικός Γραμματέας και το οποίο
διαβιβάστηκε αφού έκλεισε η Βουλή και θέτει προθεσμία για τον ορισμό εκπροσώπου της Βουλής,
σύμφωνα με το πρώτο πακέτο προαπαιτουμένων, για τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ μέχρι τη
Δευτέρα 17 Αυγούστου. Επομένως, είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η
Διάσκεψή μας.
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ την κυρία Τζίνη να ειδοποιήσει την Κυβέρνηση. Ειδοποιείται
πάντοτε η Κυβέρνηση να έχει εκπρόσωπο. Επειδή όμως εδώ θα τεθούν ζητήματα σε σχέση με τις
προτάσεις της Κυβέρνησης για τον χρονικό ορίζοντα συζήτησης, είναι καλό να εκπροσωπείται η
Κυβέρνηση. Η Βουλή πάντοτε προσκαλεί την Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση είναι καλό να
παρίσταται, για να δοθούν και οι απαραίτητες διευκρινίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε τα εξής θέματα: Το πρώτο είναι ποια ώρα ή ποια
ημέρα θα οριστεί η συζήτηση επί του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια. Ποια ώρα και ποια ημέρα.
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Το δεύτερο ζήτημα που ανέκυψε είναι η κατάθεση των δύο εκπροθέσμων τροπολογιών,
διαρκούσης της συζήτησης της Επιτροπής, δύο εκπροθέσμων τροπολογιών για τις οποίες
αμφότερες τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας. Και για τις τροπολογίες αυτές, τις οποίες η
Κυβέρνηση επιδίωξε να εξαιρέσει της συζήτησης από τις Επιτροπές και να τις εισαγάγει απευθείας
στην Ολομέλεια –σημειώνω ότι κατετέθησαν στις 15.40΄ το απόγευμα απόψε–, θα πρέπει
επομένως η Διάσκεψη να κάνει μια πρόταση προς την Ολομέλεια σε σχέση και με αυτές τις
τροπολογίες, των οποίων η τύχη δεν αντιμετωπίσθηκε από τις Επιτροπές, αφού ήταν εκπρόθεσμες.
Οφείλω να σας πω ότι είναι ρητή, κατά την άποψή μου, η διατύπωση του Συντάγματος. Οι
τροπολογίες αυτές, και δη εκείνη η οποία περιέχει διατάξεις περί συνταξιοδοτικών περικοπών και
μάλιστα για συντάξεις του Δημοσίου ως τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο, είναι καταδήλως
αντισυνταγματική και η πρόταση της Διάσκεψης προς την Ολομέλεια πρέπει να είναι να μην
εισαχθούν προς συζήτηση.
Ενημερώνομαι, εν τω μεταξύ, ότι ενημερώθηκε η Κυβέρνηση και ελπίζω να
εκπροσωπηθεί.
Σας διαβάζω, εν συνεχεία, επί λέξει το άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που
λέει: «Νομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και στις προϋποθέσεις
της υποβάλλονται μόνον από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υποβάλλονται
από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Τα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να
είναι ειδικά. Δεν επιτρέπεται, με ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις
σε νόμους που αποσκοπούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων.»
Λέγοντας αυτά και εν αναμονή και της Κυβέρνησης, που ελπίζω ότι θα προσέλθει για να
μας γνωστοποιήσει ακριβώς τι προτείνει, παρακαλώ όσοι και όσες συνάδελφοι επιθυμούν να
λάβουν τον λόγο να το δηλώσουν ήδη, προκειμένου να καταρτισθεί σχετικός κατάλογος.
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Ήθελα πάντως να επισημάνω, σε σχέση με τη χθεσινή Διάσκεψη την οποία
πραγματοποιήσαμε, ότι όλοι όσοι μίλησαν για καθυστέρηση της Βουλής και για προσκόμματα που
βάζει η Βουλή ή η Πρόεδρος της Βουλής, μετά την κατάθεση των δύο πολυσέλιδων τροπολογιών
στις 15.40΄ το απόγευμα, οφείλουν τουλάχιστον να κάνουν αυτοκριτική, για να μην πω να
ανακαλέσουν όσα είπαν και να ζητήσουν συγγνώμη. Δεν φαντάζομαι ότι θα το κάνουν, αλλά εν
πάση περιπτώσει νομίζω ότι καλό είναι, επειδή η κάθε μέρα δεν είναι η τελευταία μέρα της
Ιστορίας, να κάνουμε και μιαν αναδρομή.
Παρακαλώ τώρα, μέχρι να προσέλθει κάποιος εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, να
καταγράψει η κυρία Περιφάνου τους συναδέλφους που θα ζητήσουν τον λόγο, για να δώσουμε τον
λόγο με τη σειρά.
(Στο σημείο αυτό καταρτίζεται ο κατάλογος των μελών της Διάσκεψης που επιθυμούν να
λάβουν τον λόγο)
Είδα και τον κ. Μητρόπουλο που ζητούσε τον λόγο, κυρία Περιφάνου, και δεν μου τον
έχετε σημειώσει.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είχα χαμηλά το χέρι
μου και δεν με είδε. Δεν φταίει η κυρία Περιφάνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, δεν κατηγορούμε ποτέ, αλίμονο, το
αντίθετο. Να ξέρετε ότι χάριν επίσπευσης και διεκπεραίωσης των κοινοβουλευτικών λειτουργιών
και η κυρία Περιφάνου και η κυρία Τζίνη και ο κ. Χριστόπουλος έχουν μείνει ξάγρυπνοι αρκετές
νύχτες.
Μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε σημειωμένους τον κ. Φίλη, τον κ. Μητσοτάκη, τον κ.
Λαγό, τον κ. Μητρόπουλο, τον κ. Καραθανασόπουλο και τον κ. Κρεμαστινό. Είναι κάποιος ακόμα
που θα ήθελε να τοποθετηθεί; Όποιος θα ήθελε να τοποθετηθεί και πριν την έλευση της
Κυβέρνησης, και για να μην καθυστερούμε, να λάβει τον λόγο.
Ο κ. Φίλης έχει τον λόγο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Ήδη έχει προχωρήσει αρκετά η ώρα, είναι 22.45΄, και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο, μετά τη
μεγάλης διάρκειας συζήτηση στις Επιτροπές, να προχωρήσουμε σύντομα στη σύγκληση της
Ολομέλειας. Η πρόταση που κάνω είναι να ξεκινήσει το αργότερο 23.30΄ -είναι 22.45΄ τώρα η
ώρα- και να ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια στις 03.00΄ τη νύχτα. Δυστυχώς,
ξαναπέφτουμε μέσα σε νύχτα. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με πενήντα και
πλέον Βουλευτές που πήραν μέρος στις Επιτροπές. Εδώ θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στις
ομιλίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών Αρχηγών, στις εισηγήσεις των Εισηγητών των
κομμάτων και σε κάποια παρέμβαση εισηγητική του Υπουργού Οικονομικών.
Το θέμα των τροπολογιών που ετέθη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυτού του ενιαίου
κύκλου της συζήτησης, αφού λυθεί βεβαίως με τον τρόπο που εσείς γνωρίζετε καλύτερα ως προς
το θέμα της ψηφοφορίας, αν δηλαδή θα δεχθούμε ή όχι τις τροπολογίες.
Σχετικά τώρα με το ζήτημα που θέσατε για τις τροπολογίες και ειδικότερα την τροπολογία
που αφορά τα συνταξιοδοτικά του Δημοσίου, και αυτό αναπτύχθηκε εκτενώς στην κοινή
συνεδρίαση των Επιτροπών. Όπως ακούσαμε και από αυτό που διαβάσατε, το άρθρο του
Συντάγματος, για γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μιλάει, δεν μιλάει για σύμφωνη γνώμη.
Μια απλή γνωμοδότηση είναι.
Όπως επίσης το ζήτημα που αφορά το ειδικό νομοσχέδιο –και αυτό αναφέρθηκε στη
διαδικασία των Επιτροπών– έχει ξαναγίνει ως ξεχωριστό τμήμα –τμήμα Α΄ από ό,τι είδα ήταν η
πρόταση της Κυβέρνησης– να περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που συζητούμε, με το δεδομένο ότι
πρέπει να αποφασίσει η Βουλή για αυτά τα ζητήματα, είναι μέρος αυτού που ονομάζουμε
«προαπαιτούμενα» για να υπάρξει η μεγάλη πρώτη δόση των 25 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ
την ερχόμενη εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Φίλη.
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Το ζητούμενο δεν είναι τι συνιστά ή δεν συνιστά προαπαιτούμενο, το ζητούμενο είναι να
ακούσουμε ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας, διότι ακριβώς, μιας και αναφερθήκατε στην επόμενη
εβδομάδα, εφόσον υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να
συνεδριάζουμε σε ολονυκτία. Άρα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί. Επιπλέον, πρέπει
να διευκρινιστεί αν υπάρχει το περιθώριο αυτά τα οποία κατετέθησαν αίφνης και χωρίς καμία
προειδοποίηση στις 15.40΄ ως τροπολογίες να κατατεθούν ως χωριστά νομοσχέδια, να γίνει η
σωστή συζήτηση στη Βουλή, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα και όπως έχουν κρίνει τα δικαστήρια.
Διότι προφανώς δεν είμαστε όλοι νομικοί, αλλά σίγουρα έχετε και κάποια νομική
συμβουλή για να κάνετε αυτήν την επίκληση και θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι πάρα πολύ πρόσφατα
το Συμβούλιο της Επικρατείας τον τελευταίο τέτοιον νόμο ο οποίος κατ’ αυτόν τον τρόπο διέλαβε
τέτοιες διατάξεις –και ήταν ένας νόμος τραυματικός για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της
Αριστεράς, στον οποίον είχαμε κάνει ένσταση αντισυνταγματικότητας, είχαμε βγει έξω με πανό
στη διάρκεια της συζήτησης του νόμου αυτού, με τα μέτρα του Νοέμβρη του 2012– ο νόμος
λοιπόν αυτός πάρα πολύ πρόσφατα κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της
Επικρατείας.
Δεν μπορεί να αποτελέσει, λοιπόν, επιχείρημα για τη Βουλή ότι έχει ξαναψηφιστεί
αντισυνταγματικός νόμος, πολύ περισσότερο όταν είναι τόσο πρόσφατη η δικαστική απόφαση που
τον έχει κρίνει αντισυνταγματικό και ακόμη όταν είναι τόσο ρητή η δέσμευση και της Κυβέρνησης
αυτής και των Κοινοβουλευτικών Ομάδων που στηρίζουν την Κυβέρνηση αυτή να μην επιτρέψουν
να παρακάμπτεται η ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης και οι εκδοθείσες δικαστικές
αποφάσεις από εξωθεσμικούς παράγοντες που θέλουν να χειραγωγήσουν και να χαλιναγωγήσουν
όχι μόνο την εκτελεστική εξουσία, όχι μόνο την κοινοβουλευτική λειτουργία αλλά και την
ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Φίλη ως προς την
οργάνωση της συζήτησης στην Ολομέλεια. Ως προς το ζήτημα των τροπολογιών το οποίο θίξατε,
πράγματι εγείρει ερωτηματικά και προβληματισμό η κατάθεση τόσο σημαντικών και μεγάλων
τροπολογιών στη διάρκεια της συζήτησης, πλην όμως γνωρίζετε καλά ότι βάσει του άρθρου 14 του
Κανονισμού της Βουλής η Διάσκεψη των Προέδρων δεν είναι αρμόδια να αποφανθεί για τυχόν
ζητήματα συνταγματικότητας τέτοιων τροπολογιών. Γι’ αυτό θα αποφανθεί η Ολομέλεια και θα
τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια, εφόσον το θέμα τεθεί εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι αρμόδια να
προτείνει προς την Ολομέλεια εάν στην ημερήσια διάταξή της θα διαλάβει τις συγκεκριμένες
τροπολογίες. Και επ’ αυτού ετέθη το ζήτημα, τι θα προτείνει η Διάσκεψη προς την Ολομέλεια,
ακριβώς διότι η επιταγή του Συντάγματος μάς δεσμεύει και διότι ο όρκος που δώσαμε
περιλαμβάνει ότι θα φυλάσσουμε, θα διαφυλάσσουμε το Σύνταγμα, την πατρίδα και τη
Δημοκρατία.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εμείς σαν Χρυσή Αυγή
διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση και που προτείνεται να γίνει η συζήτηση στην
Ολομέλεια. Ο λόγος που δόθηκε στους Βουλευτές, και κυρίως στους Βουλευτές οι οποίοι
αντιτίθενται στην ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ήταν ελάχιστος. Το είπαμε και κατά τη
διάρκεια των Επιτροπών. Το να δίνονται δύο λεπτά τυπικά σε Βουλευτές, οι οποίοι πρέπει να πουν
τα επιχειρήματά τους και να τονίσουν για ποιον λόγο κατά την άποψή τους αυτό το οποίο
ψηφίζουμε είναι απαράδεκτο, είναι προσχηματικό. Δίνεται μια πρόφαση δήθεν δημοκρατίας, δήθεν
ελευθερίας του λόγου, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει χρόνος. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, το αποτέλεσμα είναι γνωστό
σε όλους μας. Θα θέλαμε, όμως, να δοθεί ο χρόνος, ώστε να πούμε τις απόψεις μας και να ακούσει
ο ελληνικός λαός τι έχει να πει ο καθένας. Νομίζω ότι αυτές οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται,
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μέσα σε δύο ώρες να μπαίνουμε στην Ολομέλεια, να ακούμε μόνο τους Αρχηγούς των κομμάτων
και ίσως, αν προλάβουμε, και τους Ειδικούς Αγορητές, είναι απαράδεκτες, κατά τη γνώμη μας.
Σε ό,τι αφορά το θέμα των εκπρόθεσμων τροπολογιών, φυσικά και είναι πάγια θέση της
Χρυσής Αυγής ότι δεν συμφωνούμε, δεν πρόκειται να τις ψηφίσουμε. Και δεν είναι μόνο θέμα αν
είναι σωστές ή λάθος, κατά την άποψή μας, αλλά είναι η διαδικασία η οποία γίνεται. Δεν μπορεί να
πηγαίνουμε, να μην έχουμε διαβάσει καλά-καλά το νομοσχέδιο, να μην ξέρουμε τι γίνεται πάνω
στο συγκεκριμένο θέμα και ξαφνικά, όπως λέτε κι εσείς, στις 15.40΄, 16.00΄, την ώρα που έχουν
λήξει τα πάντα, να έρχονται κάποιες τροπολογίες και να περνάνε έτσι. Γιατί ουσιαστικά αυτό δεν
είναι καμία δημοκρατική διαδικασία, απλώς είναι ετσιθελικές ενέργειες οι οποίες γίνονται.
Διαφωνούμε με αυτόν τον τρόπο και ζητούμε και απαιτούμε σαν Χρυσή Αυγή η συζήτηση
για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να έχει περισσότερη διάρκεια, προκειμένου να ακουστούν οι
απόψεις όσων δεν συμφωνούν. Γιατί αυτή τη στιγμή το να τρέχει αυτός που είναι καταδικασμένος
σε απαγχονισμό να βάλει γρήγορα τη θηλιά γύρω από τον λαιμό του δεν νομίζω ότι είναι και ό,τι
καλύτερο. Έτσι κι αλλιώς η θηλιά θα μπει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ.
Ήμουν από αυτούς που όταν ανέγνωσα τα πρακτικά της δεύτερης ειδικής συνεδρίασης της
ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της χθεσινής ημερομηνίας, 12ης Αυγούστου 2015,
εξεπλάγην, διότι το πακέτο των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, που αφορούσε όλους τους δημοσίους
υπαλλήλους, εν ενεργεία και μελλοντικούς και συνταξιούχους, και όλους τους ενστόλους, που
προώθησε η Κυβέρνηση για να έχουν αναλογική συνταξιοδοτική εφαρμογή, όπως το Κεφάλαιο Δ΄
του συζητουμένου τρίτου μνημονίου, κρίθηκαν στο σύνολό τους εκτός Συντάγματος και εκτός του
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ειδικού πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ξέρετε, και του ευρωπαϊκού
δεδικασμένου.
Υπ’ αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι ανεξάρτητα από το ότι υπάρχει όντως και υπάρχει
πρακτική ειδικές ρυθμίσεις να μην έρχονται σε ξεχωριστά νομοσχέδια, αλλά να έρχονται σε άλλα
νομοσχέδια ως ειδικά κεφάλαια, το ζήτημα, το οποίο και εσείς θέσατε και τώρα αλλά και στην
Ολομέλεια όπως και άλλοι συνάδελφοι, είναι: Ενώ τα δύο ανώτατα δικαστήρια, κυρία Πρόεδρε –
αναφερθήκατε στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο έβγαλε όλες τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
του ν. 4093 του Νοεμβρίου του 2012, που είπατε, εκτός Συντάγματος και βεβαίως είπε ότι από τον
Νοέμβριο του 2012 καμία κυβέρνηση ποτέ στο μέλλον δεν θα πρέπει να φέρει άλλη περικοπή ή
άλλη αλλαγή στα όρια ηλικίας, ήρθε και το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τις ίδιες αποφάσεις επί του
ιδίου νόμου, του ν. 4093, και επαναλαμβάνει και χθες τα ίδια.
Υπό αυτήν την έννοια, εμείς, το κυρίαρχο ακόμη Κοινοβούλιο αυτής της έρημης πατρίδας
δεν πρέπει να αναλωθούμε με το αν νωρίτερα έχει ψηφιστεί διαφορετικά η ρύθμιση ή εάν είναι
γνωμοδοτικού περιεχομένου η γνωμοδότηση του άρθρου 75 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που
πάντως την απαιτεί υποχρεωτικά το Σύνταγμα, κυρία Πρόεδρε, όποτε εισάγει η Κυβέρνηση
συνταξιοδοτικού περιεχομένου. Αλλά να μας προβληματίσει πώς, ενώ οι δανειστές γνωρίζουν ότι
και τα δύο ανώτατα δικαστήρια, το μεν που έκρινε τις συνταξιοδοτικές περικοπές του
προηγούμενου μνημονίου, το Συμβούλιο Επικρατείας, και το άλλο που έκρινε όλες τις περικοπές
επί ενστόλων και δημοσίου τομέα –στο προηγούμενο μνημόνιο, επαναλαμβάνω– έκρινε ότι είναι
εκτός Συντάγματος, τώρα τολμούν χωρίς τα ισοδύναμα, που οι ίδιοι έλεγαν μέχρι προχθές, να
πιέζουν την Κυβέρνηση και να μας υποχρεώνουν να μπούμε να συζητήσουμε ξανά ρυθμίσεις που
έχουν κριθεί σε ηπιότερες εκδοχές αντισυνταγματικές.
Υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να πούμε τη γνώμη μας. Εγώ
έχω και μια ευαισθησία σε αυτό, θα εξαντλήσω και την τελική μου θέση επί του θέματος. Διότι δεν
είναι οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές που είναι

[10]

στην δ΄ παράγραφο του συζητουμένου τρίτου μνημονίου, αλλά είναι, κυρία Πρόεδρε, και όσες στο
δεύτερο άρθρο του τρίτου μνημονίου αναφορικά με τη βασικότερη, διαρθρωτικότερη,
παρεμβατικότερη και χειρότερη κατ’ εμέ παρέμβαση που επιφυλάσσονται οι δανειστές και η
Κυβέρνηση τον Οκτώβριο να κάνουν στο ασφαλιστικό, περνώντας οι δανειστές, δυστυχώς –και με
αυτό τελειώνω– τη δική τους άποψη για το ασφαλιστικό.
Μετακυλύουν, κυρία Πρόεδρε, στο δεύτερο άρθρο του συζητούμενου νομοσχεδίου την
όλη κρίση του ασφαλιστικού της Ελλάδας στη δική μας κακοδαιμονία και στα δικά μας λάθη και
δήθεν στις συντάξεις κ.λπ. και όχι στις μνημονιακές συνέπειες, ενώ αναλύσεις της δικής σας
Επιτροπής και δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι οι μνημονιακές συνέπειες, δηλαδή η ανεργία του
μνημονίου, η μείωση των ιδιωτικών μισθών του μνημονίου, η μείωση της κρατικής επιχορήγησης
του μνημονίου, η κατάργηση των κοινωνικών πόρων του μνημονίου και όλα αυτά δημιούργησαν
όρους κατάρρευσης του ασφαλιστικού.
Υπό αυτήν την έννοια, το κυρίαρχο –και όντως τελειώνω- Κοινοβούλιο πρέπει με
αξιοπρέπεια, με θάρρος, με παρρησία και προς την Κυβέρνηση αλλά και προς τους δανειστές να
πει ότι δεν επιτρέπουμε άλλες περικοπές στις συντάξεις κατά τον τρόπο που μεθοδεύονται και
κατά την προοπτική παρέμβασης που έχουν και οι δύο επιφυλαχθεί τον Οκτώβριο.
Αυτή είναι η θέση μου και εάν ερωτηθώ, μπορεί να επανέλθω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής,
τον κ. Μητρόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας,
ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με ευθύνη της Κυβέρνησης, άρα και του
Προεδρείου της Βουλής, παρακολουθήσαμε –και θα έχει και συνέχεια, απ’ ότι φαίνεται– μια
διάτρητη απ’ όλες τις απόψεις, διαδικασία.
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Θα θυμίσω εδώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποτέλεσε το μοναδικό κόμμα που
στη χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων διαφώνησε με την επαναλειτουργία της Βουλής για να
εισαχθεί η νέα δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο και καταγγείλαμε και χθες, αλλά και σήμερα
κατά τη διάρκεια των Επιτροπών, τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Αυτό, κατά τη γνώμη μας,
είναι και το βασικό.
Από αυτήν την άποψη, εμείς δεν θα πάρουμε μέρος στη συζήτηση τη σχετική για το πότε
θα μπει στην Ολομέλεια, πότε θα ξεκινήσει ή πότε θα τελειώσουν οι εργασίες της Ολομέλειας.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θεωρούμε ότι είναι τροπολογίες-λαιμητόμοι. Γι’ αυτό ζητάμε
και απαιτούμε να αποσυρθούν και να μην εισαχθούν στην Ολομέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ να διευκρινίσετε σε σχέση με την
πρόταση που έγινε από εμένα προηγουμένως για την εισήγηση της Διάσκεψης. Η τοποθέτησή σας
σημαίνει ότι είστε θετικός στο να εισηγηθεί η Διάσκεψη τη μη συζήτηση των τροπολογιών;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, το δήλωσα καθαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ στο μικρόφωνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το δήλωσα καθαρά ότι ως ΚΚΕ ζητάμε να
αποσυρθούν και να μην εισαχθούν στην Ολομέλεια. Εάν αυτή αποτελεί πρόταση, να προτείνει
δηλαδή η Διάσκεψη των Προέδρων…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτή ήταν η πρότασή μου ως Προέδρου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:

Αν αυτό, λοιπόν, είναι έτσι, εμείς

συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μάλιστα. Καταγράφηκε.
Ο κ. Κρεμαστινός…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τροπολογίες –και πάλι– λέμε ότι
συμφωνούμε. Όσον αφορά τις τροπολογίες.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, κύριε Καραθανασόπουλε. Αυτό το θέμα
συζητούμε, εν αναμονή πάντοτε και κάποιου εκπροσώπου της Κυβέρνησης, για να μας διαφωτίσει
σε κάποια ζητήματα που αφορούν το χρονικό πλαίσιο.
Ο κ. Κρεμαστινός έχει τον λόγο, ο οποίος, σύμφωνα με το με σημερινή ημερομηνία
έγγραφο του Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γρηγοράκου,
ορίζεται κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή συνεδρίαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, σεβόμενος το ακατάλληλο της ώρας,
την κούραση των συναδέλφων Βουλευτών, του προσωπικού της Βουλής, θα ήθελα να μιλήσω όχι
πάνω από δύο λεπτά, ελπίζω, για να βάλω έναν προβληματισμό, ζητώντας παράλληλα για να μη
γίνει συζήτηση πάνω στο θέμα, αλλά να προβληματιστούμε όλοι – και εσείς φυσικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σιωπηρώς να προβληματιστούμε; Χωρίς
συζήτηση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Χωρίς συζήτηση, γιατί αν αρχίζει αυτή η συζήτηση,
θα μιλάμε όλο το βράδυ.
(Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην αίθουσα ο κ. Γεώργιος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καλωσορίζουμε και τον κ. Σταθάκη ως
εκπρόσωπο της Κυβέρνησης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Άρα, η παράκλησή μου είναι να μην υπάρξει
συζήτηση, ούτε καν, σας παρακαλώ, απάντηση δική σας. Απλώς το θέτω προς προβληματισμό.
Πράγματι, σήμερα βλέποντας τη συζήτηση όπως εξελίχθηκε στην Επιτροπή, διερωτήθηκα
σαν Βουλευτής αν αξίζει τον κόπο να γίνει μια συζήτηση κανονική με όχι το κατεπείγον, αλλά δεν
ήξερα και δεν απάντησα εγώ ο ίδιος πόσο θα χάσει η χώρα αν ακολουθήσει το θέμα δάνειο-γέφυρα
ή το δάνειο σύμφωνα με τη συμφωνία. Δηλαδή, αριθμητικά εννοώ.
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Βεβαίως, ο κόσμος περίμενε να ακούσει πώς θα αποκατασταθεί μέσω του μνημονίου η
εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Διότι δεν είναι μόνο να ανοίξουν οι τράπεζες, γιατί αυτό δεν
λέει τίποτα, αλλά είναι πώς θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη.
Μια κατηγορία πολιτών, οι αρτοποιοί, είχαν έρθει στη Βουλή για να εκφράσουν την
αγωνία τους πώς θα γίνει ο εφαρμοστικός νόμος. Οι αγρότες βάζουν τα ίδια προβλήματα. Οι
φαρμακοποιοί διερωτώνται τι θα γίνει. Οι νησιώτες λένε ότι θα καταστραφούν με το ΦΠΑ. Τι θα
γίνει, δηλαδή, με τους εφαρμοστικούς νόμους;
Από την άλλη, δεν έγιναν αυτά τα πράγματα στις Επιτροπές, αλλά αντιθέτως είχαμε
διαξιφισμούς, υπερβολικούς τις περισσότερες φορές, προσωπικά θέματα και τα Μέσα
Ενημέρωσης, κύριε Σταθάκη, το βράδυ αυτό έλεγαν. Δηλαδή, δεν μετέδιδαν τίποτα για την
Επιτροπή. Δεν τους αφορούσε καν. Και άλλες τόσες ώρες, δηλαδή, να συζητούσαμε αυτοί τα ίδια
θα έλεγαν.
Θέλω δε να πω το εξής: Αυτή η κάμερα και στο βρετανικό κοινοβούλιο δεν υπάρχει. Γιατί
το λέω αυτό; Γιατί εκεί υπάρχει μια εμπειρία αιώνων. Αυτή η κάμερα είναι η Κίρκη που αναγκάζει
όλον τον κόσμο εδώ να κάνει ένα show-off το θέλει – δεν το θέλει. Είναι Κίρκη. Και πράγματι, ο
Απόστολος Κακλαμάνης είχε προβληματιστεί και είχε πει στις Επιτροπές να γίνεται καταγραφή
των συνεδριάσεων, αλλά να μη μεταδίδονται απ’ ευθείας, ούτως ώστε και αν υπάρχουν διενέξεις,
οι διενέξεις να μη επικαλύπτουν το αντικείμενο. Δηλαδή, αν έχουμε εμείς μια προσωπική διαφορά,
να μπορούμε μετά να τη βγάλουμε την προσωπική διαφορά και να περιοριστούμε στην ουσία.
Αυτό το πράγμα, πράγματι, σήμερα έλειψε. Όμως, δεν θέλω να γίνει συζήτηση γι’ αυτό το
θέμα –μια άλλη φορά ευχαρίστως– γιατί σέβομαι αυτό που είπα στην αρχή.
Θέλω, λοιπόν, να προβληματιστούμε όλοι σε αυτό και αν είναι, να θυσιάσουμε όχι τη
διαφάνεια –να μην τη θυσιάσουμε– αλλά την αμεσότητα να θυσιάσουμε. Διότι εσείς ως Πρόεδρος
μετά θα καλείτε όσους έχουν προσωπικά θέματα, ώστε να αφαιρούνται αυτά τα κομμάτια, τα
οποία αποπροσανατολίζουν, πράγματι, από το κύριο θέμα τη συζήτηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κρεμαστινέ, η αποπροσανατολιστική
δημοσιότητα του τι συμβαίνει στη Βουλή εν πολλοίς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα μέσα της
διαπλοκής διόλου επιθυμούν να φωτίζονται οι πτυχές των νομοσχεδίων, τα οποία όταν
συζητούνται κανονικά, αποκαλύπτονται κιόλας. Όταν συζητούνται εν συντμήσει, συγκαλύπτονται.
Είναι, λοιπόν, λογικό αυτό. Η δημοσιότητα, όμως, δεν είναι Κίρκη, είναι εγγύηση και είναι
και υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής, που πολύ πρόσφατα εισήχθη, του δικαιώματος του
κάθε πολίτη στην πληροφόρηση. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε τα φαινόμενα, τα οποία σε
προηγούμενες περιόδους γνωρίσαμε, άλλα να γίνονται σε κλειστές συνεδριάσεις ή σε συνεδριάσεις
που μεταδίδονταν μετά από μία εβδομάδα και άλλα να δημοσιεύονται. Και είναι το ίδιο που
γνωρίσαμε και αυτήν την περίοδο όσο είχαμε κλειστές συνεδριάσεις της Διάσκεψης των
Προέδρων. Και γι’ αυτό ήδη από χθες με πολύ χαρά διαπίστωσα ότι ομοφώνως έγινε δεκτή η
πρότασή μου και η Διάσκεψη των Προέδρων να μεταδίδεται.
Θα ήθελα, βέβαια, να σας πω ότι είναι σημαντικοί οι προβληματισμοί ιδίως σε σχέση με
τις προσωπικές επιθέσεις που επιχειρούνται και τον εκχυδαϊσμό των κοινοβουλευτικών
παρεμβάσεων. Νομίζω ότι έδωσαν μελανό τέτοιο παράδειγμα σήμερα και κάποιοι Βουλευτές του
Κόμματός σας, όπως ο κ. Κεγκέρογλου, στον οποίον δεν θέλησα να απαντήσω.
Κύριε Σταθάκη, καλώς ήλθατε. Προβλέπεται, όπως γνωρίζετε, από τον Κανονισμό της
Βουκλής να προσκαλείται η Κυβέρνηση στη Διάσκεψη και σας καλέσαμε. Έχει ζητήσει εν τω
μεταξύ και ο κ. Θεοχάρης τον λόγο.
Θέλετε να προηγηθείτε, για να μην αδικήσω το Κόμμα σας;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Απλώς γρήγορα θα τοποθετηθώ για λίγα
δευτερόλεπτα, δεν είναι πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε. Και αν υπάρχει και κάποιος από τα
Κόμματα, που με οποιονδήποτε τρόπο δεν εκπροσωπήθηκαν –βλέπω τον κ. Νικολόπουλο– μπορεί
να τοποθετηθεί πριν ρωτήσουμε τον κ. Σταθάκη.

[15]

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν θα κάναμε παρέμβαση. Απλώς, πολύ σύντομα θέλουμε
να κάνουμε μια πρόταση για την ψηφοφορία. Συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Φίλη για την
οργάνωση. Όμως, θα ήθελα να διαβάσω τις αρμοδιότητες της Διάσκεψης των Προέδρων από το
άρθρο 14.
Η Διάσκεψη των Προέδρων: α) εξετάζει την ημερήσια διάταξη της επόμενης εβδομάδας ή
των επομένων εβδομάδων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εργασιών της Βουλής, β)
καθορίζει τη διαδικασία και τη διάρκεια συζήτησης των νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων στην
Ολομέλεια της Βουλής και στο Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, καθώς και τη
συνολική διάρκεια των γενικών συζητήσεων μέσα στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ημερήσιας
διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, γ)
αποφασίζει για τη διεξαγωγή οργανωμένης συζήτησης πάνω σε οποιοδήποτε θέμα νομοθετικού
έργου ή κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Κανονισμού της Βουλής, δ) και
επόμενα σχετικά με τις επιλογές προσώπων, ΕΛΣΤΑΤ και ανεξαρτήτων αρχών κ.λπ..
Δεν προκύπτει από πουθενά εισηγητική αρμοδιότητα της Διάσκεψης των Προέδρων είτε
για τις τροπολογίες είτε για οτιδήποτε άλλο τέτοιο θέμα. Συνεπώς, εμείς προτείνουμε ως
αναρμόδια η Διάσκεψη των Προέδρων να μην εισηγηθεί τίποτα. Οι τροπολογίες εισάγονται από
τους Υπουργούς και καταψηφίζονται ή υπερψηφίζονται από το Σώμα της Ολομέλειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Φίλη.
Όσον αφορά για την τροπολογία για το συνταξιοδοτικό, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
επιφυλάσσονται. Θα τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συγγνώμη, κύριε Νικολόπουλε, την τελευταία
σας φράση, αν θέλετε, να επαναλάβετε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά –λέω- για την τροπολογία, επειδή έγινε
κουβέντα και μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός από την τηλεόραση της Βουλής, για το
συνταξιοδοτικό, επιφυλάσσονται οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε δρομολογήσει τη διαδικασία του κατεπείγοντος και έχει ζητήσει η
Κυβέρνηση, εφόσον γίνει δεκτή η συζήτηση του κατεπείγοντος από την Ολομέλεια, να
ολοκληρωθεί σήμερα. Καταθέσατε εν τω μεταξύ εκπροθέσμως, στις 15.40΄, δύο τροπολογίες που
θα μπορούσαν να είναι αυτοτελή νομοσχέδια. Το ένα αφορά συνταξιοδοτικές περικοπές για
συντάξεις του Δημοσίου και το άλλο αφορά τους υπερχρεωμένους συμπολίτες μας, τα «κόκκινα»
δάνεια.
Ο λόγος που κληθήκατε στη Διάσκεψη είναι να διευκρινίσετε ποιο είναι το κατά την
Κυβέρνηση χρονικό όριο και περιθώριο, σύμφωνα με την επιθυμία περί κατεπείγουσας
διαδικασίας, και να το στοιχειοθετήσετε, να το τεκμηριώσετε.
Το δεύτερο έχει να κάνει με το εάν αυτό το χρονικό περιθώριο καταλαμβάνει ή όχι και
αυτές τις δύο εκπρόθεσμες τροπολογίες. Διότι μέχρι σήμερα στις 15.40΄ η ενημέρωση της Βουλής
ήταν ότι αυτό το χρονικό περιθώριο καταλαμβάνει εκείνο που κατατέθηκε μεσάνυχτα 00.03΄ της
Τετάρτης. Σήμερα προστέθηκαν δύο ακόμη πράγματα. Θέλουμε να μας πείτε εάν
καταλαμβάνονται από το ίδιο χρονικό περιθώριο και πότε αυτό λήγει και σύμφωνα με τι.
Θα ήθελα δε ακόμη πιο ειδικά να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε κάνει τρεις ακόμη
διαδικασίες κατεπείγοντος στη Βουλή, στις 10 Ιουλίου, στις 15 Ιουλίου και στις 22 Ιουλίου –τρεις
τον τελευταίο μήνα- αν αυτό το κατεπείγον, αυτή η υποχρέωση, αυτή η επίσπευση προέρχεται και
είναι πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ή αν υπάρχει εξωκυβερνητικός παράγοντας που ζητεί αυτήν
την ψήφιση. Να είναι δηλαδή καθαρό στη Διάσκεψη ποιος βάζει αυτό το όριο και περιθώριο, διότι
μέχρι στιγμής στα χρονικά όρια και περιθώρια γνωρίζαμε ότι τίθενται από εξωγενείς παράγοντες
δεν περιλαμβανόταν αυτό το χρονικό όριο και περιθώριο της 13ης Αυγούστου. Η τελευταία
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ενημέρωση που είχα εγώ από τον Πρωθυπουργό στις 31 Ιουλίου ήταν ακριβώς ότι δεν υπάρχει
τέτοιο όριο και περιθώριο.
Οπότε, σας παρακαλώ να γίνει η απαιτούμενη διευκρίνιση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού): Ωραία. Να ξεκινήσω από την αναγκαιότητα του κατεπείγοντος. Η χώρα βρίσκεται εν
μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της συμφωνίας, όπως αυτή είχε αρχικά γίνει στις 12
Ιουλίου. Την περασμένη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η συζήτηση-συμφωνία των δύο πλευρών, το
οποίο αποτελεί και το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας.
Η Κυβέρνηση επέλεξε να του δώσει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, με δεδομένο και
όλο το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων διαδικασιών για την επικύρωση αυτής της
συμφωνίας, πρώτα από το Eurogroup, δεύτερον από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και μέσα στις
θεσμικές διαδικασίες προβλέπεται και για την ολοκλήρωση της δανειακής σύμβασης και της
λήψης των αναγκαίων μέτρων από τον νέο δανειοδοτικό μηχανισμό, τον ESM, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας πριν από τις 20 Αυγούστου.
Όλο αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα και επέλεξε
από προχθές να δώσει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος στο νομοσχέδιο το οποίο φέρνει προς
ψήφιση.
Δεύτερον, για τις δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν σήμερα θεωρούμε προφανώς ότι στο
πλαίσιο του κατεπείγοντος δεν τίθεται θέμα εμπρόθεσμου ή εκπρόθεσμου. Συνεπώς, μπορούν να
συζητηθούν στην Ολομέλεια μαζί με το υπόλοιπο σώμα της προτεινόμενης σύμβασης. Προφανώς,
θεωρώ ότι θα ψηφιστούν χωριστά.
Τρίτον, η πρόταση της Κυβέρνησης είναι για άμεση έναρξη της Ολομέλειας και
ολοκλήρωσή της το αργότερο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επομένως, κύριε Υπουργέ, μας λέτε ότι ήταν
επιλογή της Κυβέρνησης, δεν το ζητά κανείς να έχει ψηφιστεί μέχρι κάποια ώρα αυτό το
νομοσχέδιο. Λέτε ότι είναι αυτοτελώς επιλογή της Κυβέρνησης. Αυτό λέτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού): Ήμουνα απόλυτα σαφής. Είναι επιλογή της Κυβέρνησης στο πλαίσιο των
χρονοδιαγραμμάτων που υπάρχουν στην ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, στην επικύρωσή της
από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια στις ημερομηνίες που έχουν
προσδιοριστεί και είναι γνωστές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας παρακαλώ, επειδή στη Διάσκεψη δεν είναι
γνωστές και με δεδομένο ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι γνωστά από πριν…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είναι γνωστές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): … παρακαλώ να εξειδικεύσετε ποιο είναι το
απώτατο όριο, ανεξαρτήτως της πρότασης της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
αυτά.
Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, η διαδικασία δεν μπορεί να είναι εικονική, αν
εξακολουθούμε να έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχετε εισαγάγει δύο ακόμη
νομοθετήματα πέραν του αρχικού, που είναι ένα ολόκληρο μνημόνιο, και έχει σημασία ποια είναι
τα περιθώρια, προκειμένου η Βουλή να εξαντλήσει τη δυνατότητα όσο το δυνατόν εμβριθέστερα,
αν θα μπορούσε ποτέ υπό τέτοιες συνθήκες κάτι τέτοιο να γίνει, να εξετάσει αυτά τα οποία
εισάγονται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού): Νομίζω ότι θα επαναλάβω, γι’ αυτό θεώρησα ότι είναι γνωστά και δεδομένα σε
όλους, διότι θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κ. Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, στην
έναρξη της ομιλίας του στην Επιτροπή, όπου είπε το χρονοδιάγραμμα. Αύριο είναι το Eurogroup
στο οποίο θα συμμετέχει και το οποίο καλείται να επικυρώσει τη δανειακή σύμβαση και το νέο
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πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα των ξένων κοινοβουλίων είναι από 14 έως 18 Αυγούστου, τρία
κοινοβούλια, σας υπενθυμίζω, Φινλανδία, Ολλανδία, Γερμανία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, το Eurogroup δεν επικυρώνει
νομοθετήματα της ελληνικής Βουλής διότι είναι και ένα άτυπο, εξωθεσμικό όργανο.
Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να διευκρινίσετε εάν αυτό το οποίο επιζητείται να
εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, είναι το ίδιο ή δεν
είναι το ίδιο με αυτό το οποίο περιέχεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε
στις 18 Ιουλίου 2015 και κατατέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή προς
κύρωση, αλλά έχει ισχύ μέχρι να κυρωθεί, σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 6 παρέχεται στον
Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να
υπογράφει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και των παραρτημάτων τους, όπου προβλέπεται για τη
διασφάλιση της άμεσης χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Επίσης, παρέχεται και μια εξουσιοδότηση στον κ. Στουρνάρα με την ίδια Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου. Περαιτέρω διαλαμβάνεται η φράση «Με μέριμνα του Υπουργού
Οικονομικών η ανωτέρω συμβάσεις μετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα μέρη
διαβιβάζονται στη Βουλή για ενημέρωση».
Το ρωτώ, κύριε Σταθάκη, διότι με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης έγινε μέρος της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου μια τέτοια εξουσιοδότηση. Σήμερα επιζητείται η Βουλή να δώσει
ξανά μιαν άλλη εξουσιοδότηση πάλι στον κύριο Υπουργό Οικονομικών. Και θα ήθελα να μας
διευκρινίσετε αν αφορούν ή δεν αφορούν το ίδιο πράγμα, αν το σημερινό καλύπτεται ή όχι από την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο κατεπείγον χαρακτήρας για την
ανάγκη νομοθέτησης εξαρτάται και από το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ήδη νομοθετικού
περιεχομένου διάταξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας είδα, κύριε Βαρεμένε. Θα σας δώσω τον
λόγο μετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Προηγούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, δεν προηγείστε του Υπουργού.
Ελάτε, κύριε Σταθάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Προηγούμαι. Ζητώ επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ζητάω τον λόγο για τη διαδικασία, όπως τον ζητήσατε δέκα
φορές στην Ολομέλεια. Προηγούμαι και λέω το εξής: Εδώ δεν θα αναπαραγάγουμε ούτε τη
συνεδρίαση της Επιτροπής ούτε της Ολομέλειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν σας έδωσα τον λόγο. Αναμένω την
απάντηση του κυρίου Υπουργού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Προηγούμαι με το δικαίωμα που τον πήρατε εσείς στην
Ολομέλεια πολλές φορές επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διευθύνετε τη συζήτηση, κύριε Βαρεμένε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ζητάω τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω εν συνεχεία τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ζητάω τον λόγο επί της διαδικασίας, τον δικαιούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας τον δώσω τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Θα προηγηθώ του Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν λειτουργεί έτσι η Διάσκεψη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Έτσι λειτουργεί και έτσι λειτουργήσατε και μέσα στην
Ολομέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κανένα συλλογικό όργανο δεν λειτουργεί έτσι.
Ο διευθύνων τη συζήτηση δίνει τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ζητάω τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τώρα τον λόγο. Θα σας δώσω τον
λόγο αμέσως μετά τον κ. Σταθάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να προηγηθώ επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Υπουργέ, σας έχω δώσει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να προηγηθώ επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Βαρεμένε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μα, ζητώ επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας παρακαλώ να δώσουμε ένα καλό
παράδειγμα.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού): Προσπαθώ να παρακολουθήσω τον συλλογισμό αναφορικά με το ποια αρμοδιότητα
ήταν την προηγούμενη φορά και τι συζητάμε τώρα.
Θεωρώ ότι το κατεπείγον έχει κριθεί. Γι’ αυτό συνεδρίασε η Επιτροπή σήμερα. Άρα δεν
έχει νόημα να τοποθετηθώ στο αν έχει ή δεν έχει την αρμοδιότητα χωρίς την ψήφιση από τη Βουλή
ο Υπουργός Οικονομικών. Το κατεπείγον έχει κριθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα ξανακριθεί στην Ολομέλεια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού): Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Άλλο σας ρώτησα. Σας ρώτησα αν η
εξουσιοδότηση η οποία δόθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που η Κυβέρνηση
υιοθέτησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέδωσε στις 18 Ιουλίου 2015 είναι η ίδια
εξουσιοδότηση με την εξουσιοδότηση η οποία επιζητείται να παρασχεθεί από το Κοινοβούλιο υπό
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αυτές τις ασφυκτικές συνθήκες. Διότι αν είναι η ίδια, δεν υπάρχει λόγος το Κοινοβούλιο να
συνεδριάσει κατ’ αυτόν τον σχεδόν εικονικό τρόπο. Αυτό σας ρωτώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού): Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν το γνωρίζετε εάν η εξουσιοδότηση που
δώσατε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου συμπίπτει με την εξουσιοδότηση που τώρα
ζητείται να δοθεί στον Υπουργό από το Κοινοβούλιο.
Κύριε Βαρεμένε, έχετε τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας δεν μπορεί να
αναπαραχθεί εδώ η συζήτηση που έγινε ήδη στην Επιτροπή ούτε να προκαταληφθεί η συζήτηση
που θα γίνει στην Ολομέλεια. Έχουμε συγκεκριμένο καθήκον. Έχουν διατυπωθεί δύο πολύ
συγκεκριμένες προτάσεις, μία εκ των οποίων είναι δική σας και μία από τον κ. Φίλη, η οποία και
γίνεται δεκτή από τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι πρέπει επ’ αυτού να αποφασίσουμε. Είναι
απολύτως σαφές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώσατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχουν διατυπωθεί δύο προτάσεις επί του
ιδίου θέματος. Έχει διατυπωθεί μία πρόταση δική μου μόνον επί του θέματος που αφορά τα
εκπροθέσμως κατατεθέντα νομοθετικά κείμενα και μία πρόταση του κ. Φίλη με την οποία
συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Θεοχάρης και απ’ ό,τι καταλαβαίνω συμφωνείτε και εσείς, η
οποία αφορά…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και ο κ. Νικολόπουλος
και ο κ. Κρεμαστινός.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και ο κ. Νικολόπουλος. Ο κ. Κρεμαστινός, με
συγχωρείτε, αλλά δεν κατέγραψα να συμφώνησε για τρίωρη συζήτηση. Δεν κατέγραψα κάτι
τέτοιο, αλλά θα του δώσουμε τον λόγο εν συνεχεία.
Έχουν, λοιπόν, κατατεθεί γνώμες και προτάσεις σε σχέση με δύο διαφορετικά θέματα. Δεν
είναι δύο προτάσεις αντιπαραθετικές. Εγώ έχω επιφυλαχθεί σε σχέση με το τι θα προτείνω
ακριβώς, θέλοντας να ακούσω τον αρμόδιο Υπουργό. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πρόχειρος να
μας απαντήσει αν η εξουσιοδότηση που δόθηκε στις 18 Ιουλίου με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου και η εξουσιοδότηση που περιέχεται στο νομοσχέδιο είναι η ίδια.
Με δεδομένο ότι η ώρα είναι 23.25΄ και με δεδομένο ότι σε κανένα στάδιο της διαδικασίας
δεν εισφέρθηκε από πλευράς της Κυβέρνησης συγκεκριμένο χρονικό όριο και περιθώριο,
συγκεκριμένος αποχρών λόγος για να επισπευσθεί η διαδικασία, συγκεκριμένος λόγος ώστε να
παρακαμφθούν και τα άκρα όρια της σύντμησης και αντίθετα με κατάπληξη ακούω από τον
αρμόδιο Υπουργό ότι είναι μια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να προλάβει και να προκαταλάβει το
ελληνικό Κοινοβούλιο σαν υιοθετεί πρώτο ασμένως αυτά τα οποία εκβιαστικά κάποιοι θέλουν να
επιβάλλουν στον ελληνικό λαό, η δική μου πρόταση είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια να
ξεκινήσει το πρωί κανονικά, το νωρίτερο δυνατό και να γίνει μια κανονική συζήτηση δεκάωρη,
εάν γίνει αποδεκτό το κατεπείγον, με δεδομένο ότι θα ήταν άκρως παραβιαστικό της δημοκρατικής
διαδικασίας να αποφασίσουμε τρεις ώρες συζήτησης για ένα μνημόνιο τετρακοσίων σελίδων και
για άλλες εκατό σελίδες τροπολογιών, που εκπροθέσμως και κατ’ αυτόν τον τρόπο εισάγονται.
Τον λόγο έχουν όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να τοποθετηθούν επί των θεμάτων.
Υπάρχει κάποιος που θέλει τον λόγο, πέραν των τοποθετηθέντων; Κανείς.
Επομένως, κύριε Σταθάκη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μακάρι να σας
ευχαριστούσα που θα μας είχατε διαφωτίσει.
(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ.
Γεώργιος Σταθάκης, εξέρχεται από την αίθουσα)
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Να ψηφίσουμε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επομένως, θα θέσουμε σε ψηφοφορία το
ζήτημα της έναρξης της συζήτησης.
Έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση.
Η μία πρόταση, λοιπόν, είναι του κ. Φίλη για έναρξη στο πρώτο δυνατό περιθώριο. Η ώρα
είναι 23.30΄ περίπου. Έχουμε ακόμα και το θέμα της ΕΛΣΤΑΤ για να ολοκληρώσουμε. Σας
ενημερώνω ότι από την εμπειρία των τελευταίων διαδικασιών έχουν χρειαστεί περίπου σαράντα
πέντε λεπτά, με τις υπηρεσίες να τρέχουν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την
έκδοση και ανάρτηση της ημερήσιας διάταξης. Η πρόταση, λοιπόν, του κ. Φίλη είναι για άμεση
έναρξη. Αυτό θα σημάνει περίπου στις 00.30΄.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Στις 00.00΄, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για τις
00.00΄.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Υπάρχει, υπάρχει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εντάξει, εντάξει, εδώ δεν …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βαρεμένε, ακούστε λίγο. Για να
συνεδριάσει η Ολομέλεια –λυπάμαι που πρέπει να σας τα πω– πρέπει να εκδοθεί ημερησία διάταξη
της Ολομέλειας. Για να εκδοθεί ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, πρέπει να συνταχθεί, αφού
πάρουμε απόφαση, από τις υπηρεσίες, να γίνει όλη η προαπαιτούμενη διαδικασία, να αναρτηθεί
και να διανεμηθεί. Αυτό, λοιπόν, δεν προλαβαίνει να γίνει σε λιγότερο από σαράντα πέντε λεπτά.
Το να προσπαθείτε να δείξετε τόσο μεγάλη προθυμία για να παραβιαστούν οι κοινοβουλευτικές
διαδικασίες και να ορίσουμε ώρα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Αφήστε το τώρα, έτσι; Αυτό αφήστε το!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το να ορίσουμε ώρα η οποία δεν είναι εφικτή…
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Έχετε υπερβεί τις αρμοδιότητές σας. Αυτό αφήστε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το να ορίσουμε ώρα η οποία δεν είναι εφικτή
δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή σε κανέναν. Έχει αποδειχθεί απ’ όλες τις προηγούμενες διαδικασίες.
Να σας θυμίσω ότι στο πρώτο κατεπείγον καθόμουν στην Έδρα επειδή αποφασίσαμε έτσι,
αποφασίσαμε στο εικοσάλεπτο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θα χάσουμε άλλη μισή ώρα τώρα. Ψηφοφορία
αμέσως. Να κάνουμε ψηφοφορία αμέσως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας παρακαλώ, κύριε Τσουκαλά, δεν είναι
αυτός τρόπος. Θέλετε τον λόγο; Θα σας δώσω τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Να κάνουμε ψηφοφορία αμέσως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ναι, τον θέλω. Τον έχω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω, λοιπόν, τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Περιμένω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραία. Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Με τη συζήτηση θα χάσουμε άλλη μισή ώρα.
Λοιπόν, έγινε πρόταση να γίνει άμεση ψηφοφορία. Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ωραία. Ευχαριστούμε που πήρατε τον λόγο να
πείτε να μην χάσουμε τον χρόνο παίρνοντας τον λόγο. Μπορείτε να κλείσετε και το μικρόφωνό
σας.
Το να επιμένουμε σε πράγματα ανέφικτα απλώς δίνει μιαν εικόνα ότι η Βουλή είναι
διατεθειμένη να παραβιάσει ακόμα και τα άκρα όρια της λογικής. Σαράντα πέντε λεπτά έχει
υπάρξει το συντομότερο που έχουν μπορέσει οι υπηρεσίες, με απίθανη πίεση από εμάς.
Προηγουμένως, από την πίεση στην οποία υποβάλλουμε τις υπηρεσίες, εκδόθηκε λάθος η έκθεση
των Επιτροπών και χρειάστηκε να γίνει ορθή επανάληψη. Μην επιμένετε στο να πιέζουμε τόσο
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ασφυκτικά, διότι μετά κάποιοι θα βρεθούν να λένε ότι δεν καταλάβαμε ότι είχε και αυτό και το
άλλο ή ότι δεν καταλάβαμε ότι ψηφίστηκε και αυτό και το άλλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μην επιμένεις…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Λαγέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Δεν νομίζω ότι καταχρώμαι τον χρόνο τόσο πολύ.
Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί λέμε πολλά
λέγοντας ψέματα στην ουσία.
Το θέμα της Συγκυβέρνησης αυτήν τη στιγμή είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο με
οποιονδήποτε τρόπο. Πηγαίνοντας στις 00.00΄ για να γίνει μια Ολομέλεια τριών ωρών είναι
καθαρά προσχηματικό. Στην ουσία η Κυβέρνηση θέλει να μην γίνει τίποτα. Άρα, ας το πούμε
ξεκάθαρα ότι δεν θέλουμε να γίνει καμία συζήτηση μέσα στη Βουλή αυτήν τη στιγμή και ό,τι λέμε
εδώ πέρα είναι «να ‘χαμε να λέγαμε».
Αυτή η διαδικασία για εμένα, για το κόμμα μας είναι απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται να γίνει
αυτό το πράγμα. Πρέπει να συζητήσουμε στις δέκα ώρες, όπως είχαμε πει ότι είναι το σωστό. Έτσι
είναι η διαδικασία, αυτό είναι το γνωστό και το σωστό. Από εκεί και πέρα, αυτά περί του να
μπούμε στις 00.00΄και να φύγουμε στις 03.00΄ είναι για μας παραμύθια. Αν είναι, ας ξεκινήσουμε
στις 02.40΄ και στις 03.00΄ να τελειώσει, να μιλήσει ο Πρωθυπουργός μόνο και δεν έχουμε τίποτα
άλλο να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι, απλά παρευρισκόμαστε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, μπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, απ’
ό,τι επί τροχάδην είδα, και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και ο κύριος Καθηγητής εδώ
θέτει αρκετά ζητήματα και φοβούμαι ότι οι Βουλευτές που βιάζονται σε τρεις ώρες να
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περατώσουμε μια τόσο σοβαρή συζήτηση ίσως δεν ξέρουν και θέματα που θέτουν, όπως
αντιληφθήκαμε ότι δεν ήξεραν και τα θέματα τα μείζονα που έθεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και
άλλα τα οποία τίθενται στις εκατοντάδες σελίδες του νομοσχεδίου.
Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρότερη συζήτηση. Οι αντοχές μας δεν είναι
εδώ. Πρέπει να πάμε το πρωί, να πάμε με μια ευχέρεια να συζητήσουμε τα ζητήματα. Ας
ενημερώσουμε και την Κυβέρνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση σε τρίωρη συζήτηση αυτού του
σκληρού, αντικοινωνικού πακέτου από 00.00΄ έως 03.00΄ δεν πρέπει να συναινέσουμε. Αν θέλουμε
θα πάμε σε εξάωρο, επτάωρο θα συζητήσουμε ενδελεχώς να τεθούν ζητήματα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ψηφοφορία, ψηφοφορία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Φοβούμαι ότι οι
περισσότεροι συνάδελφοι –επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η αίσθησή μου όταν έθεσα το θέμα– έτσι
εκ παραδρομής το διάβασαν το ζήτημα του Ελεγκτικού. Φοβούμαι ότι αν δεν το θέταμε, κανένας
συνάδελφος από τους τριακόσιους δεν θα γνώριζε τι λένε οι δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που έβγαλε όλο το πακέτο αντισυνταγματικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ξανακάνει εισήγηση ο κ. Μητρόπουλος;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Υπάρχει πρώτα και …
(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη και κύριε Κακλαμάνη, παρακαλώ
μην διακόπτετε εν χορώ. Αν θέλετε τον λόγο, θα σας δοθεί ο λόγος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να κρατάτε τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τη διαδικασία, κύριε Φίλη, την κρατάει η
Πρόεδρος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αυτό ζητάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν σας ζήτησα τη βοήθειά σας, πολύ λιγότερο
που όχι απλώς δεν έχετε βοηθήσει, αλλά δυστυχώς έχετε υπονομεύσει το έργο της Προέδρου.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να την κρατάτε τη διαδικασία και όχι να μας παίζετε
καθυστέρηση τόσην ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Μητρόπουλε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε,
τελείωνα. Αναδιατυπώνω, γιατί προκάλεσα δικαιολογημένα την αντίδραση του φίλου, του Νικήτα.
Τον είδα πώς εξεφράστηκε. Αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο επιεικές.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ε, βέβαια. Στην ουσία με
είπες αδιάβαστο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για παράδειγμα σας
λέω πως μόλις ανακάλυψα ότι στην έκτη παράγραφο του συζητούμενου νομοσχεδίου για τα όρια
ηλικίας, ενώ λέει ότι θα είναι στο εξηκοστό έβδομο, επικαλείται και μια ρύθμιση που αμέσως με το
μπάσιμο του 2022, κύριε Κακλαμάνη, ανά τριετία, από το 2022 και μετά, θα ανεβαίνουν ανάλογα
με το προσδόκιμο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αυτό συζητάμε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Το νομοσχέδιο συζητάμε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είναι ζητήματα τα
οποία πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει να του πούμε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο
που στη δεκαετία του 2020 θα βγαίνει στα εξήντα εννιά στη σύνταξη για 500 ευρώ. Υπό αυτήν την
έννοια δεν πρέπει να καταλήγουμε σε διαδικασίες παρωδίας. Είμαστε κυρίαρχο Κοινοβούλιο
κυρίαρχου κράτους. Πρέπει αυτού του είδους, αυτού του περιεχομένου, αυτής της συνθετότητας
νομοσχέδια να τα συζητάμε ενδελεχέστερα, νηφαλιότερα, με μεγαλύτερες αντοχές, να μάθει ο
ελληνικός λαός τι ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θα ήθελε τον
λόγο; Κανείς.
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Επομένως εν σχέση με το θέμα της έναρξης της συνεδρίασης υπάρχουν δύο προτάσεις,
δηλαδή, του κ. Φίλη για άμεση έναρξη –όταν λέμε άμεση εννοούμε σαράντα πέντε λεπτά από τη
λήξη της συνεδρίασης– και η πρόταση η δική μου για έναρξη αύριο το πρωί.
Εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουν υπέρ του να υπάρξει άμεση έναρξη, δηλαδή σαράντα πέντε
λεπτά μετά τη λήξη της συνεδρίασης να το δηλώσουν διά της ανατάσεως της χειρός.
(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι τους οι αποδεχόμενοι την προαναφερθείσα πρόταση)
Ο κ. Βαρεμένος, ο κ. Κρεμαστινός, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Λυκούδης,
ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Κακλαμάνης, ο κ. Μπαλάφας, ο κ. Τσουκαλάς και ο κ. Φίλης.
Καταγράφονται τα ονόματα. Επιβεβαιώνουμε: Ο κ. Μπαλάφας, ο κ. Κακλαμάνης, ο κ.
Λυκούδης, ο κ. Φίλης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Κρεμαστινός, ο
κ. Τσουκαλάς, ο κ. Βαρεμένος.
Εκείνοι οι οποίοι είναι υπέρ του να ξεκινήσει το πρωί η συνεδρίαση να το δηλώσουν διά
της ανατάσεως, επίσης, της χειρός.
(Στο σημείο αυτό οι αποδεχόμενοι την προαναφερθείσα πρόταση σηκώνουν το χέρι τους)
Ο κ. Κριτσωτάκης, ο κ. Σαμοΐλης, ο κ. Μητρόπουλος, η κυρία Χαραλαμπίδου. ο κ.
Ζερδελής, η κυρία Αμμανατίδου, ο κ. Λαγός και η Πρόεδρος.
Εκείνοι οι οποίοι τοποθετούνται με τη δήλωση «παρών»;
(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι τους όσοι δηλώνουν «Παρών»)
Ο κ. Καραθανασόπουλος και ο κ. Λαμπρούλης.
Υπάρχει κάποιος που απέχει από την ψηφοφορία; Όχι.
Επομένως, έχουμε δέκα ψήφους υπέρ της άμεσης έναρξης, οχτώ ψήφους υπέρ της έναρξης
αύριο το πρωί και δύο «Παρών». Αν οι παρόντες είχαν πει υπέρ του πρωινού, θα υπερίσχυε η
ψήφος της Προέδρου και θα ξεκινάγαμε αύριο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Από πού προκύπτει αυτό;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επομένως, παρακαλώ μόνο να διευκρινίσουμε
αν είμαστε στην απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, όπως επιβάλλεται, ή όχι;
Θα ελέγξουμε μόνο το ζήτημα της ψηφοφορίας σε σχέση με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων, γιατί αυτήν τη στιγμή είναι δέκα και δέκα. Θα το ελέγξουμε τυπικά και θα
τοποθετηθούμε επ’ αυτού. Θα μας συμβουλεύει και ο κύριος ειδικός μας, ο κ. Μαυριάς.
Δεύτερο θέμα που τίθεται προς συζήτηση είναι σε σχέση με τις δύο εκπρόθεσμες
τροπολογίες. Υπάρχει η πρότασή μου η Διάσκεψη να εισηγηθεί την απόκρουση των τροπολογιών.
Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση. Επομένως, θα τεθεί σε ψηφοφορία υπέρ, κατά…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Καμία εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατά είπατε. Να εισηγηθείτε μη εισαγωγή.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Η δική μας πρόταση είναι μη εισήγηση περί των
τροπολογιών.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το ίδιο πράγμα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε κατά της εισήγησης, κύριε Θεοχάρη.
Αυτό είναι. Απλό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όχι εισηγήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε κατά της εισήγησης, κύριε Θεοχάρη.
Αυτό είναι. Απλό. Είστε κατά του να εισηγηθεί η Διάσκεψη την απόκρουση των τροπολογιών και
είστε υπέρ του να μην εισηγηθεί τίποτα.
Αν δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι είμαστε υπέρ του η Διάσκεψη να εισηγηθεί τη
συζήτηση των τροπολογιών –ελπίζω ότι δεν θα το ακούσουμε και αυτό- τίθεται έτσι σε
ψηφοφορία.
Επομένως, εκείνοι οι οποίοι εισηγούνται, εκείνοι οι οποίοι τοποθετούνται υπέρ της
πρότασης να εισηγηθεί η Διάσκεψη την απόκρουση των τροπολογιών, τη μη εισαγωγή τους στη
Βουλή ως αντισυνταγματικών να το δηλώσουν διά της ανατάσεως της χειρός.
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(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι τους οι αποδεχόμενοι την προαναφερθείσα πρόταση)
Ο κ. Κριτσωτάκης, ο κ. Σαμοΐλης, ο κ. Μητρόπουλος, η κυρία Χαραλαμπίδου, ο κ.
Ζερδελής, ο κ. Καραθανασόπουλος, ο κ. Λαμπρούλης, η κυρία Αμμανατίδου, ο κ. Λαγός και η
Πρόεδρος.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ο κ. Νικολόπουλος είπε ότι το
κόμμα του τις καταψηφίζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν τον είδα τον κ. Νικολόπουλο. Θα τα
θέσουμε όλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είπατε;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Για τις τροπολογίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκείνοι οι οποίοι τίθενται κατά της πρότασης να
εισηγηθεί η Διάσκεψη την απόκρουση των τροπολογιών;
(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι τους οι αποδεχόμενοι την προαναφερθείσα πρόταση)
Ο κ. Βαρεμένος, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Κρεμαστινός, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Λυκούδης,
ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Κακλαμάνης, ο κ. Μπαλάφας, ο κ. Τσουκαλάς και ο κ. Φίλης.
Θα σας ενημερώσω σε μισό λεπτό για το αποτέλεσμα.
Έχουμε δέκα ψήφους υπέρ της εισήγησης να αποκρουσθούν οι τροπολογίες, δηλαδή να
μην εισαχθούν, ως αντισυνταγματικές, δέκα ψήφους κατά του να υπάρξει τέτοια εισήγηση.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παράγραφος 5, οι αποφάσεις της Διάσκεψης των
Προέδρων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από άλλες διατάξεις του Συντάγματος, του Κανονισμού ή νόμου που έχει δημοσιευθεί
πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει
η ψήφος της Προέδρου.
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Επομένως, εν προκειμένω έχουμε ισοψηφία και υπερισχυούσης της ψήφου της Προέδρου,
η Διάσκεψη κατά πλειοψηφία θα εισηγηθεί την

απόκρουση των τροπολογιών

ως

αντισυνταγματικών. Με δεδομένη δε αυτήν τη διάταξη έχουμε ζήτημα σε σχέση με την
προηγούμενη ψηφοφορία, γιατί δεν έχουμε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών για καμία
από τις δύο προτάσεις.
Η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών είναι έντεκα και είχαμε δέκα, οχτώ και δύο.
Με δεδομένο αυτό θα ζητήσω να μας συμβουλεύσουν. Νομίζω ότι προβλέπεται να τεθούν ξανά σε
ψηφοφορία οι δύο προτάσεις.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα ζητήσω, όμως –είναι παρών ο Πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου και θα μας επικουρήσει– μέχρι τότε να δούμε και το τελευταίο
εκκρεμές θέμα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Γι’ αυτό το θέμα θα ήθελα να πω μια γνώμη, να
εισακουστεί στη γνωμοδότηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να ακουστεί, όχι να εισακουστεί.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είναι αντιφατικό να υπάρχουν οι δύο
περιπτώσεις ότι χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
πρόταση της Προέδρου, γιατί αλλιώς σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία.
Οπότε δεν είναι δυνατόν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι ακριβώς η περίπτωσή μας, κύριε
Θεοχάρη. Δέκα-δέκα είναι ισοψηφία. Το άλλο είναι δέκα-οχτώ-δύο. Δεν έχουμε ισοψηφία. Είναι
μεγαλύτερο το δέκα από το οχτώ, αλλά δεν είναι έντεκα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σε περίπτωση…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν είναι η απόλυτη πλειοψηφία. Είναι ρητή η
διάταξη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αυτό που είπα, λοιπόν, είναι η διάταξη είναι
αντιφατική με τον εαυτό της. Διότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων στη Διάσκεψη.
Συνεπώς, ή οι αποφάσεις παίρνονται πάντοτε με την απόλυτη πλειοψηφία, οπότε δεν
τίθεται ποτέ περίπτωση ισοψηφίας και άρα δεν μπορεί ποτέ να χρειαστεί η ψήφος της Προέδρου να
μετρήσει ή οι αποφάσεις παίρνονται με την πλειοψηφία, απλή όχι απόλυτη, και σ’ αυτήν την
περίπτωση, σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη η ψήφος της Προέδρου.
Αυτό ήθελα να ακουστεί. Συνεπώς, η δική μου άποψη είναι ότι η πλειοψηφία είναι που
χρειάζεται και εδώ πέρα ο Κανονισμός της Βουλής είναι αντιφατικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο Κανονισμός της Βουλής είναι ρητός σε σχέση
με τις περιπτώσεις της ισοψηφίας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε… (δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί εξανίστασθε; Εσείς μας έχετε συνηθίσει
σε πολύ νηφάλιες τοποθετήσεις.
(Θόρυβος στην αίθουσα)
Ολοκληρώσατε αυτήν την ευχάριστη ανταλλαγή;
Σε σχέση με την ισοψηφία, ο Κανονισμός της Βουλής είναι ρητός. Σε σχέση, όμως, με την
απόλυτη πλειοψηφία, ενώ προβλέπει τι προϋποτίθεται –δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία– δεν
προβλέπει τι γίνεται όταν αυτή η απόλυτη πλειοψηφία ούτε με την προσμέτρηση της ψήφου της
Προέδρου επιτυγχάνεται.
Άρα, αυτό πρέπει να το δούμε και παρακαλώ να το δει λίγο και ο κ. Μαυριάς και να μας
συμβουλεύσει μέσα στο επόμενο τέταρτο, αν είναι δυνατό, για να το δουν και οι υπηρεσίες.
Νομίζω ότι υπάρχει μια διάταξη στις περί Επιτροπών διατάξεις, που ίσως να μας καλύπτει.
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Εντωμεταξύ, όμως, για να κερδίσουμε χρόνο, να δούμε και το ζήτημα του ορισμού
εκπροσώπου της Βουλής για την επιτροπή η οποία επιλέγει τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ.
Θέλω να σας θέσω υπόψη ότι με ημερομηνία 6/8 περιήλθε στη Βουλή –ανοίχθηκε βεβαίως
όταν άνοιξε ξανά η Βουλή χθες και έχει πρωτοκολληθεί με σημερινή ημερομηνία– επιστολή του
Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου προς τη Βουλή των Ελλήνων που λέει τα εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 1 του ν. 4334∕2015:
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης» ορίζεται νέα διαδικασία επιλογής του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής.».
Ήταν το πρώτο κατεπείγον της 15ης Ιουλίου. Για την επιλογή του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
ο Υπουργός Οικονομικών συγκροτεί με απόφασή του πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων, έργο
της οποίας είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Επομένως, αυτά που είπατε, κύριε Θεοχάρη, πιο πριν περί της διάταξης για την ΕΛΣΤΑΤ έχουν
προσκρούσει σε αυτές τις νέες διατάξεις.
«Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται αποκλειστικά πρόσωπα με επαγγελματική ή
ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο
συναφές στο αντικείμενο των στατιστικών μελετών. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται ως εξής: ένα
μέλος προτείνεται από τη Βουλή των Ελλήνων, ένα μέλος ορίζεται από τον Υπουργό
Οικονομικών, ένα μέλος προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ένα μέλος
προτείνεται από τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα για τη διακυβέρνηση στον τομέα της
στατιστικής και ένα μέλος προτείνεται από την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήματος.
Στην

πρόταση

των

μελών

και

στην

απόφαση

συγκρότησης

της

επιτροπής

εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να αναφέρονται τα προσόντα βάσει των οποίων έγινε η πρόταση ή ο
ορισμός τους.
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πρόταση ή ορισμό εκπροσώπου σας, που θα
συμμετέχει ως μέλος στην ανωτέρω επιτροπή μέχρι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015.»
Θέλω, βεβαίως, να πω ότι υπό κανονικές συνθήκες αυτό θα το είχαμε δει στις 17
Αυγούστου του 2015. Δεν είναι σωστό η Κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να θέτει προθεσμίες στη
Βουλή και μάλιστα για τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μια ασάφεια
του νόμου σε σχέση με το ποιος ορίζει τον εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων. Ένα μέλος, λέει,
προτείνεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Όταν νομοθετούνται διατάξεις, παρεισφρέουν και αυτές
οι ασάφειες.
Υπάρχει όμως η διάταξη του Κανονισμού της Βουλής σχετικά με το τι γίνεται, όταν δεν
ορίζεται ρητά από τη νομοθετική διάταξη για το ποιο όργανο ορίζει οτιδήποτε: Σύμφωνα με το
άρθρο 14 παράγραφος η΄ του Κανονισμού της Βουλής, η Διάσκεψή μας αποφασίζει, προτείνει ή
διατυπώνει γνώμη ή αναθέτει το έργο τούτο σε άλλο όργανο, επιτροπή ή υποεπιτροπή της Βουλής
για όσα θέματα προβλέπεται σχετική αρμοδιότητα της Βουλή ή οργάνου της ρητά από το
Σύνταγμα, τον Κανονισμό ή τον νόμο.
Εν προκειμένω, λοιπόν, η Διάσκεψή μας έχει την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα είτε να
αποφασίσει η ίδια ποιον θα προτείνει είτε να ορίσει άλλο αρμόδιο όργανο που θα προτείνει.
Η πρότασή μου προς τη Διάσκεψη, επειδή είναι και πολύ βεβαρημένα τα καθήκοντα της
Διάσκεψης και έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα, όπως ξέρετε, μια σειρά από διασκέψεις που έχουν
να κάνουν με τον ορισμό προσώπων στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με αυτήν την κακή
διάταξη που εμπλέκει και τη Βουλή και την Κυβέρνηση στον ορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης,
σε κάθε περίπτωση να μην το αναλάβει η Διάσκεψη αυτό, να το αναθέσουμε στην Επιτροπή
Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
του Κράτους. Είναι η πιο συναφής επιτροπή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι εξίσου συναφής είναι
και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Νομίζω, όμως, ότι είναι λογικό η Διάσκεψη να
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αποφασίσει ότι αρμόδια θα είναι η Επιτροπή του Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του
Κράτους. Είναι η πιο συναφής.
Παρακαλώ, εάν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή άλλη γνώμη, αλλιώς να ψηφίσουμε.
Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε κάτι να πει; Κανείς.
Επομένως, γίνεται δεκτή η πρόταση αυτή;
Όσοι τοποθετούνται υπέρ, ας το δηλώσουν διά της ανατάσεως της χειρός.
(Στο σημείο αυτό οι αποδεχόμενοι την προαναφερθείσα πρόταση σηκώνουν το χέρι τους)
Ο κ. Κριτσωτάκης, ο κ. Σαμοΐλης, ο κ. Μητρόπουλος, η κυρία Χαραλαμπίδου, ο κ.
Ζερδελής, ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Λυκούδης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσουκαλάς, η κυρία
Αμμανατίδου, ο κ. Λαμπρούλης, ο κ. Λαγός.
Ποιοι είναι κατά αυτής της πρότασης;
(Στο σημείο αυτό δεν σηκώνει το χέρι κανένα από τα μέλη της Διάσκεψης)
Ποιοι δηλώνουν «Παρών»;
(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι τους όσοι δηλώνουν «Παρών»)
Ο κ. Μπαλάφας, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Φίλης, ο κ. Βαρεμένος.
Κύριοι συνάδελφοι, μήπως θέλετε να διατυπώσετε κάποια άλλη πρόταση; Δεν σας
ακούσαμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να μιλήσω. Δεν το ξέρω το θέμα και δεν θέλω να προτρέξω.
Κάνατε μια πρόταση. Δεν θέλω να πάω εναντίον της προτάσεως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπεύθυνο είναι όταν δεν ξέρετε το θέμα να
δηλώνετε «Παρών» και να μην υπερψηφίζετε.
Δυστυχώς, αυτές είναι οι προθεσμίες που μας έθεσε η Κυβέρνηση. Μας ζήτησε μέχρι 17
του μηνός να έχουμε κάνει την πρόταση. Άρα, εμείς τώρα ορίζουμε ως αρμόδια την Επιτροπή του
Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για δέκα λεπτά,
προκειμένου να λύσουμε το διαδικαστικό ζήτημα.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ζωή

Κωνσταντοπούλου):

Κυρίες

και

κύριοι

συνάδελφοι,

επαναλαμβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην οικεία διάταξη του Κανονισμού της Βουλής, που σας
ανέγνωσα προηγουμένως, οι αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις του
Συντάγματος, του Κανονισμού ή νόμου που έχει δημοσιευθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής του
παρόντος Κανονισμού, δηλαδή πριν από την έναρξη εφαρμογής συνολικά του Κανονισμού της
Βουλής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου.
Εν προκειμένω, λοιπόν, επί των είκοσι παρόντων μελών της Διάσκεψης απαιτείται για τη
λήψη απόφασης απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή έντεκα θετικές ψήφοι ή διαφορετικά ισοψηφία στην
οποία προσμετράται και υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου, όπως έγινε σε σχέση με το ένα
κομμάτι της ψηφοφορίας που ακολουθήσαμε.
Σύμφωνα και με το άρθρο 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που και ο Πρόεδρος
του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής συμφωνεί ότι είναι το εφαρμοστέο, οι αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας
αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται έως ότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία, με την
υποχρεωτική προσχώρηση κάθε φορά εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη

[38]

σε μία από τις επικρατέστερες, δηλαδή είτε σε αυτήν που λέει για άμεση έναρξη είτε σε αυτήν που
λέει για έναρξη αύριο το πρωί.
Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν η
ψηφοφορία είναι μυστική. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση εδώ. Το μέλος που απέχει από την
ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.
Εν προκειμένω, λοιπόν, έχουμε τρεις τοποθετήσεις, την τοποθέτηση για άμεση έναρξη,
σαράντα πέντε λεπτά μετά τη λήξη της Διάσκεψης των Προέδρων, που έχει λάβει δέκα θετικές
ψήφους, την τοποθέτηση για έναρξη αύριο το πρωί και την τοποθέτηση «Παρών». Έθεσα υπόψη
το άρθρο και στους εκπροσώπους του ΚΚΕ, γιατί σύμφωνα με τη διατύπωση, υπάρχει
υποχρεωτική προσχώρηση κάθε φορά εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη
σε μία από τις επικρατέστερες. Δηλαδή, καλείσθε να υιοθετήσετε μία από τις δύο επικρατέστερες.
Αυτό προβλέπει το άρθρο 15.
Θα επαναλάβουμε, λοιπόν, την ψηφοφορία και παρακαλώ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μπορείτε να ξαναδιαβάσετε το σημείο που λέει
για τις λευκές ψήφους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή
δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Δηλαδή, αν είχαμε λευκό ή αποχή και όχι δήλωση «Παρών»,
τότε θα είχαμε απόλυτη πλειοψηφία των δέκα ψήφων. Εδώ έχουμε δήλωση «Παρών», που
σημαίνει ότι έχουμε παρόντες είκοσι και απόλυτη πλειοψηφία απαιτούμενη των έντεκα.
Ζήτησε τον λόγο ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, αποτελούμε
την πολύφερνη νύφη, δεν θα κάνουμε το χατίρι κανενός. Διότι η έκφραση της ψήφου δεν είναι
επιλεκτική. Έχει ένα πολιτικό σκεπτικό. Εμείς τονίσαμε ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που είπαμε
να μην επαναλειτουργήσει η Βουλή για το μνημόνιο. Το θέμα, λοιπόν, για μας δεν είναι αν θα
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ψηφιστεί το μνημόνιο στις 3 η ώρα το πρωί ή στη 1 το μεσημέρι. Δεν θα τσακωθούμε, λοιπόν, αν
θα είναι στις 3 ή στη 1. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί. Και με συνέπεια αυτό
υπερασπιζόμαστε. Και γι’ αυτό λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του για τις
κοκορομαχίες τις οποίες παρακολουθεί, όπου το διακύβευμα είναι το πότε θα ψηφιστεί το
μνημόνιο. Εμείς λέμε να μην ψηφιστεί. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο επιμένουμε και θα επιμένουμε
στο «Παρών».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Καραθανασόπουλε, είναι απολύτως
σεβαστό αυτό που λέτε. Εγώ όφειλα να ενημερώσω τα μέλη της Διάσκεψης για το ποια είναι η
εφαρμοστέα διαδικασία, γιατί σε αυτήν θα εισέλθουμε. Επίσης να σας πω ότι κι εγώ απολύτως
πιστεύω ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί και γι’ αυτό θα το καταψηφίσω.
Από κει και πέρα η Διάσκεψη καλείται να πάρει μια απόφαση για τον χρόνο έναρξης. Εάν
δεν μπορεί να πάρει απόφαση, απλώς θα μπλοκαριστεί η διαδικασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ωραία για μας. Για μας είναι πάρα πολύ
ωραίο να μπλοκαριστεί αυτή η διαδικασία.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ζητάει τον λόγο ο κ.
Μαυριάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επομένως, θα επαναλάβουμε τη διαδικασία, για
να δούμε –αφού κάνατε τη δήλωσή σας– ποια είναι η κατάσταση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύρια Πρόεδρε, αν μου
επιτρέπετε…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ζητάει τον λόγο ο κ.
Μαυριάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι έγινε, κύριε Κακλαμάνη;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Λέω ότι ζητάει τον λόγο
ο κ. Μαυριάς…
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Στον οποίον είχατε αναθέσει να κάνει μια εισήγηση.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): … και δεν τον βλέπετε.
Σηκώνει το χέρι του μισή ώρα ο άνθρωπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα δώσουμε τον λόγο σε όποιον ζητάει. Είδα
ήδη και τον κ. Μητρόπουλο που ζητάει τον λόγο. Εκεί που κάθεστε όμως, δεν κάθεστε καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και ο κ. Μαυριάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το διάλειμμα έγινε για να μας επικουρήσει ο κ.
Μαυριάς. Εισήγηση τυπικά το Επιστημονικό Συμβούλιο κάνει. Δεν μπορώ να του ζητήσω να κάνει
εισήγηση. Αν χρειαστεί να ζητήσουμε εισήγηση, θα του ζητήσουμε να συγκαλέσει το
Επιστημονικό Συμβούλιο…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, επί της
διαδικασίας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αλλά για να αποφύγουμε τη σύγκληση του
Επιστημονικού Συμβουλίου, που θα μας πάει σίγουρα πολύ παραπάνω, εγώ ζήτησα την επικουρία
του σε σχέση με το ποιο άρθρο εφαρμόζεται και το άρθρο 15, εν πάση περιπτώσει, του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας.
Ο κ. Μητρόπουλος έχει τον λόγο. Και να δώσουμε τον λόγο και στον κ. Μαυριά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, για να
προστατεύσουμε και τον κύριο Καθηγητή, μετά την εκφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης, αλλά
κυρίως μετά την ανατοποθέτηση επί της ίδιας σταθερής θέσης του Κομμουνιστικού Κόμματος,
πρέπει να δεχθούμε ότι το δέκα πια υπερέχει και να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Διότι
δεν μπορούμε να πάμε σε επανάληψη, αφού το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε θέση ότι δεν
υπεισέρχεται σε καμία από τις δύο απόψεις. Υπ’ αυτήν την έννοια, κυρία Πρόεδρε, θεωρούμε ότι
το δέκα έχει υπερισχύσει. Δεν χρειάζεται ο κύριος Καθηγητής να πάρει τον λόγο και παρακαλώ το
συντομότερο δυνατόν να πάμε στη διαδικασία.
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Υπ’ αυτήν την έννοια εγώ επικαλέστηκα λόγους αντοχής και λόγους νηφάλιας
ενασχόλησης με ένα κρίσιμο για τον λαό μας νομοσχέδιο. Αλλά δεν μπορούμε πια να πάμε σε
επανάληψη –επαναλαμβάνω– μετά τη σθεναρή, σωστή κατά τις δικές τους απόψεις, στάση του
ΚΚΕ. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι είναι και νομική η θέση μου, αλλά είναι, θεωρώ, και
στα πλαίσια του συλλογικού μας οργάνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Μητρόπουλο.
Κύριε Μητρόπουλε, αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σας, αλλά μας δεσμεύει η διάταξη για
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν το ΚΚΕ δήλωνε απόν ή λευκό, αν μετέτρεπε την
ψήφο του, αυτό που λέγατε θα μπορούσαμε να το πούμε. Υπερισχύει το δέκα.
Σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε μια δέσμευση. Και όλοι απέναντι σε αυτή καλούμαστε να
τοποθετηθούμε. Εάν κρίνουμε ότι έχουμε επιστημονικό ζήτημα ερμηνείας –προσωπικά δεν έχω
καμία αμφιβολία νομική με βάση τη ρητή διατύπωση και του άρθρου του Κανονισμού για τη
Διάσκεψη των Προέδρων και τις αποφάσεις της και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας–, θα
ζητήσουμε από τον κ. Μαυριά να συγκαλέσει το Επιστημονικό Συμβούλιο, σαφώς.
Ελάτε, κύριε Καθηγητά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, όλες οι διατάξεις, όπως γνωρίζετε,
εφαρμόζονται στο μέτρο που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Το άρθρο 15 του Κώδικα Πολιτικής
Διαδικασίας είναι ένα άρθρο επιβοηθητικό.
ΑΛΕΞΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Α΄

Αντιπρόεδρος

της

Βουλής):

Διοικητικής

Δικονομίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διοικητικής εννοείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Διοικητικής Διαδικασίας, όχι Δικονομίας.
Είναι επιβοηθητικό, λοιπόν. Στο Σύνταγμα έχουμε μια διάταξη, που είναι το άρθρο 60,
παράγραφος 1, που λέει πώς εκφράζεται ο Βουλευτής. Ο Βουλευτής εκφράζεται με απολύτως
αδέσμευτη ελευθερία γνώμης και ψήφου. Επομένως, όταν ο Βουλευτής εκφράζεται κατ’ αυτόν τον
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τρόπο και μόνο έτσι μπορεί να εκφραστεί –δεν είναι δικαίωμά του μόνο, είναι και υποχρέωσή του–
δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να προσχωρήσει σε καμία άλλη άποψη. Αυτά είναι και
τα όρια της εφαρμογής του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικής Διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διοικητικής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Ναι, Διοικητικής Διαδικασίας. Ναι, το άρθρο 15 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Δεν ξέρω αν λέω κάτι άλλο, λόγω κοπώσεως.
Τώρα, εάν έχω την ανοχή σας για λίγα δευτερόλεπτα, θα προσέθετα το εξής: Εγώ
προσωπικά, όταν προβαίνω σε ερμηνεία, προβαίνω πρώτα σε συστηματική ερμηνεία. Δηλαδή,
αρύομαι επικουρίαν από το κείμενο του νόμου, εν προκειμένω από τον Κανονισμό ή το Σύνταγμα,
το οποίο περιέχει την επίμαχη ρύθμιση. Και στη συνέχεια προσφεύγω σε αναλογική ερμηνεία, που
είναι ερμηνεία είτε νόμου είτε δικαίου. Δηλαδή ίσως μπορείτε να προσφύγετε και σε συστηματική
ερμηνεία, να αναζητήσετε δηλαδή από άλλες διατάξεις του Κανονισμού ή του Συντάγματος
επικουρία. Να δούμε αν υπάρχουν τέτοιες και αν μπορούν να οδηγήσουν τη Διάσκεψη των
Προέδρων σε αποτέλεσμα. Διότι πρέπει να μπορεί να αποφασίσει. Δεν πρέπει να βρίσκεται σε
αδιέξοδο.
Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Μαυριά.
Έχει συμβεί στην παρούσα περίοδο, βέβαια, και σε επιτροπές που γνωμοδότησαν να μην
σχηματίσουν γνώμη –βέβαια ήταν γνωμοδοτική η αρμοδιότητά τους– σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διάταξη περί απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Και εκεί διαβιβάσαμε τα
σχετικά πρακτικά, που έλεγαν ότι δεν κατάφερε η επιτροπή να διατυπώσει γνώμη με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Και σε σχέση με τη Διάσκεψη, επίσης, έχει συμβεί να μην
έχει μπορέσει να διατυπώσει γνώμη με βάση την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων ή
την ομοφωνία που απαιτείται σε σχέση με τη γνωμοδότηση για τον ορισμό προσώπων στην ηγεσία
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της Δικαιοσύνης. Και διαβιβάσαμε πρακτικά, σύμφωνα με τα οποία λέγαμε ότι δεν επετεύχθη η
απαιτούμενη κατά νόμον πλειοψηφία.
Εγώ θα πω ότι η επισήμανση του κ. Μαυριά σε σχέση με την ελευθερία γνώμης ή ψήφου
είναι πολύ σημαντική. Και πράγματι στην κοινοβουλευτική λειτουργία δεν μπορεί να υποχρεωθεί
ο Βουλευτής να αλλάξει την ψήφο του, αλίμονο. Απλώς αυτήν τη στιγμή η Διάσκεψή μας
βρίσκεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, σε ένα αδιέξοδο, με την έννοια ότι δεν υπάρχει
σχηματισμένη η πλειοψηφία, η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Είναι ειδική η διάταξη για τη
Διάσκεψη, δεν είναι γενική. Είναι πολύ ειδική σε σχέση με το πώς αποφασίζει. Και επίσης είναι
απολύτως σύστοιχη σε σχέση με τη φύση της Διάσκεψης ως συλλογικού διοικητικού οργάνου στο
πλαίσιο της λειτουργίας της Βουλής. Είναι απολύτως ρητή και η διάταξη του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας.
Εγώ θα ήθελα να επαναλάβουμε, όπως επιβάλλεται ούτως ή άλλως, την ψηφοφορία. Διότι
αυτό προβλέπεται, να κάνουμε μιαν απόπειρα επίτευξης της πλειοψηφίας των παρόντων.
Υποχρεούμαστε να το κάνουμε. Και αν είναι ατελέσφορη και αυτή η προσπάθεια, από κει και πέρα
θα αποφασίσουμε, θα ακούσω και τις προτάσεις σας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, μια σκέψη
μπορώ να πω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε, κύριε Μπαλάφα και κύριε Θεοχάρη,
τον λόγο πριν από τη δεύτερη ψηφοφορία ή να κάνουμε μια προσπάθεια μήπως επιτευχθεί
απόλυτη πλειοψηφία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πριν από την ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Μπαλάφα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Προφανώς δεν μένω στο
γράμμα, δεν ξέρω και την ερμηνεία του γράμματος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν διεκδικώ επίσης ή δεν
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επιμένω, αν μου πείτε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η λογική όμως θα έλεγε –μια λογική την οποία
εγώ ασπάζομαι– ότι αν υπάρχει το αποτέλεσμα που υπάρχει και με την ερμηνεία που δίνουμε, την
οποία εγώ αποδέχομαι, θα μπορούσαμε να πάμε στην Ολομέλεια και να πούμε ότι το αποτέλεσμα
είναι δέκα-οκτώ-δύο και με βάση αυτό η Ολομέλεια είτε αποφασίζει να συνεχίσει τη διαδικασία
απόψε ή τη μεταθέτει για αύριο το πρωί. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μεταθέτει στην
Ολομέλεια αυθεντικά τι είπε η Διάσκεψη –δέκα-οκτώ-δύο–, λέμε εμείς ότι αυτή είναι η ερμηνεία
και γι’ αυτό ερχόμαστε στην Ολομέλεια και τη ρωτάμε αν θέλει να συνεχίσουμε ή να πάμε αύριο
το πρωί.
Νομίζω ότι αυτό δεν δημιουργεί σε κανέναν κάποιο πρόβλημα να μην εκφράζεται. Πάμε
στο όργανο που λέγεται Ολομέλεια, στο σχήμα, στη διαδικασία που λέγεται Ολομέλεια, της
θέτουμε το δέκα-οκτώ-δύο και αποφασίζει εκείνη: ή συνεχίζει τη διαδικασία μέχρι την όποια ώρα
αποφασίσουμε ή τη μεταθέτει για αύριο το πρωί.
Δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στο γράμμα, πάντως νομίζω ότι με το πνεύμα και την καλώς
εννοούμενη αναφορά σε μεγαλύτερο, ευρύτερο και πιο αυθεντικά εκφράζον τη γνώμη των
Βουλευτών όργανο, μπορεί να σταθεί μια τέτοια τοποθέτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Μπαλάφα.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης, μετά ο κ. Φίλης. Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Ο κ.
Κρεμαστινός. Υπάρχει άλλος; Κανείς.
Ελάτε, κύριε Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ θα ήθελα τρία θέματα να θίξω. Το ένα είναι
να εφιστήσω την προσοχή ότι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επιστήσω.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Να επιστήσω την προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή κακοποιούμε πολύ τη γλώσσα. Ελάτε.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ

(ΧΑΡΗΣ)

ΘΕΟΧΑΡΗΣ:

Κυρία

Κωνσταντοπούλου,

όταν

χθες

χρησιμοποιήσατε μια ανύπαρκτη λέξη, «συναδέλφισσα», δεν σας έκανα μάθημα. Συνεπώς, να μη
χρησιμοποιείτε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το θηλυκό δεν είναι ανύπαρκτο, κύριε
Θεοχάρη, αν και κάποιοι θα το ήθελαν.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είναι «ο, η συνάδελφος». Δεν σας έκανα
μάθημα. Τα πολιτικά κριτήρια, με τα οποία κρίνετε τα πάντα, και τα γυαλιά τα οποία φοράτε, τα
οποία είναι πάντα πολιτικά, ακόμη και για την ορθότητα της γλώσσας, δεν σας ταιριάζουν. Λίγη
σοβαρότητα, σας παρακαλώ.
Πρώτον, οδηγούμαστε σε μια ερμηνεία η οποία λέει τα εξής: Αποφάσισε η Διάσκεψη των
Προέδρων με δέκα-δέκα-μηδέν και δεν αποφάσισε με μεγαλύτερη πλειοψηφία, δέκα-οκτώ-δύο.
Νομίζω ότι πρέπει –νομικός δεν είμαι– με κάποιον τρόπο αυτό το πράγμα, όταν οδηγούμαστε σε
παράλογες ερμηνείες, γιατί δεν είναι λογικές, να μπορεί να λύνεται. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο είναι ότι θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται στις περιπτώσεις στις οποίες
αποφασίζει η Βουλή για άρθρα νομοσχεδίων σε ψηφοφορίες και αν για την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων σε αυτές τις περιπτώσεις προσμετράμε αυτούς που ψηφίζουν «Παρών» ή αρνούνται
ψήφο Βουλευτές, ή όχι. Και να ρωτήσω εάν εκεί ισχύει αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή ότι
προσμετράμε τους παρόντες Βουλευτές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Εάν δηλαδή στην
Ολομέλεια ένα άρθρο το οποίο δεν έχει πλειοψηφία αν προσμετρηθούν οι παρόντες Βουλευτές,
περνάει ως ψηφισθέν ή όχι.
Και το τρίτο είναι: Στην περίπτωση που επιμείνουμε σε αυτού του είδους την ερμηνεία,
θέτω θέμα ακυρότητας, επανεξέτασης όλων των αποφάσεων οι οποίες έχουν παρθεί και
ενδεχομένως δεν είχαν την απόλυτη πλειοψηφία. Δεν έχει τεθεί ποτέ αυτό το ζήτημα στη
Διάσκεψη των Προέδρων, ποτέ. Ετέθη τώρα. Και συνεπώς πρέπει να επανεξετάσουμε τις
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περιπτώσεις στις οποίες αποφασίσαμε ενδεχομένως με μη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη
Διάσκεψη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βαρεμένε, μισό λεπτό. Μα, τι τρόπος
είναι αυτός; Έχει προηγηθεί ο κ. Φίλης, τον ανακοίνωσα. Ζητάτε κι εσείς τον λόγο. Αυτός ο
τρόπος που ξαφνικά απλώνετε το χέρι, λέτε «επί της διαδικασίας» και ξεκινάτε να μιλάτε, πού
προβλέπεται, θέλετε να μου πείτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ετέθη μια πρόταση από τον κ. Μπαλάφα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον λόγο εν συνεχεία. Επί της
διαδικασίας είναι όλη η συζήτηση.
Ελάτε, κύριε Φίλη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έκανα μια ερώτηση, κυρία Πρόεδρε, όμως. Να
απαντηθεί; Αν μπορούσε να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Τι συμβαίνει στις ψηφοφορίες που
ψηφίζονται άρθρα; Προσμετρώνται οι παρόντες ή όχι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, σας έδωσα τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Λοιπόν, συμφωνώ με την πρόταση του κ. Μπαλάφα, έχει μια
λογική. Το ευρύτερο Σώμα, αυτό από το οποίο αντλούμε κι εμείς νομιμοποίηση, είναι η Ολομέλεια
της Βουλής. Συνεπώς, εφόσον υπάρχει μια διαφωνία, απ’ ό,τι ακούω, ως προς την ερμηνεία του
αποτελέσματος, αυθεντικά και με τον πιο ουσιαστικό, πολιτικό, δημοκρατικό τρόπο μπορεί να
επιλυθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.
Δεύτερον, υπενθυμίζω ότι υπάρχει ένα μείζον, μια προκείμενη πρόταση, που έχει
μεγαλύτερη ισχύ και είναι αυτή που αφορά το επείγον της διαδικασίας. Εάν υιοθετήσουμε την
ερμηνεία ότι δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση με δέκα-οκτώ-δύο, για να αρχίσει σήμερα η
διαδικασία του κατεπείγοντος, τότε αύριο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν από την Κυβέρνηση
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και από τη διαδικασία η οποία προέκυψε, θα είναι αργά για τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αργά
επί ζημία της χώρας. Διότι αύριο, όπως είπαμε, είναι το Eurogroup, και είναι και η πρώτη
συνεδρίαση ευρωπαϊκής βουλής, της φινλανδικής, και μετά ακολουθούν η ολλανδική, η γερμανική
κ.λπ., που δεν επιτρέπει να περιμένουμε. Άρα, υπάρχει θέμα ουσίας και δημοκρατίας.
Και τρίτον, από τον σεβαστό Καθηγητή κ. Μαυριά άκουσα στο διάλειμμα μια ερμηνεία
νομική –δεν την επανέλαβε βεβαίως εν συνεδριάσει– που ερείδεται στο άρθρο 72…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Την επανέλαβα. Είπα για συστηματική ερμηνεία, αν
θέλετε, να κάνουμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Ωραία. Και είναι τι αυτό; Μπορείτε να το επαναλάβετε, γιατί
εγώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Προσφεύγουμε –αν επιτρέπει η κυρία Πρόεδρος τον
διάλογο– στο κείμενο του νόμου, όπου υπάρχει η κρίσιμη διάταξη, δηλαδή στον Κανονισμό και το
Σύνταγμα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και τι προκύπτει από κει κατά τη γνώμη σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Δύο διατάξεις – επιτρέπει η κυρία Πρόεδρος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μαυριά, να ολοκληρώσει ο κ. Φίλης και
μετά θα πάρετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μου το είπε στο διάλειμμα με κάποιον αναλυτικό τρόπο ο κ.
Μαυριάς. Δεν θα το επαναλάβω εγώ. Να το πει ο ίδιος.
Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι δεν πρέπει να εμπλακούμε σε αμφισβητούμενης
δημοκρατικότητας αποφάσεις. Και το να ανατρέπεται η απόφαση να γίνει από σήμερα η
Ολομέλεια της Βουλής, ερήμην της Ολομέλειας της Βουλής, στερείται, κατά τη γνώμη μου, μιας
δημοκρατικής αντίληψης.
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Το πιο σοβαρό θα είναι, το πιο σωστό, αυτό που είπε ο κ. Μπαλάφας, να πάμε στην
Ολομέλεια, να γίνει μια σύντομη αναφορά των απόψεων, να εκτεθούν οι απόψεις, να ψηφίσει η
Ολομέλεια και να προχωρήσουμε ή να μην προχωρήσουμε.
Θα ήθελα επίσης να πω και κάτι για τον κ. Παπασπύρο, ο οποίος έχει μια ειδική σχέση,
αφού είναι διδάκτωρ και λέκτορας του Δημοσίου Δικαίου και Ειδικός Γραμματέας της Βουλής.
Επειδή παρίσταται εδώ απέναντί μου, από κάθε υπεύθυνο, με πρώτον απ’ όλους τον κ. Μαυριά,
στη δική μου συνείδηση εδώ έχει μια μεγάλη σημασία να ακούω την άποψή του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Φίλη.
Κύριε Βαρεμένε, πριν δώσω τον λόγο στον κ. Μαυριά, για να απαντήσει σε εκείνα που του
ζητήθηκε από τον κ. Φίλη, αφού προηγουμένως πω ότι εάν πράγματι θέλουμε επιστημονική
γνωμοδότηση θα του ζητήσουμε να συγκαλέσει το επιστημονικό συμβούλιο, θέλετε να
προηγηθείτε ή να δώσω τον λόγο στον κ. Μαυριά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εδώ υπάρχει πιθανότητα να πάμε μέχρι το πρωί τη
Διάσκεψη των Προέδρων, οπότε ήρθε το πρωί και δεν έχουμε παρά μετά το πρωί να συνέλθει η
Ολομέλεια. Έγινε μια πρόταση και θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί τουλάχιστον αυτή η πρόταση σε
ψηφοφορία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μας περιμένουν οι συνάδελφοί μας. Δεν ξέρω πόσοι
είμαστε εδώ. Άλλοι διακόσιοι τόσοι περιμένουν εμάς να αποφασίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και έντεκα εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν
για την τύχη τους και για τη ζωή τους και για τις επόμενες δεκαετίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Πολύ περισσότερο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ας μην εμφανιζόμαστε οι Βουλευτές ως
ταλαιπωρούμενοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι υποχρέωσή μας.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αφού είναι έτσι όπως τα
λέτε, ρίξτε την Κυβέρνησή σας να γλιτώσουν τα έντεκα εκατομμύρια. Γιατί δεν ρίχνετε την
Κυβέρνησή σας, λοιπόν, να γλιτώσουν τα έντεκα εκατομμύρια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Κακλαμάνη;
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι είστε; Η Αγία Ιωάννα
της Ασίζης είστε; Ενδιαφέρεστε μόνο εσείς για τα έντεκα εκατομμύρια; Ρίξτε, λοιπόν, την
Κυβέρνησή σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η Ιωάννα της Λωραίνης ήταν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεν θέτω θέμα ταλαιπωρίας. Θέτω θέμα αξιοπρέπειας.
Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Δεν μπορούμε να πάμε μέχρι το πρωί τη Διάσκεψη. Είμαι
σαφέστατος. Πρέπει να αποφασίσει ένα ευρύτερο Σώμα και δεν υπάρχει πιο ευρύ από την
Ολομέλεια. Να αποφανθεί επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βαρεμένε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι
πριν από περίπου εικοσιπέντε λεπτά έκανα την πρόταση να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, μήπως
βγούμε από το αδιέξοδο. Αντί να κάνουμε αυτό, να δούμε δηλαδή με τη δεύτερη ψηφοφορία, όπως
προβλέπει το άρθρο 15, μήπως βγούμε από το αδιέξοδο, αρχίσατε έναν κύκλο τοποθετήσεων επί
της διαδικασίας και επί της επίσπευσης. Θα δώσω τον λόγο και στον κ. Μαυριά. Εγώ προτείνω
πρώτον να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, όπως προβλέπει ρητά το άρθρο 15 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας.
Δεύτερον, στην περίπτωση αυτή που οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, νομίζω ότι είναι λογικό…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Και μετά;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καταρχάς, κύριε Βαρεμένε, θέλω να σας πω το
εξής: Δεν είμαστε εχθροί. Εδώ έχουμε μια Διάσκεψη. Την ώρα που μιλώ, με αυτόν τον εκνευρισμό
να λέτε «ναι, ναι», δημιουργεί μιαν αίσθηση κακή. Μην το κάνετε.
Δεύτερον: Εάν, λοιπόν, οδηγηθούμε σε αδιέξοδο μετά την επανάληψη και επειδή είναι
σωστό ότι ο Βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση, τότε νομίζω ότι είναι λογικό αυτό που είπε ο κ.
Μπαλάφας, να ζητήσουμε από την Ολομέλεια να τοποθετηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εντάξει, ας το κάνουμε έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αν αφήνατε, όμως, να επικρατήσει η λογική και
η διαδικασία να επικρατήσει, θα ψηφίσουμε επί της πρότασης του κ. Μπαλάφα. Η Διάσκεψη,
δηλαδή, θα πάει στην Ολομέλεια και θα πει «αδυνατώ να προτείνω». Η ημερήσια διάταξη που θα
βγει θα είναι μόνο για λήψη απόφασης επί της έναρξης της συνεδρίασης. Μετά θα βγάλουμε άλλη
απόφαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεκτό, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία και πάμε στην
Ολομέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην χειρονομείτε, σας παρακαλώ.
Έχουμε τον κ. Κρεμαστινό ο οποίος έχει ζητήσει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ όπως αντιλαμβάνεστε με τη
νομική επιστήμη δεν έχω την καλύτερη σχέση και δεν μπορώ να ισχυριστώ τίποτα.
Θέλω, όμως, να ρωτήσω τον κ. Μαυριά. Είναι αδύνατο με τη λογική να δεχθούμε ότι για
πρώτη φορά παρουσιάζεται δικαστικά ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ή
διοικητικού εφετείου ή Συμβουλίου της Επικρατείας που να έχουν κρίνει τέτοιο θέμα, όχι για τη
Βουλή φυσικά, αλλά για εκλογές σωματείων, ας πούμε, διευθυντών του ΕΣΥ, του πανεπιστημίου
και λοιπά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Σωρεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Τι λένε αυτές οι αποφάσεις;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Δεν έχουν σχέση αυτές οι αποφάσεις με τις αποφάσεις
που παίρνουν τα όργανα της Βουλής. Δεν δεσμεύουν, γιατί η Βουλή είναι συντεταγμένη εξουσία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ωραία. Εφόσον, όμως, η απόφαση της δικής μας
Επιτροπής δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά γνωμοδοτικό, δηλαδή ακόμα και αν δεχτούμε
ότι είναι ανάστροφο το αποτέλεσμα, δηλαδή, δέκα ανάποδα, οκτώ ανάποδα, ούτως ή άλλως θα
πάει στην Ολομέλεια. Δεν θα πάει στην Ολομέλεια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Εσείς θα το ερμηνεύσετε αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Όχι, υπάρχει περίπτωση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κρεμαστινέ, δεν είναι γνωμοδοτική η
αρμοδιότητά μας να καθορίσουμε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ρωτώ τον κ. Μαυριά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, αλλά επειδή έχετε μια πλάνη ότι είμαστε
γνωμοδοτικό όργανο, σας λέω ότι δεν είμαστε γνωμοδοτικό όργανο. Αποφασίζουμε την ημερήσια
διάταξη. Αυτήν τη στιγμή αδυνατούμε να προγραμματίσουμε την ημερησία διάταξη, δηλαδή να
αποφασίσουμε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Να το κάνω διαφορετικά το ερώτημα: Εμείς έχουμε το
δικαίωμα να πούμε ότι δεν παίρνουμε την απόφαση στην Ολομέλεια»;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Έχετε δικαίωμα να μην αποφασίσετε αν θέλετε και θα
έχετε τις ευθύνες, πολιτικές ευθύνες. Τίποτε άλλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Έχουμε το δικαίωμα, δηλαδή, να πούμε εμείς εδώ ότι
σταματάμε και δεν πάμε στην Ολομέλεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Μπορείτε να μην αποφασίσετε τίποτα. Θα παραλύσει
έτσι η λειτουργία της Βουλής. Αλλά αυτό είναι αδιανόητο στη Δημοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Η Ολομέλεια δεν μπορεί μόνη της να συγκληθεί; Μας
ακούει τώρα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Η Ολομέλεια συγκαλείται βάσει ορισμένων κανόνων.
Δεν συγκαλείται…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ασφαλώς. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ανώτατο όργανο
που μπορεί να κρίνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ: Σας είπα ότι στη Δημοκρατία τα όργανα πρέπει να
αποφασίζουν, αλλιώς δεν λειτουργεί το πολίτευμα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Τότε εμένα η πρότασή μου είναι –απευθύνομαι προς
την Πρόεδρο– να απευθυνθούμε στην Ολομέλεια λέγοντας το αποτέλεσμα…
(Θόρυβος στην αίθουσα)
Παρακαλώ.
Κυρία Πρόεδρε, για να τελειώνουμε, η πρότασή μου είναι να μεταφέρουμε στην
Ολομέλεια την ας πούμε νομική διαφωνία μας και να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι δέκα-οκτώδύο και αποφασίστε εσείς. Δηλαδή, να προχωρήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κρεμαστινέ, είναι το ίδιο το οποίο
πρότεινε ο κ. Μπαλάφας. Είπαμε να διαπιστώσουμε καταρχάς τουλάχιστον με μια επαναληπτική
ψηφοφορία ότι έχουμε τη διαφωνία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Να προχωρήσουμε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, επειδή
πρέπει να άρουμε εμείς το αδιέξοδο και είπε τις απόψεις ο κύριος Καθηγητής, παρακαλώ να
περάσουμε στην επανάληψη της διαδικασίας και στην περίπτωση επανάληψης θα ανατοποθετηθώ,
για να συνταχθώ να λύσουμε το αδιέξοδο. Συνεπώς, θα θέσω την ψήφο μου στη διάθεση της
πλειοψηφίας, για να τελειώσει η υπόθεση. Διότι μας βλέπει ο κόσμος, ταλαιπωρείται ο κόσμος,
ταλαιπωρούμεθα και εμείς. Συνεπώς να περάσουμε στην επανάληψη της διαδικασίας και εγώ θα
ανατοποθετηθώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επομένως, εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουν υπέρ της
άμεσης έναρξης της συνεδρίασης να το δηλώσουν διά της ανατάσεως της χειρός.
(Στο σημείο αυτό οι αποδεχόμενοι την προαναφερθείσα πρόταση σηκώνουν το χέρι τους)
Ο κ. Βαρεμένος, ο κ. Μητρόπουλος, ο κ. Κρεμαστινός, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ.
Κακλαμάνης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Λυκούδης, ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Μπαλάφας, ο κ. Τσουκαλάς, ο
κ. Φίλης.
Εκείνοι οι οποίοι τίθενται υπέρ της έναρξης της διαδικασίας το πρωί;
(Στο σημείο αυτό οι αποδεχόμενοι την προαναφερθείσα πρόταση σηκώνουν το χέρι τους)
Ο κ. Κριτσωτάκης, ο κ. Σαμοΐλης, η κυρία Χαραλαμπίδου, ο κ. Ζερδελής, ο κ. Λαγός, η
κυρία Αμανατίδου και η Πρόεδρος.
Εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν «Παρών».
(Στο σημείο αυτό σηκώνουν το χέρι τους όσοι δηλώνουν «Παρών»)
Ο κ. Καραθανασόπουλος και ο κ. Λαμπρούλης.
Νομίζω ότι πρέπει να είναι έντεκα, επτά και δύο. Επομένως, με έντεκα ψήφους υπέρ της
άμεσης –δηλαδή σαράντα πέντε λεπτά μετά τη διακοπή της εργασίας μας– έναρξης της
διαδικασίας και με επτά ψήφους υπέρ της έναρξης αύριο το πρωί, η διαδικασία στην Ολομέλεια θα
ξεκινήσει στη 01.32΄.
Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση.
(Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, και περί ώρα 00.47΄,
λύθηκε η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
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