ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗ Σ
Θ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Γ'
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΣΤ'
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 1999

Αθήνα, σήµερα στις 26 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.09' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β' Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙ∆Η.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 25/2/99
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΕ' συνεδριάσεώς του της 25ης
Φεβρουαρίου 1999 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: "Μουσειακή προβολή και αρχεία της Εθνικής
Αντίστασης 1941-1944".

αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου Λασιθίου ζητεί την
παραχώρηση της χρήσης εκτάσεως στο κτήµα του Καλού Χωριού
Λασιθίου για τη δηµιουργία δηµοτικού φυτωρίου.
7) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μεζές Ιωακείµ, κάτοικος
Θεσ/νίκης, ζητεί τη διευθέτηση του συνταξιοδοτικού του
προβλήµατος.
8) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Χερώµατος Βάρης ζητεί να µην
τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας στη θέση Μελίσσι της
περιοχής του.

Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές
προς το Σώµα.

9) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία ο Α.Ο. Κινέττας Αττικής ζητεί χρηµατοδότηση για τις
αθλητικές δραστηριότηες της οµάδας.

(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Χαράλαµπο Αγγουράκη,
Βουλευτή Α' Αθηνών, τα ακόλουθα:
"Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

10) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αλυγίας Αιτωλ/νίας ζητεί
τη σύνταξη µελέτης του έργου "άρδευση κάµπου" στην περιοχή του.

1) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία η Πανελλήνια 'Ενωση Θεολόγων κατόπιν αιτήµατος
Ελλήνων Πολιτικών Ορθοδόξων Χριστιανών ζητεί τη νοµοθετική
κατοχύρωση της απαλλαγής από την υποχρέωση παραλαβής της
ηλεκτρονικής ταυτότητας για λόγους συνείδησης.

11) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αλυζίας Αιτωλ/νίας ζητεί
τη µετατροπή της θυρίδας ΑΤΕ Μύτικα σε κατάστηµα ΑΤΕ του
∆ήµου Αλυζίας.

2) Ο Βουλευτής 'Αρτας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων 'Αρτας
ζητεί την αποπεράτωση του ανεγερόµενου οικήµατος που θα
στεγάσει τις υπηρεσίες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Νοµού 'Αρτας.
3) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά οι εργαζόµενοι του Πόρτο Καρράς ζητούν την
επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
4) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Γονέων των ∆ηµοτικών
Σχολείων περιοχής Κάτω Μαλακοπής Πυλαίας ζητούν την επίλυση
του προβλήµατος στέγασης των σχολείων της περιοχής τους.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο πρώην Βουλευτής Λασιθίου κ. Μιχάλης
Καρχιµάκης, ζητεί την αύξηση ποσοστού επιτυχόντων στην
Οδοντιατρική Σχολή.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατέθεσε

12) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου ζητεί την
τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στις προϋποθέσεις
αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τη
θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
13) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Φερών Μαγνησίας
υποβάλλει πρόταση για τη µετατόπιση αγωγού καυσίµων στην
περιοχή του.
14) Ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥ∆ΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η 'Ενωση ∆ασικών και Γεωργικών
Συνεταιρισµών Αρναίας ζητεί την προτίµηση των παιδιών τους στην
πρόσληψη των εποχικών δασοπυροσβεστών καθώς και στη
δηµιουργία οµάδων πυρασφάλειας κατά περιοχή.
15) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ Αττικής
Πειραιά ζητεί τη χορήγηση αναλυτικής κατάστασης των
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οφειλετών πρακτόρων για την προστασία του εγγυητικού κεφαλαίου
της Οµοσπονδίας της.
16) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία η 'Ενωση Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ Αττικής Πειραιά ζητεί
τη χορήγηση αναλυτικής κατάστασης των οφειλετών πρακτόρων για
την προστασία του εγγυητικού κεφαλαίου της Οµοσπονδίας της.
17)
Ο
Βουλευτής
Εύβοιας
κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αµαλιάδας Ηλείας ζητεί να µην
καταργηθεί το γραφείο της Επιθεώρησης Εργασίας Αµαλιάδας.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργατικών Στελεχών
Νοµού Αχαίας "Η ΕΝΩΣΗ" ζητεί να γίνει το έργο ίδρυσης του
Εθνικού Μουσείου Πατρών.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Φαρρών Αχαίας ζητεί την
αυστηρή αστυνόµευση της περιοχής του λόγω της εγκατάστασης
αλβανών λαθροµεταναστών.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος ∆ιακοπτού Αχαίας
υποβάλλει προτάσεις για τη διαδικασία µεταβίβασης κρατικών
οχηµάτων στους ∆ήµους.
21) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος 'Ελους Λακωνίας ζητεί την κάλυψη
µε ασθενοφόρο της εργατικής - αγροτικής περιοχής του Κέντρου
Υγείας Βλαχιώτη Λακωνίας.
22) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χανίων ζητεί
να λειτουργήσει στα Χανιά ∆ιεύθυνση ΣΕΠΕ.
23) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Ενιαίος Σύλλογος Μελών ∆ιδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης διαµαρτύρεται που
το Πολυτεχνείο Κρήτης παραµένει δίχως Σύγκλητο και Επιτροπή
Ερευνών.
24)
Ο
Βουλευτής
Ηρακλείου
κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σχετικά µε
την ίδρυση Τµήµατος Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Επιστηµών της
Αγωγής στο Π.Κ.
25) Οι Βουλευτές κύριοι ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΣΚΟΥ και ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία Συνταξιούχοι του
Νοµού Κοζάνης ζητούν τη δηµιουργία πολυϊατρείων στον Νοµό
Κοζάνης κ.λπ.
26) Οι Βουλευτές κύριοι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ και
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Περιστερίου
"ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ" καταγγέλλει τις κυβερνητικές ενέργειες κατά των
κούρδων προσφύγων της πλατείας Κουµουνδούρου.
27) Οι Βουλευτές κύριοι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ και
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η
∆ηµοτική Κίνηση Αγωνιστική - Αριστερή - Οικολογική Συµπαράταξη
για την Αθήνα διαµαρτύρεται για την αυθαίρετη σύλληψη των
κούρδων προσφύγων της πλατείας Κουµουνδούρου.
28) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος
Μύρινας Λήµνου ζητεί οικονοµική ενίσχυση για την επισκευή του
δρόµου προς το χώρο εναπόθεσης βοθρολυµµάτων.
29) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο
Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων και Τουριστικών
∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Λουτροπόλεως Θερµής Λέσβου ζητεί να
µπορούν οι ίδιοι οι δικαιούχοι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ να επιλέγουν
τις ιαµατικές πηγές για τη λουτροθεραπεία τους.
30) Οι Βουλευτές κύριοι ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η
'Ενωσις Προσωπικού Πρακτορείων Εφηµερίδων Αθηνών ζητεί την
κατοχύρωση εργασίας όλων των εργαζοµένων στα πρακτορεία
εφηµερίδων.
31) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ελληνική
Επιτροπή για τη ∆ιεθνή 'Υφεση και Ειρήνη αναφέρεται στις ευθύνες
της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτηµα της παράδοσης του Οτσαλάν
στις τουρκικές αρχές.
32) Οι Βουλευτές κύριοι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ και
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το
Συνδικάτο Εργατ/λων Μετάλλου Ν.Πειραιά - Αττικής και Νήσων
καταγγέλλει τον εµπαιγµό εκ µέρους των αρµοδίων σε βάρος των
180 και πλέον µεταλλεργατών στο εργοτάξιο του φυσικού αερίου
στη Ρεβυθούσα Μεγάρων.
33) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο
Εµπειροτεχνών Νοµού Ιωαννίνων ζητεί τη λήψη µέτρων για την
αναβάθµιση του κλάδου του.
34) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αγιάσου Λέσβου ζητεί η ελληνική κυβέρνηση να πάρει
πρωτοβουλίες για να προστατευθεί ο Οτσαλάν και να µη θανατωθεί.
35) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
'Ενωση Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού αναφέρεται στις ευθύνες
της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτηµα της παράδοσης του Οτσαλάν
στις τουρκικές αρχές.
36) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Παλλεσβιακό
Εργατικό Κέντρο αναφέρεται στις ευθύνες της ελληνικής
κυβέρνησης στο ζήτηµα της παράδοσης του Οτσαλάν στις
τουρκικές αρχές.
37) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Λογιστών αναφέρεται στις ευθύνες της ελληνικής
κυβέρνησης στο ζήτηµα της παράδοσης του Οτσαλάν στις
τουρκικές αρχές.
38) Οι Βουλευτές κύριοι ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ και ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ. Ε.Κορµπίλιας,
κάτοικος Καρδιτσοµαγούλας Καρδίτσας, καταγγέλλει ότι µέχρι
σήµερα δεν έχει λάβει την εµπορική αξία αλλά και την κοινοτική
επιδότηση για ποσότητα βαµβακιού που παρέδωσε στις 22.12.98
στα εκκοκιστήρια Σοφάδων Χαράλαµπος Ελευθερίου ΑΕ.
39) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το 'Ιδρυµα Στήριξης
Κέντρου Υγείας Νοσοκοµείου Νάξου ζητεί την αναβάθµιση του
Κέντρου Υγείας Νάξου σε Νοσοκοµείο.
40) Οι Βουλευτές κύριοι ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
Εργαζόµενοι στα κέντρα διασκέδασης κ.λπ. επισιτιστικά
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καταστήµατα ζητούν τον έλεγχο ωραρίου εργασίας των
καταστηµάτων του κλάδου τους.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στις µε αριθµούς 9360/26-6-98 και 981/10-8-98 ερωτήσεις
δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 37207/27-10-98 έγγραφο από την
Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση των ερωτήσεων 9360/26.6.98 και 981/10.8.98, που
κατέθεσαν οι Βουλευτές κύριοι ∆. Πιπεργιάς και Λ.
Παπαγεωργόπουλος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Με την από 19.12.1997 απόφαση της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής
Αποκρατικοποίησης (∆.Ε.Α.), η ΕΤΒΑ ΑΕ διενήργησε διεθνή
διαγωνισµό για την πώληση του συγκροτήµατος ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ, ενώ από την ΕΤΒΑ FINANCE διενεργήθηκε
παράλληλα διεθνής διαγωνισµός για την πώληση της Π/∆ ΑΥΛΙΣ,
βασικού λειτουργικού στοιχείου των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ,
ιδιοκτησίας της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΝΕΩΡΙΟΝ
ΣΥΡΟΥ ΑΕ, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 46α του
Ν. 1892/90 διαδικασία.
Η
ΕΤΒΑ
για
τη
διασφάλιση
της
συνέχισης
της
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή και την
διασφάλιση όσον το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας,
έθεσε βασικούς όρους, µεταξύ των οποίων είναι οι κάτωθι:
α. Η λειτουργία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ και της Π/∆ ΑΥΛΙΣ κυρίως ως ενιαίου
ναυπηγοεπισκευαστικού συνόλου για µία πενταετία τουλάχιστον.
β. Η υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου µαζί µε την προσφορά και
γ. Η επιχειρηµατική αξιοπιστία και φερεγγυότητα των υποψηφίων.
Παράλληλα ως κριτήρια επιλογής του πλειοδότη ετέθησαν µεταξύ
άλλων, το ύψος των επενδύσεων και κύρια ο αριθµός των µόνιµα
απασχολουµένων.
Για διασφάλιση όλων των ανωτέρω, ζητήθηκαν αντίστοιχες
εγγυητικές επιστολές.
Η δηµοσιευθείσα στις 16.7.1998 ∆ιακήρυξη του ∆ιεθνούς ∆ηµόσιου
Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού έληξε για µεν την πώληση της Π/∆
ΑΥΛΙΣ στις 6.8.1998, για δε την πώληση των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων του Συγκροτήµατος ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ στις
7.8.1998.
Σχετικά µε την πώληση της Π/∆ ΑΥΛΙΣ υπεβλήθησαν δύο
προσφορές του κ. Κ. Ι. ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ και της Α.Ε.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.
Η προσφορά του κ. Κ. Ι. ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ όπως απεσύρθη στη
συνέχεια η οποία πάντως ήταν µη αποδεκτή, σύµφωνα µε την
∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, επειδή δεν είχε υποβληθεί παράλληλη
προσφορά για τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ.
Σχετικά µε την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του
Συγκροτήµατος ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ υπεβλήθη µία προσφορά
της
Α.Ε.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ως έγκυρη, εφόσον συµµετείχε και στον
∆ιαγωνισµό για την πώληση της Π/∆ ΑΥΛΙΣ, αξιολογείται από τις
υπηρεσίες της Τράπεζας και τον Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο.
Η Υφυπουργός
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ"
2. Στην µε αριθµό 3188/98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
432/30-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
"Σε απάντηση της υπ' αριθµ. 3188 ερώτησης, του Βουλευτή κ. Γ.
Καρατζαφέρη, οι συµβάσεις των δέκα επτά υπαλλήλων έχουν κριθεί
ως µη νόµιµες µε την υπ' αριθµόν 278/1995 Γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ισχύει, εποµένως, το
προηγούµενο συµβασιακό καθεστώς τους, το οποίο αφορά είτε σε
συµβάσεις έργου είτε σε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου.
Ο νέος Οργανισµός του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 2594/1998),
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στο άρθρο 19 παρ. 9 δεν παρέχει καµία κάλυψη, διότι όταν ο εν
λόγω νόµος ετέθη σε ισχύ, οι ως άνω υπάλληλοι δεν εθεωρούντο,
κατά τα ανωτέρω, συµβασιούχοι αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου
δεν ενέπιπταν στο ρυθµιστικό αντικείµενο της προαναφερόµενης
διάταξης. Υπενθυµίζουµε ότι µε τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 9 οι
συµβασιούχοι αορίστου χρόνου µονιµοποιήθηκαν και εντάχθηκαν
είτε σε οργανικές θέσεις του Κλάδου ∆ιοικητικής Λογιστικής και
Γραµµατειακής Υποστήριξης είτε σε προσωποπαγείς θέσεις του
Κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, αντί της άµεσης απόλυσης των
ανωτέρω υπαλλήλων και εφαρµόζοντας απαρέγκλιτα τις αρχές της
προστατευοµένης εµπιστοσύνης και της επιείκειας προέβη στην
υιοθέτηση συµβάσεων ορισµένου χρόνου, ώστε οι εν λόγω
υπάλληλοι να έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν ευχερώς το
εργασιακό τους µέλλον. Οι συµβάσεις αυτές έχουν ήδη υπογραφεί
από τους µισούς ενδιαφερόµενους υπαλλήλους (8), ενώ οι
υπόλοιποι αρνούνται να τις υπογράψουν.
Εξάλλου, όσον αφορά τους πέντε συναδέλφους των ως άνω
υπαλλήλων επισηµαίνουµε ότι πρόκειται για πέντε επιπλέον θέσεις
συµβασιούχων ορισµένου χρόνου, τις οποίες προέβλεψε ο νέος
Οργανισµός (άρθρο 19 παρ. 9 εδ. β') για να καλύψει έκτακτες
ανάγκες της µεταφραστικής υπηρεσίας και οι οποίες δεν
επηρεάζουν µε κανέναν τρόπο το αντίστοιχο καθεστώς των εν λόγω
υπαλλήλων.
Τέλος, ως προς την περίπτωση των δέκα τριών υπαλλήλων που
αναφέρεται στη σχετική ερώτηση, επισηµαίνεται ότι οι υπάλληλοι
αυτοί υπήχθησαν σε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν.
2266/1994, οι σχετικές προϋποθέσεις του οποίου (24µηνη
προϋπηρεσία, άπαξ τουλάχιστον ανανέωση) δεν ίσχυαν τότε για
τους δέκα επτά υπαλλήλους. Συνεπώς, οι δέκα τρεις υπάλληλοι,
κατά τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισµού, υπηρετούσαν ήδη ως
συµβασιούχοι αορίστου χρόνου και για το λόγο αυτό υπήχθησαν
στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 9 του ν. 2594/1998 και
µονιµοποιήθηκαν.
Κατά την ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του
Γενικού Γραµµατέα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης κ. Ζώρα ήταν
παρόντες όλοι οι ενδιαφερόµενοι και η ∆ιευθύντρια της
Μεταφραστικής Υπηρεσίας κ. Τσουκαλά και ουδέν ελέχθη εκ
µέρους του από τα αναφερόµενα στην ανωτέρω ερώτηση.
Ο Υπουργός
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ"
3. Στην µε αριθµό 2930/9-10-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
36707/30-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2930/9-10-98 που κατατέθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γ. Καρατζαφέρη,
αναφορικά µε την εκτέλεση έργων ανάπτυξης στις αγροτικές
περιοχές ∆αφνούσας και Μικροκώµης της Κοινότητας Κερκίνης Ν.
Σερρών, σύµφωνα µε στοιχεία που µας δόθηκαν από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σας πληροφορούµε τα
ακόλουθα:
Οι εν λόγω περιοχές υφίστανται ως "αγροτικές περιοχές" της
Κοινότητας Κερκίνης, στις οποίες κατοικούν τέσσερις οικογένειες
µαζί µε τις κτηνοτροφικές τους µονάδες.
'Οπως προκύπτει από τα συνηµµένα έγγραφα αρ. 511/11-6-96 της
Κοινότητας Κερκίνης και αρ. 2868/1996 της Ν.Α. Σερρών, τον Ιούνιο
του 1996 η Κοινότητα ζήτησε την ηλεκτροδότηση της περιοχής
αυτής. Η απάντηση της Ν.Α. πάνω σε αυτό το θέµα ήταν να
υποβληθούν αιτήσεις για να γίνει η ηλεκτροδότηση από το
πρόγραµµα του αγροτικού εξηλεκτρισµού, όµως αυτές δεν
υποβλήθηκαν ποτέ.
Ο Υφυπουργός
Λ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ"
Σηµ.: Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της
∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).
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4. Στην µε αριθµό 2136/10-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
Β0010/29-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην υπ' αριθµ. 2136/10-9-98 ερώτηση, που
κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κυρίους Κωστόπουλο
Μήτσο και Αγγουράκη Μπάµπη και διαβιβάστηκε και στην
Υπηρεσία µας από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, αναφορικά µε αυθαίρετες επεµβάσεις από
εργολάβους ∆ηµοσίων 'Εργων και ιδιοκτήτες καταστηµάτων στην
παραλιακή περιοχή της Γλυφάδας, που άπτονται αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
'Οπως µας ανέφερε µε το υπ' αριθµ. 3663/23-10-98 έγγραφό της η
αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία Πειραιά σε αυτοψία που διενήργησε,
διαπίστωσε επιχωµάτωση, από εργολάβο ο οποίος είχε αναλάβει
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων µε άδεια
του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ∆ήµου Γλυφάδας, επί του ∆ηµοσίου
Κτήµατος (ΒΚ 2303) στην περιοχή της ∆' Μαρίνας Γλυφάδας.
Λήφθησαν αµέσως τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα "περί
∆ηµοσίων Κτηµάτων" µέτρα προστασίας ήτοι: (πρωτόκολλο
αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης). Επιπλέον εστάλη έγγραφο προς
την Εταιρεία και το ∆ήµο Γλυφάδας για την αποµάκρυνση των
µπαζών, µηχανηµάτων κλπ. και την αποκατάσταση του ∆ηµοσίου
Κτήµατος
στην
προτέρα
κατάσταση.
Παράλληλα
τους
γνωστοποιήθηκε πως σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιµη η χρήση
αυτού για την ολοκλήρωση των έργων, θα πρέπει να ζητήσουν τη
µίσθωσή του από το φορέα διαχείρισης (Κ.Ε.∆.).

πραγµατοποιήθηκαν οι εξής εργασίες που αφορούν την
αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής πόλεως Ναυπάκτου (οι
εργολαβίες περιελάµβαναν έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και
σε άλλες περιοχές της Επαρχίας Ναυπακτίας).
Α' Χείµαρρος Βαρειά
α) -Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα,
στην περιοχή "Κοκαλέϊκα" συνολικού µήκους 220,00 µ. και ύψους
3,50µ.
- Επένδυση αναχωµάτων µε συρµατοκιβώτια στη θέση "Παλιά
γέφυρα" προς Θέρµο, συνολικού µήκους 220,00 µ. και ύψους 2,50
µ. καθώς επίσης κατασκευάστηκαν και 4 αναβαθµοί µε
συρµατοκιβώτια συνολικού µήκους 150,00 µ. και ύψους 2,00µ.
- Καθαρισµός της κοίτης του χειµάρρου σε µήκος 1,800,00µ.
β) Οσον αφορά στις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν µε
την ήδη εγκατεστηµένη εργολαβία (Γ2 φάση) αυτές είναι οι εξής:
- Καθαρισµός της κοίτης συνολικού όγκου 70.000,00 µ3 µε
µεταφορά των προϊόντων.
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα
συνολικού όγκου 2.000,00 µ3.
- Κατασκευή αναχωµάτων συνολικού όγκου 2.000,00 µ3.
Β. Χείµαρρος Σκάς
- Επένδυση αναχωµάτων µε συρµατοκιβώτια στο ύψος της γέφυρας
της Ε.Ο. Ναυπάκτου

Σε αυτοψία που διενεργήθηκε εκ νέου στις 20-10-98 διαπιστώθηκε
ότι είχαν ήδη αποµακρυνθεί τόσο τα µπάζα, καθώς και τα
περισσότερα από τα µηχανήµατα που ευρίσκοντο σ' αυτό.

- Ιτέας συνολικού µήκους 250,00 µ. και ύψους 2,50 µ.

'Οσον αφορά στο θέµα των παράνοµων επεκτάσεων των
παραλιακών κέντρων, όπου αυτές έχουν διαπιστωθεί, έχουν ήδη
ληφθεί τα νόµιµα µέτρα προστασίας. Ταυτόχρονα διενεργούνται
συνεχώς αυτοψίες προς διαπίστωση νέων καταπατήσεων, µε
σκοπό την άµεση αντιµετώπισή τους.

Γ. Χείµαρρος ∆αφνόρεµα

Τέλος από γενόµενη αυτοψία στις 21-10-98 δεν διαπιστώθηκε
µπάζωµα θαλάσσιας έκτασης 20 περίπου στρεµµάτων από την
Εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή των αντιπληµµυρικών
έργων, ούτε κατασκευή Ε' µαρίνας στην περιοχή αυτή.
Ο Υφυπουργός
Γ. ∆ΡΥΣ"
5. Στις µε αριθµούς 2367/16-9-98, 2503/22-9-98 και 2518/23-9-98
ερωτήσεις δόθηκαν µε τα υπ'αριθµ. 114/136/152/26-10-98 έγγραφα
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση των ερωτήσεων 2367/16-9-98 που κατέθεσε στη
Βουλή ο Βουλευτής κύριος Α. Καραγκούνης, 2503/22-9-98 που
κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κύριος Γ. Αλεξόπουλος, και
2518/23-9-98 που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Απ.
Τασούλας και Σ. Παναγιώτου, παρακαλούµε να πληροφορήσετε
τους κυρίους Βουλευτές σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΤΥΝ Αιτ/νίας
και της ∆/νσης Εγγειοβελτιωτικών 'Εργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα εξής:
1. 'Ηδη από το 1996, µε διάθεση πίστωσης του ΥΠΕΧΩ∆Ε
συντάχθηκαν µελέτες από την ∆ΤΥΝ Αιτ/νίας µε σκοπό την
αντιπληµµυρική προστασία των ποταµών και χειµάρρων της
Επαρχίας Ναυπακτίας και ειδικότερα της περιοχής της πόλεως
Ναυπάκτου.
∆ηµοπρατήθηκαν λοιπόν και εκτελέστηκαν αντιπληµµυρικά έργα σε
τρεις φάσεις (Α-Β1, Β2-Γ1) από το 1996 έως και σήµερα στον
ποταµό Μόρνο καθώς και στους χειµάρρους Βαρειά - Σκά ∆αφνόρεµα και Λαγκαδούλα της περιοχής πόλεως Ναυπάκτου
συνολικού προϋπολογισµού 480.000.000 δρχ.

- Επισκευή και ανακατασκευή 10 αναβαθµών µε συρµατοκιβώτια.
- Καθαρισµός της κοίτης σε µήκος 500,00µ.
- Επισκευή και ανακατασκευή 5 αναβαθµών µε συρµατοκιβώτια.
- Καθαρισµός της κοίτης σε µήκος 500,00 µ.
∆. Χείµαρρος Λαγκαδούλα
- Καθαρισµός της κοίτης σε µήκος 300,00 µ.
Ε. Ποταµός Μόρνος
- Καθαρισµός της κοίτης σε µήκος 2.000,00 µ.
2. Συµπληρωµατικά πληροφορούµε τους κυρίους Βουλευτές ότι
µετά τις πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή της Ναυπάκτου
αποφασίστηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε έκτακτη χρηµατοδότηση
επειγόντων
αντιπληµµυρικών
έργων
για
το
Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας, ύψους 850 εκ. δρχ.
Ο Υπουργός
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
6. Στις µε αριθµούς 1536/61/25-8-98, 2438/21-9-98 και 2440/21-998 ερωτήσεις δόθηκε µε το υπ'αριθµ. 1403/27-10-98 έγγραφο από
τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
1536/61/25-8-98, στην ερώτηση 2438/21-9-98 και στην ερώτηση
2440/21-9-98 της Βουλευτού κ. Β. Αράπη - Καραγιάννη σχετικά µε
την επιλογή και τοποθέτηση του εκπ/κού κ. Φάντλ Συµεών σε θέση
∆ιευθυντή Σχολείου, σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 του Π∆ 398/95
υποψήφιοι για θέσεις ∆ιευθυντών Γυµνασίων, Γενικών και
Κλασικών Λυκείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ1
µέχρι ΠΕ11 κλπ.
Ο αναφερόµενος εκπ/κός ανήκει στον κλάδο ΠΕ11 και κατά
συνέπεια η επιλογή του δεν αντίκειται στις κείµενες διατάξεις.

Επίσης
σε
εξέλιξη
βρίσκεται
η
τελευταία
εργολαβία
προϋπολογισµού 130.000.000 δρχ., η οπολια αφορά αποκλειστικά
την αντιπληµµυρική προστασία του χειµάρρου Βαρειάς (Γ2 φάση).

2. Σύµφωνα επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του αυτού
Π.∆/τος "κριτήρια επιλογής" µοριοδοτούνται: το ∆εύτερο Πτυχίο
Α.Ε.Ι. ή άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι., µετεκπαίδευση δύο χρόνων, ξένη
γλώσσα σε επίπεδο επάρκειας, Proficiency, Lower κλπ.

Στις

Στην προκειµένη περίπτωση το οικείο ΠΥΣ∆Ε έκρινε ότι η

ήδη

περαιωµένες

εργολαβίες

(Α-Β1,

Β2-Γ1

φάσεις)
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φοίτηση του εν λόγω εκπαιδευτικού σε σχολείο της χώρας όπου τα
µαθήµατα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα καλύπτει τη γνώση
της γλώσσας αυτής σε επίπεδο επάρκειας και τη µοριοδότησε µε 1
µονάδα.
Το δε πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που οπωσδήποτε είναι ισότιµο µε το
πτυχίο Τ.Ε.Ι. µοριοδοτήθηκε από το οικείο ΠΥΣ∆Ε µε 2 µονάδες.
3. ∆ιευκρινίζουµε ωστόσο ότι η αρµοδιότητα της αξιολόγησης της
τοποθέτησης των ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων ανήκει στην
αποκλειστική
αρµοδιότητα
των
οικείων
Περιφερειακών
Υπηρεσιακών
Συµβουλίων
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης
(Π.Υ.Σ.∆.Ε.) στα οποία έχει διαβιβασθεί η σχετική αρµοδιότητα για
την πλέον εύρυθµη και αποτελεσµατικότερη άσκηση της ∆ιοίκησης.
Οι πράξεις των µονοµελών Οργάνων ∆ιοίκησης καθώς και οι
πράξεις των συλλογικών οργάνων όπως οι πράξεις των
Περιφερειακών Συµβουλίων, του Π.Υ.Σ.∆.Ε. στη συγκεκριµένη
περίπτωση, προσβάλλονται ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
και ελέγχεται η νοµιµότητα έκδοσής τους.
4. Σας γνωρίζουµε ότι ο εκπαιδευτικός κ. Φάντλ Συµεών έχει ήδη
παραιτηθεί από τη θέση του ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας επειδή
έχει αποσπασθεί σε ελληνικό σχολείο του εξωτερικού.
5. Συνηµµένα καταθέτουµε τα αιτηθέντα έγγραφα.
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"
7. Στις µε αριθµούς 2017/4-9-98 και 2080/8-9-98 ερωτήσεις δόθηκε
µε το υπ'αριθµ. 159/23-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Γεωργίας
η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στις ερωτήσεις 2017/4-9-98 και 2080/8-9-98 που
κατέθεσαν οι Βουλευτές κύριοι Ν. Γκατζής, Β. Μπούτας και Η.
Βεζδρεβάνης για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Σύµφωνα µε την ισχύουσα Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ)
ελαιολάδου προβλέπεται η λειτουργία του θεσµού της Παρέµβασης
κατά το χρονικό διάστηµα από 1/7 έως 31/10 κάθε έτους, ώστε οι
παραγωγοί να έχουν την δυνατότητα διάθεσης των ποσοτήτων
ελαιολάδου που δεν απορρόφησε η αγορά.
Εκτός από τα παραπάνω το Υπουργείο Γεωργίας προκειµένου να
διευκολύνει περισσότερο τους µικρούς κυρίως παραγωγούς ώστε
να διαθέσουν στην παρέµβαση κάθε απούλητη ποσότητα
ελαιολάδου, ζήτησε από την Επιτροπή την µείωση της ελάχιστης
ποσότητας διατιθέµενου ελαιολάδου ανά παραγωγό στην
παρέµβαση από 20 τόνους που ισχύει σήµερα σε 500 κιλά, αίτηµα
το οποίο έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή.
Ο Υπουργός
ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ"
8. Στην µε αριθµό 256/11/15-7-98/ΑΚΕ ερώτηση δόθηκε µε το υπ'
αριθµ. 24401/29-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής
Οικονοµίας η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της υπ' αριθµ. 256/11/15-7-1998 ερώτησης και
αίτησης καταθέσεως εγγράφων του Βουλευτή κ. Πέτρου Τατούλη
σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Ο τοµέας παργωγής ∆ηµοσίων έργων και κυρίως η αύξηση της
αποτελεσµατικότητας του είναι κύριος στόχος και έχει τεθεί εξ'
αρχής. Ειδικά για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Κ.Π.Σ.
1994-99 υπάρχει ειδική διάταξη στο συµφωνηθέν κείµενο έγκρισής
του, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προσπάθειες που έγιναν
είναι πολλές και σηµαντικές. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και σε συνεργασία µε τα συναρµόδια
Υπουργεία, δηµιούργησε µηχανισµούς όπως την ΜΕΚ για την
προετοιµασία των αναγκαίων µεταβολών που πρέπει να επέλθουν
στην νοµοθεσία παραγωγής των ∆ηµοσίων έργων, υποστήριξε τις
Περιφέρειες µε Τεχνικούς Συµβούλους για τον πρόσθετο έλεγχο
κυρίως των αναθεωρήσεων, προσέλαβε το Κ∆ΕΟ∆ για τον έλεγχο
των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων και του περιεχοµένου τους
καθώς και τον ΕΣΠΕΛ για τον έλεγχο ποιότητας των έργων. Επίσης
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βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος που θα καλύπτει όλες τις
παραµέτρους της διαχείρισης έργων και πιστώσεων για όλους τους
φορείς που χρηµατοδοτούνται από το Π.∆.Ε. ή τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία.
2. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία εκτέλεσης του Π.∆.Ε., όλα τα Νοµικά
Πρόσωπα που υλοποιούν έργα, χρηµατοδοτούνται από το Π.∆.Ε.
µε την µορφή κατανοµής πίστωσης, επιχορήγησης ή συµµετοχής
στο µετοχικό τους κεφάλαιο. Είναι προφανές πως προκειµένου να
είναι οι οικονοµικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων σε θέση να
πραγµατοποιήσουν πληρωµές προς τα έργα, θα πρέπει
προηγουµένως να έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Π.∆.Ε..
Οι προχρηµατοδοτήσεις αυτές στα Νοµικά Πρόσωπα σε βάρος του
Π.∆.Ε., καταβάλλονται από τα αρµόδια Υπουργεία που έχουν και
την αρµοδιότητα Εποπτείας και ελέγχου τους.
3. 'Οσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των έργων, σας γνωρίζουµε ότι
το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας προσέλαβε τον Ειδικό Σύµβουλο
Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) για τα έργα που χρηµατοδοτούνται
από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-99, στα πλαίσια του
στόχου που εξ' αρχής τέθηκε, δηλαδή της κατασκευής έργων
υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και στα
Ελληνικά πρότυπα ποιότητας. Ο ΕΣΠΕΛ προβλέπεται να
διενεργήσει δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε 2000 εργολαβίες εντός
της διετίας 1998-1999.
Οι µέχρι σήµερα διαπιστώσεις του ΕΣΠΕΛ έχουν ήδη τεθεί υπόψη
των αρµοδίων Υπηρεσιών κατασκευής των έργων, οι οποίες και
είναι υπεύθυνες για τις παραπέρα ενέργειες δηλαδή τη
συµµόρφωση των εµπλεκοµένων µε τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις.
Εξ άλλου έχουν ήδη ξεκινήσει συστηµατικοί έλεγχοι µε κατάταξη
των έργων σε κατηγορίες σύµφωνα µε τη σοβαρότητα των
αποκλίσεων που σηµειώνονται σε επουσιώδεις, ουσιώδεις,
σοβαρές και όχι ανατάξιµες αστοχείες ή πληµµέλειες, για τις οποίες
θα αποδοθούν ανάλογα οι ευθύνες.
Σας επισυνάπτουµε 'Εκθεση ανάλυσης των αποτελεσµάτων
δραστηριότητος του ΕΣΠΕΛ κατά το Α' τρίµηνο 1998 και
συµπεράσµατα.
4. Σας επισυνάπτουµε τα έγγραφα που αναφέρονται στο υπ' αριθµ.
Πρ. 35081/ΚΠΣ 501/24-10-1997 έγγραφό µας προς την Εισαγγελία.
Η ένταξη ή µη των έργων στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης 1994-99 εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων που
τίθενται τόσο στο Κ.Π.Σ. όσο και στα προγράµµατα. 'Οταν οι
κανόνες αυτοί δεν τηρούνται η χρηµατοδότηση είναι δυνατή µόνο
από Εθνικούς πόρους, δηλαδή επιβαρύνοντας τον Κρατικό
προϋπολογισµό 100%.
Ο Υφυπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ"
9. Στις µε αριθµούς 53/6/15.7.98 και 585/36/28.7.98 ερωτήσεις/ΑΚΕ
δόθηκαν µε τα υπ'αριθµ. 13/40/30.10.98 έγγραφα από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη
απάντηση:
"Σε απάντηση των ερωτήσεων/ΑΚΕ 53/6/15.7.98, 585/36/28.7.98
που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Μανώλης
Κεφαλογιάννης και Λεωνίδας Κουρής, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τους κυρίους Βουλευτές τα εξής:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο παρ.ε68 του Κυρωτικού Νόµου
2338/1995, µε τον οποίο κυρώθηκε από τη Βουλή η Σύµβαση
Ανάπτυξης του Νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου "Ελευθέριος Βενιζέλος"
προβλέπεται ότι "οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων επιβατών,
επισκεπτών και προσωπικού θα είναι υπόγειοι και κατασκευασµένοι
σύµφωνα µε τις πιο εξελιγµένες τεχνικές και προδιαγραφές για την
προστασία των οδηγών από την εσωτερική ατµοσφαιρική
ρύπανση".
2. Η ανωτέρω παραδοχή περί υπογείων χώρων στάθµευσης
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αυτοκινήτων στηρίζεται στην Περιβαλλοντική Μελέτη που
καταρτίσθηκε το ∆εκέµβριο του 1992, εν όψει του εν εξελίξει τότε
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού.
3. Η θέση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων είναι ότι οι χώροι
στάθµευσης αυτοκινήτων πρέπει να κτασκευασθούν σύµφωνα µε
την αντίστοιχη πρόβλεψη του Κυρωτικού Νόµου. Επίσης πάγια
θέση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι ότι η
κατασκευή των χώρων στάθµευσης είναι υποχρέωση του Αναδόχου
να τους κατασκευάσει.
Αυτές οι θέσεις έχουν εκφρασθεί κατ' επανάληψη τόσο προφορικά
κατά τις συναντήσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων 'Εργων µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας του
Αεροδροµίου και τους ιδιώτες µετόχους, όσο και γραπτά.
4. Με κοινή επιστολή των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων
ήδη από 15 Νοεµβρίου 1996 ζητήθηκε από την εταιρία του
Αεροδροµίου να τηρήσει την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων,
που προβλέπονται από το ανωτέρω αναφερόµενο άρθρο όγδοο του
Κυρωτικού Νόµου, µία από τις διατάξεις του οποίο αφορά την
υπόγεια κατασκευή των χώρων στάθµευσης των αυτοκινήτων.
5. Παραχωρησιούχος Εταιρεία "∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε."
έχει εκφράσει ορισµένους προβληµατισµούς και επιφυλάξεις
σχετικά µε την κατασκευή υπογείων χώρων στάθµευσης
αυτοκινήτων στηριζόµενη κυρίως σε στοιχεία που αφορούν:
α. την ασφάλεια του ιδίου του Νέου Αεροδροµίου, αλλά και την
ασφάλεια των επιβατών και οδηγών των προς στάθµευση
αυτοκινήτων
β. την ατµοσφαιρική ρύπανση από τη συσσώρευση όγκου
καυσαερίων από τον µεγάλο αριθµό των προς στάθµευση
αυτοκινήτων.
γ. τις κλιµατολογικές συνθήκες, κυρίως κατά τους θερινούς µήνες
λόγω των υηλών θερµοκρασιών.
δ. τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων στους χώρους
στάθµευσης και την ποιότητα των συνθηκών κατά την οποία
παραµονή των χρηστών µέσα στους κλειστούς χώρους.
6. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ως εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε
επιστολή του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. της 28/8/1998 έχει ζητήσει την
εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων σχετικά µε την κατασκευή
υπογείων χώρων στάθµευσης και η εφαρµογή των σχετικών
διαδικασιών, όπως αυτοί προβλέπονται από τα συµβατικά κείµενα.
7. Είναι σαφές ότι µέχρι σήµερα ουδεµία υποχώρηση που να αφορά
τα δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου έχει γίνει. Το 'Εργο
Κατασκευής του Νέου Αεροδροµίου "Ελευθέριος Βενιζέλος"
εξελίσσεται οµαλά χωρίς προβλήµατα σύµφωνα πάντα µε τους
όρους και το χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης Παραχώρησης. Είναι
αλήθεια ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει κατασκευασθεί το
50% του συνόλου του 'Εργου και αναµένεται η ολοκλήρωσή του να
γίνει εντός των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δηλαδή
να έχουµε λειτουργία του Νέου Αεροδροµίου την 1η Μαρτίου 2001.
Ο Υπουργός

Φ.20/105/335/9.3.98 και Φ.20/105/640/20.5.98 έγγραφά µας).
Η συσσώρευση χιλιάδων αιτήσεων συνταξιοδότησης καθιστά πλέον
πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την τακτοποίησή τους, αφού η
πάροδος του χρόνου σε συνδυασµό µε την έλλειψη πρωτογενών
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των
συνταξιοδοτήσεων, δυσκολεύουν ακόµη περισσότερο το έργο των
υπαλλήλων του Ταµείου. Ως συνέπεια της κτάστασης αυτής,
εξετάζονται σήµερα αιτήσεις συντξιοδότησης που είχαν υποβληθεί
µέχρι και το έτος 1993.
Πρέπει να σηµειωθεί πάντως, ως προς τις εκκρεµείς υποθέσεις, ότι
µεγάλος αριθµός ασφαλισµένων λαµβάνουν προσωρινή σύνταξη. Ο
θεσµός αυτός της προσωρινής συνταξιοδότησης, µειώνει κατά
κάποιο τρόπο τις συνέπειες των καθυστερήσεων συνταξιοδότησης
του συγκεκριµένου Ταµείου, ιδιαίτερα για τους ασφαλισµένους που
έχουν µεγάλο αριθµό ηµεροµισθίων στην ασφάλιση.
Η οικονοµική κατάσταση του Ταµείου και η εξέλιξή της στο µέλλον
επίσης κρίνεται απελπιστική, παρά τις ανεκτέλεστες, όπως ήδη
αναφέρθηκε, υποχρεώσεις του. Σε γενικές γραµµές έχουν
ρευστοποιηθεί όλα τα αποθεµατικά του Κλάδου Σύνταξης,
ενισχύθηκε επανειληµµένα από τον Λογαριασµό Αλληλεγγύης
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που λειτουργεί στο Υπουργείο µας,
επιχορηγήθηκε
από
τον
Κρατικό
Προϋπολογισµό
και
δανειοδοτήθηκε από τον Κλάδο Πρόνοιας που λειτουργεί στο ίδιο
Ταµείο.
Επισηµαίνουµε ότι κατά την τελευταία αναλογιστική µελέτη που
συντάχθηκε για το Ταµείο από την ιδιωτική εταιρεία PRUDENTIAL
Ε.Π.Ε. και η οποία έχει εγκριθεί από τη ∆/νση Αναλογιστικών
Μελετών του Υπουργείου µας, ο Κλάδος Σύνταξης εµφανίζει
αναλογιστικό έλλειµµα ύψους 366.564 εκατοµµυρίων δρχ. Για την
κάλυψη του εν λόγω ελλείµµατος απαιτείται κατά τη µελέτη, η
αύξηση των ισχυουσών εισφορών υπέρ του Ταµείου κατά ποσοστό
42,7%, ή η µείωση των συνολικών συντάξεων (παρούσας και
µέλλουσας γενιάς, καθώς και των ήδη συνταξιούχων) κατά
ποσοστό 31%. Σηµειώνεται ότι, ειδικά ως προς την προσεχή 5ετία,
εµφανίζεται πλεόνασµα για κάθε µια χρήση. Το γεγονός όµως αυτό
οφείλεται αφενός στον συσσωρευµένο όγκο των εκκρεµών
συνταξοδοτικών υποθέσεων και αφετέρου στη µη χορήγηση
αυξήσεων στις συντάξεις του Ταµείου την τελευταία τριετία, καθώς
και στη µη χορήγηση του ισοδύναµου ποσοστού που χορηγείτο επί
σειρά ετών.
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί, για να δοθεί αντικειµενική εικόνα της
όλης κατάστασης, ότι οι λύσεις που αναζητούνται σήµερα έπρεπε
να είχαν δοθεί από πολλά έτη πριν, από τότε δηλαδή που το Ταµείο
για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του άρχισε να ρευστοποιεί τα
αποθεµατικά του. Ευνόητο είναι ότι σήµερα, η επιλογή λύσεων που
πραγµατικά µπορούν να συµβάλλουν στην αυτοτελή οικονοµική
ανάκαµψη του εν λόγω Ταµείου, είναι πολύ δυσχερής.
Για τους ανωτέρω λόγους και στα πλαίσια της τρέχουσας
νοµοθετικής παρέµβασης του Υπουργείου µας, που εκδηλώνεται µε
συγχωνεύσεις
προβληµατικών
επικουρικών
φορέων
και
οµαδοποιήσεις οµοειδών φορέων κύριας ασφάλισης, προωθείται
και η συγχώνευση του ΕΤΕΜ στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
Ο Υπουργός

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
10. Στην µε αριθµό 3088/20.10.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
1661/4.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 3088/20.10.98 που κατατέθηκε στη
Βουλή από το Βουλευτή κ. ∆ηµήτριο Πιπεριά, σχετικά µε το
ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα εξής:
'Εχουµε ενηµερώσει επανειληµµένα την Εθνική Αντιπροσωπεία,
τόσο για τις καθυστερήσεις στις συνταξιοδοτήσεις του ΕΤΕΜ, όσο
και γενικότερα για την οικονοµική κατάσταση του εν λόγω
Οργανισµού
(Φ.
20/105/104/7.2.97,
Φ.20/105/205/19.2.97,
Φ.20/105/1805/18.11.97,
Φ.20/105/1931/19.12.97,
Φ.20/105/1994/7.1.98, Φ.20/105/180/5.2.98, Φ.20/105/326/9.3.98

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ"
11. Στις µε αριθµούς 2933/12.10.98 και 3095/20.10.98 ερωτήσεις
δόθηκαν µε τα υπ'αριθµ. 193/205/6.11.98 έγγραφα από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η
ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση των ερωτήσεων 2933/12.10.98 και 3095/20.10.98,
που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Αναστάσιος
Παπαληγούρας
και
Σταύρος
∆ήµας,
παρακαλούµε
να
πληροφορήσετε τους κυρίους Βουλευτές σε θέµατα της
αρµοδιότητάς µας και σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆/νσης
Εγγειοβελτιωτικών 'Εργων (∆7) τα εξής:
Καταθέτουµε

πίνακα

αντιπληµµυρικών

έργων

που

εκτελέ-
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Κ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

Σύµφωνα µε την αρ.7112/20.12.1997 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
οποιαδήποτε εκδήλωση στα σχολεία, µε θέµα την ενηµέρωση των
µαθητών για την αντιµετώπιση του κινδύνου των ναρκωτικών,
πρέπει να προγραµµατίζεται έγκαιρα από τους ενδιαφερόµενους
φορείς και τους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων ∆/θµιας Εκπαίδευσης
και να αποστέλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. το
σχετικό υλικό, ώστε να δίδεται η σχετική άδεια. Αυτό γίνεται σε
συνεργασία µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. όπως προβλέπεται από το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο.

Σηµ: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"

12. Στην µε αριθµό 3135/22.10.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
1712/9.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

13. Στην µε αριθµό 3144/22.10.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
1713/10.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 3135/22.10.1998 του
Βουλευτή κ. Χρ. Σµυρλή-Λιακατά, και στα θέµατα της αρµοδιότητάς
µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 3144/22.10.98 που κατέθεσε
ο Βουλευτής κ. Η. Βεζδρεβάνης σχετικά µε την αναπλήρωση της
απώλειας που προέκυψε από τη φορολόγηση του επιµισθίου των
αποσπασµένων εκπ/κων και διοικητικών υπαλλήλων στο
εξωτερικό, σας πληροφορούµε ότι το θέµα, εξετάζεται από τα
Υπουργεία Παιδείας και Οικονοµικών, στα πλαίσια των
δυνατοτήτων του προϋπολογισµού.

Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που
διατέθηκε µέχρι σήµερα (προϋπολογισµός) για έργα και µελέτες
ανέρχεται στα 1.249.237.000 ενώ η δέσµευση (µετά την
δηµοπρασία) ανέρχσται στο ποσό των 832.337.000 δρχ.
Ο Υπουργός

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένο σε θέµατα που αφορούν
την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των µαθητών έχει δώσει και
δίνει µεγάλη βαρύτητα στην εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής
Υγείας στα σχολεία της ∆/θµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Στα θέµατα που αφορούν τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας είναι η
πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικά-αλκοόλτσιγάρο).
'Ολα τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας στόχο έχουν την πρόληψη
µέσα από την βιωµατική και ενεργητική µάθηση, ώστε οι µαθητές να
υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές και όχι µόνο να µην
εκθέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, αλλά -αντίθετα- να επιδιώκουν
την προαγωγή της ποιότητας της ζωής τους τόσο µέσα στο σχολείο
όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
Κατά τη σχολική χρονιά 1997-1998 υλοποιήθηκαν περίπου 1.000
προγράµµατα Αγωγής Υγείας σε σχολεία της ∆/θµιας Εκπαίδευσης,
από τα οποία τα 609 χρηµατοδοτήθηκαν από το 2ο Κ.Π.Σ. και τα
υπόλοιπα από τον ειδικό λογαριασµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Από αυτά τα
προγράµµατα τα 100 αφορούσαν την πρόληψη χρήσης
Εξαρτησιογόνων Ουσιών.
Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των προγραµµάτων
πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
συνεργάζεται µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τον
Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθως και µε ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς Επιστηµονικούς
φορείς, όπως το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., το ΚΕΘΕΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση και
άλλους φορείς.
'Ετσι σε συνεργασία µε τους παραπάνω φορείς πραγµατοποιεί
βιωµατικά επιµορφωτικά σεµινάρια σε εκπαιδευτικούς και σε
ορισµένες περιπτώσεις σε γονείς και µαθητές µε θέµα την πρόληψη
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
Αυτά τα σεµινάρια έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους
εκπαιδευτικούς και να τους κάνουν ικανούς να εφαρµόσουν
προγράµµατα τα οποία έχουν στόχο οι µαθητές να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους, την αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή τους
και να υιοθετούν θετικές στάσεις και συµπεριφορές στη ζωή τους,
ώστε η υγιεινή λύση να είναι εύκολη λύση.
Ακόµη το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει υπευθύνους Αγωγής Υγείας σε όλες τις
∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπαίδευσης της Χώρας µε στόχο τον
συντονισµό και την συστηµατικότερη παρακολούθηση των
υλοποιούµενων προγραµµάτων, λαµβάνοντας
υπόψη
τις
ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας κατά
την προηγούµενη σχολική χρονιά παρακολούθησαν σεµινάριο για
την εκπαίδευσή τους στο εκπαιδευτικό υλικό "Στηρίζοµαι στα Πόδια
µου" που έγινε σε συνεργασία µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.
και συνεργάζονται στενά µε τα Κέντρα Πρόληψης σε όσους νοµούς
έχουν ιδρυθεί, για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών.
Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας σε συνεργασία µε τα Κέντρα
Πρόληψης από την προηγούµενη σχολική χρονιά ξεκίνησαν
σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς πάνω στο υλικό "Στηρίζοµαι στα
Πόδια µου", τα οποία συνεχίζονται και κατά την τρέχουσα σχολική
χρονιά, καθώς και προγράµµατα για την εφαρµογή του παραπάνω
υλικού στους µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων.

Ο Υφυπουργός

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"
14. Στις µε αριθµούς 3148/22.10.98 και 3149/22.10.98 ερωτήσεις
δόθηκαν µε τα υπ'αριθµ. 1715/1716/9.11.98 έγγραφα από τον
Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στις ερωτήσεις µε αριθµούς 3148/22.10.98 και
3149/22.10.98 που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Η. Βεζδρεβάνης, σας
πληροφορούµε ότι στο Γυµνάσιο Παραµυθιάς λειτουργούν 9
τµήµατα (τρία τµήµατα σε κάθε τάξη) και υπηρετούν συνολικά 23
εκπαιδευτικοί.
Αναλυτικά φοιτούν:
Α' Τάξη 84 µαθητές (3 τµήµατα)
Β' Τάξη 80 µαθητές (3 τµήµατα)
Γ' Τάξη 82 µαθητές (3 τµήµατα)
Το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί κατά κλάδο είναι το εξής:
ΠΕ1 Θεολόγων:1
ΠΕ2 Φιλολόγων: 5+1 µε διάθεησ για 7 ώρες.
ΠΕ3 Μαθηµατικών:2
ΠΕ4 Φυσικών:2
ΠΕ6 Αγγλικής:1+2 µε διάθεση για 4 ώρες
ΠΕ7 Γερµανικής:1+1 µε διάθεση για 6 ώρες
ΠΕ8 Καλλιτεχνικών: 1
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 2
ΠΕ15 Οικιακής Οικονοµίας:1
ΠΕ16 Μουσικής:1
ΠΕ17 Μηχανολόγων:1
ΠΕ19 Πληροφορικής:1
Σύνολο: 19+4 µε διάθεση για συµπλήρωση ωραρίου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι διδάσκονται πλήρως όλα τα
προβλεπόµενα µαθήµατα εβδοµαδιαίως.
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"
15. Στην µε αριθµό 3163/22.10.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
1718/9.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 3163/22.10.98 του Βουλευτή
κ. Ν. Τσιαρτσιώνη, σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων Π/θµιας
Εκπ/σης Ν. Κοζάνης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Στον Νοµό Κοζάνης, όλα τα οργανικά κενά των σχολείων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Π/θµιας Εκπ/σης καλύφθηκαν από τις φετινές µεταθέσεις των
εκπαιδευτικών, γι' αυτό και δεν έγιναν διορισµοί στο νοµό, πλην 5
Μουσικών που διορίσθηκαν προκειµένου να πληρωθούν τα
οργανικά κενά που είχαν δηµιουργηθεί.
Επιπλέον για τις ανακύπτουσες ανάγκες εκπαιδευτικού
προσωπικού έχουν χορηγηθεί µέχρι σήµερα 65 συνολικά
πιστώσεις, ήτοι 40 για ∆ασκάλους, 12 για Νηπιαγωγούς, 1 για
εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας, 1 για εκπαιδευτικό Φυσικής
Αγωγής, 3 για θέσεις σε Ολοήµερα ∆ηµοτικά σχολεία, 5 για
Ολοήµερα Νηπιαγωγεία και 3 για Τάξεις Υποδοχής.
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ").
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της ∆ευτέρας 1 Μαρτίου 1998.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ.4
Καν.Βουλής)
1. Η µε αριθµό 671/18.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Ορφανού προς τον Υφυπουργό
Πολιτισµού (Αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού), σχετικά µε τη
συγκρότηση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες κλπ.
2. Η µε αριθµό 685/24.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σταύρου Παναγιώτου προς
τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος
των παράκτιων επαγγελµατιών αλιέων του Νοµού Καβάλας από
την απαγόρευση ψαρέµατος µε "ζαργανόδιχτο".
3. Η µε αριθµό 680/24.2.99 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Στέλλας Αλφιέρη
προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, σχετικά µε το κλείσιµο της
βιβλιοθήκης στις φυλακές ανηλίκων της Κασσαβέτειας Βόλου.
4. Η µε αριθµό 676/24.2.99 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του

∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Βασιλικής ΑράπηΚαραγιάννη προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε την προστασία του καταναλωτή µε τη θέσπιση
κανόνων υποχρεωτικής αναγραφής στην ετικέτα των προϊόντων,
πληροφοριών για το συσκευασµένο προϊόν κλπ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ.4
Καν.Βουλής)
1. Η µε αριθµό 667/17-2-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθέριου Παπαγεωργόπουλου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη
δροµολόγηση αναµόρφωσης του ασφαλιστικού συστήµατος κλπ.
2. Η µε αριθµό 684/24-2-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αχιλλέα Κανταρτζή προς
τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης του αθέµιτου ανταγωνισµού των ιδιωτικών
γαλακτοβιοµηχανιών προς τις συνεταιριστικές κλπ.
3. Η µε αριθµό 681/24-2-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Πέτρου Κουναλάκη
προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των ελλείψεωνν σε προσωπικό, εξοπλισµό και
υποδοµή του Νοσοκοµείου "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ".
4. Η µε αριθµό 674/24-2-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Καρατάσου προς
την Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
σχετικά µε την τοποθέτηση υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση
Αναδασώσεων της Περιφέρειας Αττικής.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι, την
Παρασκευή 5 Μαρτίου 1999 θα διεξαχθεί προ ηµερησίας διατάξεως
συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής
µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: "Εξωτερική Πολιτική".
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Kύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ασφαλιστικούς οργανισµούς, προβλέπεται να χορηγούνται
ορισµένα αντιβιοτικά, µετά από αντιβιόγραµµα και µε ειδικές
ενδείξεις.

Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:

Μέριµνα λαµβάνεται, ώστε και µε τον ανωτέρω κατάλογο, αλλά και
µε τη νοσοκοµειακή λίστα, που σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, να
τίθενται όρια και περιορισµοί στην κατανάλωση αντιβιοτικών και στη
ορθολογική τους χρήση.

Η πρώτη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 672/24.2.1999 είναι του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φραγκλίνου
Παπαδέλλη προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προθέσεις
του
Υπουργείου
για
συγκρότηση
κεντρικής
φαρµακευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τοµέα των αντιβιοτικών
κλπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συνάδελφου σε περίληψη έχει ως
εξής:
"Μεγάλη δηµοσιότητα έχει δοθεί, τις τελευταίες ιδίως ηµέρες,
παγκοσµίως στην νέα µεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα, που
συνίσταται σε έκρηξη λοιµώξεων λόγω κατάχρησης αντιβιοτικών.
Φαίνεται, δηλαδή, πως ο εφιάλτης των αρχών του αιώνα και του
µεσοπολέµου, για την Ευρώπη κυρίως, που έµοιαζε να έχει νικηθεί
µε την ανακάλυψη των αντιβιοτικών, επισείει το απειλητικό του
προσωπείο κατά την ανατολή του 21ου αιώνα. Μπροστά στο
τροµακτικό αυτό ενδεχόµενο κανείς δεν δικαιούται να κωφεύει, να το
αγνοεί ή να το υποτιµά. Τα δεδοµένα καθίστανται πιο εφιαλτικά µε
την επιστηµονική βεβαιότητα ότι, στα προσεχή είκοσι τοιυλάχιστον
χρόνια, δεν αναµένεται να παραχθούν νέα αντιβιοτικά. Η µείωση
στην κατανάλωση των αντιβιοτικών είναι λύση µονόδροµος, όπως
έχει αναγνωρισθεί από παγκόσµιους οργανισµούς.
Για τους λόγους αυτούς κυρίως, ερωτάται ο Υπουργός Υγείας και
Πρόνοιας κ. Λάµπρος Παπαδήµας:
Πρώτον, εάν σκέπτεται να επιβάλει άµεσα στον Ε.Ο.Φ. και σε κάθε
άλλον αρµόδιο φορέα τη συγκρότηση επειγόντως κεντρικής
φαρµακευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τοµέα των αντιβιοτικών,
που υποχρεωτικά και ελεγχόµενα θα εφαρµόζεται από τα
νοσοκοµεία, τα ιδρύµατα του δηµόσιου τοµέα, τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς και βεβαίως, τους ιδιώτες γιατρούς.
∆εύτερον, εάν η χώρα µας πρόκειται να ακολουθήσει τις "Οδηγίες
της Κοπεγχάγης", µε τις οποίες κατά κύριο λόγο επιβάλλεται η
οργάνωση και λειτουργία σε µόνιµη βάση επιστηµονικής οµάδας για
τα αντιβιοτικά (anti biotic team), σε κάθε νοσοκοµείο για τον έλεγχο
και την αντιµετώπιση του προβλήµατος".
Ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας έχει το λόγο για τρία λεπτά για
να πρωτολογήσει.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, η βαθιά επιστηµονική γνώση του αγαπητού
συναδέλφου κ. Παπαδέλλη δικαιολογεί την ανησυχία του και
ευλόγως βάζει τα συγκεκριµένα ερωτήµατα προς συζήτηση. Επ'
αυτών, έχω να πω τα εξής.
Η Κεντρική Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, η οποία έχει
δηµιουργηθεί, θα εποπτεύει τις σχετικές επιτροπές των
νοσοκοµείων, οι οποίες, σύµφωνα και µε τις οδηγίες της
Κοπεγχάγης, θα λειτουργούν ως επιτροπές για τα αντιβιοτικά.
Σκοπός των επιτροπών είναι η παρακολούθηση και η συνεχής
καταγραφή της ποσοτικής και ποιοτικής κατανάλωσης των
αντιβιοτικών και ο έλεγχος των αντιβιοτικών υπό περιορισµό,
δηλαδή βαυκοµυκίνη, τεϊκοπλανίνη, ιµιπενέµη, µεροπενέµη και
άλλα, κεφαλοσπορίνες γ' γενεάς από του στόµατος χορηγούµενες
και οι νεότερες κινολόνες.
Η Κεντρική Επιτροπή θα αναλάβει να ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τα
αποκαλούµενα "consensus agreements", που αφορούν την ενιαία
χάραξη πολιτικής για τη θεραπευτική αντιµετώπιση ειδικών οµάδων
ασθενών στο νοσοκοµείο.
Επίσης στον Ε.Ο.Φ. λειτουργεί επιτροπή για την ορθή χρήση των
αντιµικροβιακών ουσιών, που προτείνει µέτρα για την ορθή
χορήγησή τους. 'Ετσι, έχουµε χορήγηση ορισµένων αντιβιοτικών
µόνο µε συνταγή, χορήγηση ορισµένων αντιβιοτικών µόνο µετά από
αντιβιόγραµµα και µε ειδικά αιτιολογηµένες ενδείξεις.
Επίσης στον κατάλογο συνταγογραφηµένων ιδιοσκευασµάτων, που
ισχύει για το δηµόσιο, στη λίστα δηλαδή, και όλους τους

Από στοιχεία του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκου προκύπτει ότι, µε
τα µέτρα που λάβαµε για τις κινολόνες και για τις κεφαλοσπορίνες γ'
γενεάς, οι οποίες χορηγούνται από του στόµατος, υπήρξε µείωση
της
κατανάλωσής
τους,
υποδιπλασιασµός
έως
και
υποδεκαπλασιασµός, ενώ οι λοιπές παλαιότερες κεφαλοσπορίνες
και ο συνδυασµός αµοξυκιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ παρέµειναν
στα ίδια επίπεδα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Φραγκλίνος
Παπαδέλλης έχει το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή του.
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΕΛΛΗΣ: Πριν από είκοσι χρόνια, το 1978 αν
θυµάµαι καλά, συµµετείχα για πρώτη φορά σε µια επιστηµονική
εκδήλωση στα πλαίσια του Πανελληνίου Παιδιατρικού Συνεδρίου,
στη Λευκωσία της Κύπρου. Τότε συµµετείχα σε ένα στρογγυλό
τραπέζι µε θέµα "χρήση και κατάχρηση φαρµάκων". Τότε κατάλαβα
ακριβώς και θεωρητικά την έκταση και το µέγεθος, το τραγικό
µέγεθος του προβλήµατος της κατάχρησης των φαρµάκων.
∆εν ξέρω αν γνωρίζετε και αν γνωρίζει η Βουλή και ο ελληνικός
λαός, εγώ το έµαθα πριν από λίγες µέρες και ειλικρινά τρόµαξα, ότι
αντιβιοτικά χορηγούνται και στα ζώα όχι για να τα θεραπεύουν
µόνο, αλλά για να τα παχύνουν. Αν είναι δυνατόν! Πρόκειται για µία
εθνική τραγωδία ή για µια παγκόσµια τραγωδία, γιατί φαίνεται ότι
είναι µέθοδος που εφαρµόζεται και αλλού.
Σήµερα ξέρω πολύ καλά και ξέρετε όλοι σας ότι η κατάχρηση των
φαρµάκων έχει φθάσει σε όρια τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν
ανεκτά. Είναι εξακόσια δισεκατοµµύρια (600.000.000.000) δραχµές
περίπου το ετήσιο κόστος των φαρµάκων για την Ελλάδα και
µάλιστα σε συνάλλαγµα. Είναι τροµακτικό αυτό. Ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας λέει ότι το 1/3 από αυτά µόνον ίσως είναι
αναγκαίο. Αντιλαµβάνεσθε το µέγεθος;
Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε µε τον ιό
ebola που είναι µια άλλη εν δυνάµει απειλή ίσως χειρότερη από το
ΑΙDS για την ανθρωπότητα, ο δόκτορ Heymann, σηµειώνει ότι στην
αυγή του 21ου αιώνα, οι λοιµώδεις νόσοι επανακάµπτουν ως µια
από τις µεγαλύτερες απειλές για τον πλανήτη. ∆εν θα πρέπει να
επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας µόνο στα προβλήµατα των
πλουσίων εθνών, όπως στο κάπνισµα και στη γήρανση",
συµπληρώνει ο διάσηµος ερευνητής.
Οι λοιµώδεις νόσοι θα είναι µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις του
επόµενου αιώνα. Αυτό και µόνο πρέπει να µας κάνει όχι µόνο να
ανησυχούµε, αλλά να συνεγερθούµε.
Ο καθηγητής µου της Παιδιατρικής κ. Ματσανιώτης συνήθιζε να
υποστηρίζει πως αν σε µια κλειστή γεµάτη αίθουσα
κινηµατογράφου συµβεί βραχυκύκλωµα, τότε από τον πανικό που
θα προκληθεί θα σκοτωθούν πάρα πολλοί. Αν τότε κάποιος έχει την
έµπνευση να ανάψει ένα αναπτηράκι, είναι πιθανόν ότι θα σωθούν
πάρα πολλοί.
∆εν φιλοδοξώ να λύσω το πρόβληµα. Φιλοδοξώ όµως ν'ανάψω τον
αναπτήρα. Απευθύνοµαι στο Υπουργείο Υγείας, στην ελληνική
Βουλή, στον ελληνικό λαό και λέω, µε δραµατικό έστω τρόπο, ότι το
πρόβληµα είναι βόµβα πυρηνική εν δυνάµει αν δεν αντιµετωπιστεί
άµεσα, καίρια και αποτελεσµατικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, θα συµφωνήσω σαν γιατρός µε αυτά τα οποία
είπε ο κ.Παπαδέλλης. Είµαι και εγώ κατά της άκριτης
χορήγησης φαρµάκων. Πιστεύω ότι τα φάρµακα οπωσδήποτε
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βοηθούν τον άνθρωπο στο να ξεπεράσει πολλές δύσκολες
καταστάσεις, αλλά κάθε φάρµακο έχει και τις παρενέργειές του.
Ειδικά τα αντιβιοτικά µάθαµε εδώ στην Ελλάδα να τα παίρνουµε
σαν να είναι ασπιρίνες, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανθεκτικών
µικροβιακών στελεχών. 'Ολοι γνωρίζουµε πολλά για τις
ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις κλπ.
Θέλω να συµπληρώσω το εξής: Η Κυβέρνησή µας έχει κάνει µια
µεγάλη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της µείωσης της άκριτης
χορήγησης των φαρµάκων και ιδιαίτερα των αντιβιοτικών.
Πραγµατικά έχουµε απτά θετικά αποτελέσµατα, έστω και αν
κατασυκοφαντήθηκε αυτή η προσπάθεια από πολλούς κύκλους και
από πολλά συµφέροντα, ότι δήθεν µειώνει το επίπεδο της
παρεχόµενης υγειονοµικής προστασίας του πληθυσµού.
'Οσον αφορά τον κίνδυνο από τις νέες λοιµώξεις, αλλά και τις
επανεµφανιζόµενες λοιµώξεις, όπως είναι η φυµατίωση κλπ. που
είχαµε θεωρήσει ότι είχαν εξαλειφθεί, θέλω να ενηµερώσω τον
κύριο συνάδελφο και τη Βουλή ότι σε συνεργασία µε τον κ.
Παπαδήµα, τον Υπουργό Υγείας, σαν υπεύθυνος που είµαι για το
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων, έχουµε ήδη αποφασίσει και
δροµολογήσει ενέργειες, ώστε το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών
Λοιµώξεων να επεκτείνει την αρµοδιότητά του έτσι ώστε να
µπορέσει να σηκώσει µια ασπίδα προστασίας για τον ελληνικό λαό,
όχι µόνο για το AIDS αλλά και για όλες τις λοιµώξεις, παλαιές και
νέες, οι οποίες εµφανίζονται και επειλούν τη χώρα µας, µια χώρα, η
οποία λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί κόµβο από τον
οποίο περνούν εκατοµµύρια άνθρωποι κάθε χρόνο, άνθρωποι
προερχόµενοι από όλα τα σηµεία της γης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η δεύτερη η µε αριθµό
668/17.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Σταύρου Παπαδόπουλου προς την Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά
µε την καθυστέρηση υλοποίησης της σύµβασης µεταξύ του
ελληνικού δηµοσίου και του ∆ήµου ∆ράµας, στα πλαίσια του
"Εθνικού Πολιτιστικού ∆ικτύου Πόλεων", διαγράφεται κατόπιν
συνεννοήσεως του Βουλευτού και της Υπουργού.
Τέταρτη είναι η µε αριθµό 678/24.2.99 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ.
Ανδριανής Λουλέ προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας νέων τµηµάτων
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Η επίκαιρη ερώτηση έχει ως εξής:
"Πενήντα εννέα νέα τµήµατα (35 στα Α.Ε.Ι. και 28 στα Τ.Ε.Ι.)
εγκρίθηκαν πρόσφατα (10.2.99) από τον ΥΠΕΠΘ, ανάµεσα σε 170
προτάσεις που είχαν υποβληθεί.
Από τα 59 αυτά νέα τµήµατα τα 41 θα λειτουργήσουν την ερχόµενη
ακαδηµαϊκή χρονιά, "προσφέροντας" 7.000 νέες θέσεις εισακτέων.
Είναι γνωστό ότι εκτός τεσσάρων τµηµάτων, όλα τα υπόλοιπα θα
χρηµατοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραµµα του
Υπουργείου Παιδείας, σε µια ύστατη προσπάθεια να
απορροφηθούν κονδύλια.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Πώς µπορεί το ΥΠΕΠΘ να εγγυηθεί ότι και µετά τη λήξη του
επιχειρησιακού προγράµµατος (τέλος του 1999) θα εξασφαλισθεί η
βιωσιµότητα και η λειτουργία αυτών των τµηµάτων;
2. Τι ενέργειες έχουν γίνει για την υλικοτεχνική υποδοµή (αίθουσες εργαστήρια - βιβλία - αναλυτικά προγράµµατα κ.λπ) αλλά και τη
στελέχωση µε εκπαιδευτικό προσωπικό των τµηµάτων αυτών, που
τα περισσότερα βρίσκονται στα παραρτήµατα των κεντρικών
ιδρυµάτων;
3. Γιατί τα περισσότερα τµήµατα που δηµιουργήθηκαν είναι µε
ακατανόητα γνωστικά αντικείµενα, απροσδιόριστης επιστηµονικής
ταυτότητας, µε "πιθανά" εµπλεκόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα µε
τα υπάρχοντα τµήµατα;"
Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανθόπουλος, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για διεύρυνση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία και µε τις τάσεις που
αναπτύσσονται σήµερα στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και µε παλιά
µακροχρόνια απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για το άνοιγµα των
πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.
'Ολα αυτά βέβαια, γίνονται για να εξυπηρετήσουν την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση, τις εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας, αλλά
ταυτόχρονα και την ανάπτυξη, επιστηµονική, ερευνητική,
γνωσιολογική των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Είναι γεγονός ότι υπήρξε πληθώρα προτάσεων και για
πανεπιστηµιακά τµήµατα και για τµήµατα Τ.Ε.Ι. Αυτό αποδεικνύει το
µεγάλο ενδιαφέρον και των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. της χώρας να
αναπτυχθούν, να ολοκληρωθούν, έτσι ώστε να αποκτήσουν µια όσο
το δυνατόν
πιο
συγκροτηµένη
τριτοβάθµια λειτουργική
φυσιογνωµία.
Οι στόχοι του Υπουργείου Παιδείας ήταν πρώτα απ'όλα να
απαντήσουν στο έλλειµµα µεταξύ ζήτησης και προσφοράς σε
κάποια πανεπιστηµιακά, ή τεχνολογικά, γνωστικά αντικείµενα. 'Ηταν
η ανάπτυξη γνωστικών αντικειµένων προτεραιότητας και αιχµής,
σύµφωνα µε τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας, αλλά και
των ίδιων των ιδρυµάτων. 'Ηταν η ενίσχυση των περιφερειακών
ιδρυµάτων στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για γεωγραφική
αποκέντρωση
των
εκπαιδευτικών
υπηρεσιών.
'Ηταν
ο
εξορθολογισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας των ιδρυµάτων,
η επιτάχυνση των ρυθµών ανάπτυξης, κυρίως νεότερων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι., και η εναρµόνιση µε τις διεθνείς τάσεις και αντιλήψεις για
ευελιξία και διεπιστηµονική προσέγγιση.
Αυτά τα τµήµατα θα φθάσουν περίπου τα ογδόντα σε µια δεύτερη
φάση αξιολόγησης που θα ανακοινωθεί στο τέλος του µήνα. Για όλα
αυτά θα υπάρχει συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους και από
το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Είναι βέβαιο ότι µε την
εγγραφή όλων των πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του 2000
και µετά για την ίδρυση και λειτουργία όλων των τµηµάτων που
σήµερα ξεκινούν και αύριο θα συνεχίσουν -η διεύρυνση της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν έχει µόνο µια φάση αλλά θα είναι
συνεχής και διαρκής- δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα αυτοτελούς
χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό.
'Οσον αφορά την υλικοτεχνική υποδοµή αποτελεί προϋπόθεση για
να γίνει δεκτό το αίτηµα ενός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για ίδρυση ενός νέου
τµήµατος. Οι πόροι που διατίθενται είναι πόροι συµπληρωµατικής
χρήσης για να ενισχύουν την ήδη βασική υφιστάµενη υποδοµή.
Τέλος δεν καταλαβαίνουµε πού βρίσκετε το ακατανόητο των
γνωστικών
αντικειµένων.
Τα
αντικείµενα
είναι
σαφώς
προσδιορισµένα µε συγκεκριµένο επιστηµονικό περιεχόµενο και µε
ιδιαίτερη επαγγελµατική κατοχύρωση. Θα ήθελα να µου υποδείξετε
ποιο είναι το ακατανόητο τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουν
ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η κ. Λουλέ έχει το
λόγο.
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ: Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του Υπουργείου
Παιδείας και η προσπάθεια απορρόφησης των κοινοτικών
κονδυλίων έχουν οδηγήσει στην δηµιουργία αυτών των πενήντα
εννέα τµηµάτων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο κύριος Υπουργός θέλει να του
πω που βρίσκω το ακατανόητο. Τα τµήµατα αυτά έχουν
απροσδιόριστη επιστηµονική ταυτότητα. ∆εν έχουν γνωστοποιηθεί
τα αναλυτικά προγράµµατα αυτών των ειδικοτήτων και τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων τους εµπλέκονται µε
αυτά των υπαρχόντων τµηµάτων.
Για παράδειγµα από το νέο τµήµα Ανακαίνισης και
Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας οι απόφοιτοι θα
αναλαµβάνουν έργα ανακαίνισης κτιρίων, ενώ οι συνάδελφοί
τους των ∆οµικών 'Εργων δεν θα µπορούν; Ακόµη από το
νέο τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας οι απόφοιτοί
του θα αναλαµβάνουν τοπογραφικές αποτυπώσεις, ενώ από το
τµήµα Τοπογραφίας δεν θα µπορούν; Εµπλεκόµενες λοιπόν
ονοµασίες οδηγούν κατά τη γνώµη µου σε σύγχυση και στον
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τοµέα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
'Ολα αυτά τα νέα τµήµατα εντάσσονται στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, που όµως λήγει στο τέλος
του 1999. Για το λόγο αυτό από την ακαδηµαϊκή κοινότητα
εκφράζονται φόβοι για τη βιωσιµότητά τους. Ελπίζουµε ότι δεν θα
αφεθούν στην τύχη τους οι εισακτέοι σε αυτά τα τµήµατα µετά το
τέλος του 1999. Γι' αυτό θα πρέπει έγκαιρα και πριν από την
εισαγωγή τους το Σεπτέµβριο να έχουν βρεθεί οι ανάλογοι πόροι σε
συνεχές επίπεδο.
Τέλος τα περισσότερα από αυτά τα τµήµατα δηµιουργούνται σε
παραρτήµατα των ιδρυµάτων χωρίς κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδοµή. Για άλλη µια φορά βλέπουµε τον ελλιπή σχεδιασµό. ∆εν
υπάρχουν βιβλία, αίθουσες, εργαστήρια κλπ. Ακόµη θα στηρίξετε
την εκπαίδευση σε εκτάκτους και αναπληρωτές που θα
αντιµετωπίζουν ως πάρεργο το λειτούργηµα του εκπαιδευτικού στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση;
Επίσης πως θα εξασφαλίσετε τη δήλωση προτίµησης των µαθητών
σε αυτά τα τµήµατα, διότι είναι πολύ φυσικό να µην προτιµούν
τµήµατα που δεν είναι σε µεγάλες πόλεις. Απ' αυτά τα πενήντα
εννέα τµήµατα τα περισσότερα πηγαίνουν σε µικρές πόλεις. Και
εµείς εάν ήµασταν φοιτητές θα προτιµούσαµε να πάµε σε µια
µεγάλη πόλη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υφυπουργός
έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, έχει διευρυνθεί το αντικείµενο
της ερώτησης της κυρίας συναδέλφου. ∆εν µπορώ σ'αυτό το
σύντοµο χρόνο να καλύψω τα επιµέρους ερωτήµατα τα οποία µου
έθεσε. Θέλω όµως να της πω το εξής: Το Υπουργείο Παιδείας έχει
αποσυνδέσει την έννοια του πτυχίου από το επάγγελµα. Αυτό
επιβάλλεται από το σύγχρονο τρόπο εξέλιξης της γνώσης των
πληροφοριών και των επαγγελµάτων.
Βεβαίως, θα ήταν ψέµα να πούµε ότι δεν πρέπει η εκπαίδευση να
συναρτάται µε την παραγωγή, την οικονοµία και την κοινωνία
γενικότερα. Οπωσδήποτε όµως, δεν υπάρχει πλέον η
χρησιµοθηρική αντίληψη της εκπαίδευσης που υπήρχε στο
παρελθόν, ότι παίρνω ένα πτυχίο µόνο και µόνο για να δουλέψω.
Σήµερα παίρνω και ένα πτυχίο για να µάθω. Αυτή είναι η διαφορά
και αυτό φαίνεται και από τις διεθνείς σήµερα τάσεις και αντιλήψεις
που έχουν επιβάλει και τη διά βίου εκπαίδευση και την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
Σήµερα δικαίωµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, λέµε
εµείς, ότι έχει κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται να µάθει ο,τιδήποτε
θέλει και πέραν του επαγγέλµατος που ασκεί. Αυτή είναι η
επανάσταση στην εκπαίδευση σήµερα. Και αυτό για να µπορεί να
έχει και ευελιξία, εάν θέλει να αλλάξει επάγγελµα -να ανταποκρίνεται
σε κάθε νέα ζήτηση της αγοράς εργασίας- και να µην είναι
περιθωριοποιηµένος και οικονοµικά αλλά και κοινωνικά.
Εάν αυτό νοµίζετε ότι δεν αποτελεί αναγκαιότητα επείγουσα, βασική
αναγκαιότητα και για τα ελληνικά δεδοµένα, τότε µε συγχωρείτε,
αλλά θα πιστεύετε στην αλβανοποίηση και της ελληνικής
εκπαίδευσης και της ελληνικής οικονοµίας και της ελληνικής
κοινωνίας. 'Ηδη όµως η ελληνική κοινωνία κινείται προς άλλη
κατεύθυνση, κινείται προς την πλήρη ένταξη της χώρας µας, ως
ισότιµη και ισοδύναµη µε τις ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της
οικονοµικής και νοµισµατικής ολοκλήρωσης. Γι'αυτό ακριβώς και η
εκπαίδευση είναι εκείνη η οποία θα δώσει τις µεγάλες απαντήσεις
στα µεγάλα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας και µετά την
ένταξή της στην ΟΝΕ. ∆ιότι εµείς στο Υπουργείο Παιδείας λέµε,
µετά την ΟΝΕ παιδεία, περισσότερη παιδεία, εντατικότερη παιδεία,
έτσι ώστε να µπορεί η ελληνική κοινωνία και κυρίως η νέα γενιά να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής. Και τα νέα τµήµατα,
µε τη διεύρυνσή που επιχειρείται ακριβώς σε αυτό απαντούν και όχι
σε µία στενή, συντεχνιακή, επαγγελµατική αντίληψη.
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ: Περισσότερη ανεργία έτσι, δηλαδή!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η πέµπτη µε αριθµό
677/24-2-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ∆ηµοκρατικού
Κοινωνικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Αράπη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
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δηµιουργία δεύτερης ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.)
στη Χαλκίδα, διαγράφεται κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού µε
τον Βουλευτή.
Εισερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου.
Η µε αριθµό 669/17-2-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Βασιλείου Πάππα προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για επίλυση των
προβληµάτων των εργαζοµένων στο Κέντρο Αποδήµων
Μακεδόνων, διαγράφεται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η µε αριθµό 683/24-2-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. ∆ηµητρίου Β. Κωστόπουλου
προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων 'Εργων, σχετικά µε την πρόσφατη πυρκαγιά στα
διυλιστήρια της ΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη, διαγράφεται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή.
Τρίτη επίκαιρη ερώτηση είναι η µε αριθµό 679/24-2-99 του
Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ.
Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης,
σχετικά µε τη συµπεριφορά των αστυνοµικών δυνάµεων της
Εύβοιας κατά των απεργών, εργαζοµένων στην εταιρεία
"ΑΛΛΑΤΙΝΗ".
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Αποστόλου σε περίληψη έχει ως εξής:
"Η επίθεση κατά των εργασιακών σχέσεων στην Εύβοια βρίσκει την
εταιρεία ΑΛΛΑΤΙΝΗ ως τον ιδανικότερο εκφραστή και την Ελληνική
Αστυνοµία σε ρόλο ένθερµου υποστηρικτή αυτής της επίθεσης.
Την 18.2.1999 οι αστυνοµικές δυνάµεις της Εύβοιας σε µια
πρωτοφανή επίθεση κατά των απεργών της ΑΛΛΑΤΙΝΗ
υπερασπίστηκαν τον εργασιακό Μεσαίωνα της εταιρείας, αφού από
τη µια µεριά διευκόλυναν τον απεργοσπαστικό µηχανισµό στην
αποστολή του και από την άλλη τραυµάτισαν απεργούς, στέλνοντάς
τους στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκίδας.
Επειδή η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Εύβοιας στη συγκεκριµένη
περίπτωση επέδειξε όχι µόνο προκλητική συµπεριφορά µε τον
τραυµατισµό των απεργών, αλλά και µετεβλήθη σε όργανο του
απεργοσπαστικού µηχανισµού της εταιρείας,
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τι µέτρα προτίθεται να πάρει για την τιµωρία των υπευθύνων
τραυµατισµού και τροµοκράτησης των εργαζοµένων - απεργών της
ΑΛΛΑΤΙΝΗ;"
Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης κ. Χρυσοχοϊδης έχει το λόγο για τρία
λεπτά για να πρωτολογήσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): Κύριε
Πρόεδρε, πράγµατι στις 18 Φεβρουαρίου συνέβησαν ορισµένα
επεισόδια µπροστά στο εργοστάσιο της εταιρείας "ΑΛΛΑΤΙΝΗ" στην
Εύβοια.
Πιο συγκεκριµένα, απαντώντας στον κύριο συνάδελφο σε σχέση µε
τα γεγονότα, έχω να πω τα εξής. Την Τετάρτη, την προηγούµενη
µέρα δηλαδή, διαβιβάστηκε από τον αρµόδιο εισαγγελέα
Πρωτοδικών της Χαλκίδας, ύστερα από αίτηση της εταιρείας,
παραγγελία µε την οποία ο εισαγγελέας ζητούσε από την Αστυνοµία
τη λήψη µέτρων προστασίας για όσους ζητούσαν να εργασθούν,
αφού ως γνωστόν το Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας είχε κηρύξει
εικοσιτετράωρη απεργία και καλούνταν όλοι οι εργαζόµενοι να
απέχουν από τη δουλειά τους. Επειδή ακριβώς ήταν ενδεχόµενο να
εµποδισθεί δυναµικά η είσοδος όσων επιθυµούσαν να εργασθούν,
ο εισαγγελέας ζήτησε από την Aστυνοµία να πάρει µέτρα.
Πρέπει να πω επίσης ότι εκείνη την ίδια µέρα, στις 18 Φεβρουαρίου
δηλαδή, η εταιρεία είχε ζητήσει µε ασφαλιστικά µέτρα να κηρυχθεί
παράνοµη και καταχρηστική η συγκεκριµένη απεργία και
προκειµένου να µη δηµιουργηθούν εντάσεις και συµπλοκές,
υποβλήθηκε από τους υπεύθυνους του εργοστασίου αίτηµα για
συµβολική παρουσία της Αστυνοµίας στο χώρο µπροστά από την
εταιρεία.
'Ετσι, λοιπόν, η Αστυνοµία έλαβε τα συγκεκριµένα µέτρα και
διέθεσε µια δύναµη έξι ανδρών, έναν αξιωµατικό και πέντε
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αστυφύλακες. Στο χώρο του εργοστασίου προσήλθαν κάποιοι, οι
οποίοι επιθυµούσαν να εργασθούν και βέβαια κατά τη στιγµή
εκείνη, οι απεργοί προσπάθησαν να εµποδίσουν την είσοδό τους.
Αυτά έγιναν στην πρώτη βάρδια.
Στη δεύτερη βάρδια, επειδή ακριβώς προηγήθηκαν τα γεγονότα της
πρωϊνής βάρδιας, η Αστυνοµία ζήτησε την αυτοπρόσωπη
παρουσία του εισαγγελέα, ο οποίος τελικά όµως δεν προσήλθε.
Βεβαίως, πήρε αυξηµένα µέτρα, µε τριάντα περίπου άνδρες.
Στη συνέχεια έγιναν συµπλοκές, προσπάθησε η Αστυνοµία να βάλει
µέσα τους πενήντα περίπου εργαζόµενους, στην πλειοψηφία τους
γυναίκες και σαράντα περίπου άνθρωποι προσπαθούσαν να τους
εµποδίσουν. Τελικώς µε έναν κλοιό ο οποίος σχηµατίστηκε µπήκαν
µέσα οι εργαζόµενοι να δουλέψουν.
Είναι γνωστό ότι στη συνέχεια υπήρξαν διαµαρτυρίες από την
πλευρά του Εργατικού Κέντρου και έγινε µία συγκέντρωση µπροστά
στο αστυνοµικό τµήµα της Χαλκίδας. Η Αστυνοµία ενήργησε µέσα
στα πλαίσια της νοµιµότητας και δεν έχει υποβληθεί µήνυση µέχρι
σήµερα σε κανέναν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ λίγα δευτερόλεπτα ακόµα και θα
ολοκληρώσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): ∆εν έχει
λοιπόν υποβληθεί µήνυση από κανέναν για παράνοµες πράξεις σε
βάρος πολιτών. 'Εγινε, µετά από καταγγελία και µία έρευνα από την
Αστυνοµική Επιθεώρηση της Στερεάς Ελλάδος και δεν προέκυψαν
κάποια πράγµατα.
Θα ήθελα να πω όµως ότι η Αστυνοµία οφείλει να εφαρµόζει το
νόµο πάντα, όχι απλά διακριτικά, αλλά να τον εφαρµόζει κατά τον
ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Και σ'αυτήν την περίπτωση
έπρεπε να προστατέψει το δικαίωµα της εργασίας όσων
επιθυµούσαν να εργασθούν τη συγκεκριµένη στιγµή.
Παρ'όλα αυτά, κύριε Αποστόλου, εγώ θα ξαναδώ το ζήτηµα, µιας
και το θέτετε, θα το επανεξετάσω και κάποια στιγµή θα σας
απαντήσω εγγράφως για το τι έχει συµβεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Αποστόλου έχει το
λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα πρώτα να
σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στον καινούριο σας ρόλο ή τουλάχιστον
µια επιτυχία ανάλογη αυτής που είχατε στο προηγούµενο πόστο. Το
λέω µε όλη την ειλικρίνειά µου.
Στο θέµα που συζητάµε σήµερα δεν σας έχουν πληροφορήσει
σωστά. Τα γεγονότα εκείνης της µέρας, κύριε Υπουργέ,
προκάλεσαν τους δηµοκρατικούς πολίτες της Χαλκίδας και
δηµιούργησαν πολλα ερωτηµατικά για την αποστολή και το ρόλο
της ελληνικής Αστυνοµίας.
Υπήρξε µια απεργία εργαζοµένων, που ζητούσαν την
επαναπρόσληψη απολυµένων συναδέλφων τους και χωρίς να
υπάρχει κανένας λόγος, χωρίς να δηµιουργηθεί καµία πρόκληση,
εµφανίζεται σχεδόν όλη η αστυνοµική δύναµη του τµήµατος
Χαλκίδας, που τόση παρουσία δεν είχε ξαναϋπάρξει και εντελώς
απρόκλητα επετέθη κατά απεργών εργαζοµένων, οι οποίοι ήθελαν
να προασπίσουν την απεργία τους.
'Εχουν υπάρξει και άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις στην Εύβοια
και η Αστυνοµία δεν είχει τηρήσει τέτοια στάση, ούτε και η
εισαγγελική αρχή. 'Οµως, κύριε Υπουργέ, στη συγκεκριµένη
περίπτωση µετετράπη σε όργανο του απεργοσπαστικού
µηχανισµού, που έχει στήσει η συγκεκριµένη εταιρεία. Οι δίµηνες
συµβάσεις είναι ένα όπλο το οποίο χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη
εταιρεία κατά κόρον και ξέρετε σε µια περιοχή που το πρόβληµα
ανεργίας είναι οξύτατο.
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, θα περιµένω την απάντησή σας γιατί
υπάρχουν πολλά ερωτηµατικά. Γιατί υπήρξε τόση παρουσία
αστυνοµικής δύναµης; Επίσης ένα σοβαρό ερώτηµα είναι: Γιατί
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επεµβαίνει τη στιγµή που δεν υπάρχει παρουσία του εισαγγελέα;
Εγώ θα σας καταθέσω και ένα ψήφισµα του Εργατικού Κέντρου και
του Σωµατείου των Εργαζοµένων, που πραγµατικά καταγγέλλει και
θα περιµένω την απάντησή σας, γιατί για µας δεν τελειώνει το θέµα
εδώ, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αποστόλου καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε
Χρυσοχοϊδη, έχετε το λόγο για δυο λεπτά να δευτερολογήσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης): Κύριε
Πρόεδρε, η Εύβοια είναι µια περιοχή που έχει πληγεί βάναυσα, θα
έλεγα, από την οικονοµική κρίση των τελευταίων χρόνων. Είναι µια
περιοχή, η οποία έχει απωλέσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, και θα
πρέπει πράγµατι να προστατεύσουµε ως κόρη οφθαλµού τις θέσεις
εργασίας, που είναι πολύτιµες.
Το λέω αυτό, κύριε Αποστόλου, γιατί πρέπει πραγµατικά η εταιρεία
"ΑΛΛΑΤΙΝΗ", αλλά και όλες οι εταιρείες, να λειτουργούν και να
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να κάνουν επενδύσεις, ούτως
ώστε να διασφαλίσουµε και να αυξήσουµε τις θέσεις απασχόλησης.
Από κει και πέρα είµαι απολύτως σύµφωνος και αλληλέγγυος µαζί
σας σε ό,τι αφορά τα ατοµικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες του
πολίτη. Αυτό, νοµίζω, είναι αυτονόητο και δεν είναι
διαπραγµατεύσιµο.
Θα ήθελα, όµως, να πω ότι πολλές φορές ο ρόλος της Αστυνοµίας
είναι προφανές ότι είναι άχαρος γιατί καλείται να εφαρµόσει το νόµο
κόντρα στην επιθυµία κάποιων. Το θέµα είναι κατά την εφαρµογή
του νόµου να µη συµβαίνουν φαινόµενα τα οποία είναι έκνοµα.
Εγώ, λοιπόν, θα ξαναεξετάσω το ζήτηµα και θα σας ενηµερώσω
εγγράφως και πολύ σύντοµα µάλιστα για το τι ακριβώς συνέβη,
ούτως ώστε να είσθε πλήρως ενήµερος. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η τέταρτη µε αριθµό
675/24.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ∆ηµοκρατικού
Κοινωνικού Κινήµατος κ. Αναστασίου Ιντζέ προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προκειµένου να αποπερατωθεί εγκαίρως το τµήµα
της εθνικής οδού Σερρών-Βουλγαρίας, από τον κόµβο
Στρυµονοχωρίου - Προµαχώνος, διαγράφεται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού.
Επανερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 682/24.2.99 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χαραλάµπου
Αγγουράκη προς τους Υπουργούς Εθνικής 'Αµυνας, Εξωτερικών,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Χώρας µας στις προετοιµασίες του
ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάµεων στο Κόσοβο κλπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Αγγουράκη, είναι η ακόλουθη:
"Η χώρα µας έχει δώσει τη συγκατάθεσή της στην απόφαση του
ΝΑΤΟ να επέµβει µε βοµβαρδισµούς και µε την ανάπτυξη χερσαίων
δυνάµεων στο Κόσσοβο.
Επίσης, έχει ήδη θέσει στη διάθεση στρατευµάτων διαφόρων
χωρών του ΝΑΤΟ που συµµετέχουν στις προετοιµασίες αυτές,
εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, το Λιτόχωρο και άλλες
"διευκολύνσεις". Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις επόµενες µέρες
οι ενέργειες αυτές θα ενταθούν ακόµα πιο πολύ.
Με δεδοµένο ότι οι επιχειρήσεις αυτές του ΝΑΤΟ είναι, βάσει του
συµφώνου της Ουάσιγκτον, παράνοµες, αντιβαίνουν και είναι σε
κατάφωρη αντίθεση µε τον Καταστατικό Χάρτη και τις αρχές του
ΟΗΕ και των αρχών του ΟΑΣΕ, και αποτελούν απειλή χρήσης βίας
και επιθετική πράξη πολέµου σε βάρος ανεξάρτητου κράτους
µέλους του ΟΗΕ
Ερωτάται η Κυβέρνηση:
Βάσει ποιων αρχών συµµετέχει στις προετοιµασίες του ΝΑΤΟ και
εµπλέκει το λαό µας στον ανταγωνισµό των µεγάλων δυνάµεων για
ζώνες επιρροής και αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια;

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΠΣΤ' - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999

Ποιες διευκολύνσεις έχει ήδη παραχωρήσει και ποιες σκοπεύει να
παραχωρήσει στο µέλλον;
Πώς θα αποτρέψει τη συµµετοχή τµηµάτων των Ενόπλων
∆υνάµεων της χώρας στις επιχειρήσεις αυτές;
Ποια είναι η θέση της στην άποψη που εκφράστηκε επίσηµα από
αξιωµατούχους των ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ δεν χρειάζεται να έχει την
κάλυψη του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις
"εκτός ζώνης", δηλαδή σ' οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου;".
Ο Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας κ. 'Ακης Τσοχατζόπουλος έχει το
λόγο για τρία λεπτά να πρωτολογήσει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός
Εθνικής 'Αµυνας): Και βέβαια, κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να απαντήσω ευθέως στην ερώτηση του κ. Αγγουράκη λέγοντας ότι
ουδεµία συγκατάθεση έχει δώσει η χώρα µας για την επέµβαση του
ΝΑΤΟ και των δυνάµεών του στο Κόσοβο.
Απεναντίας η Ελλάδα έχει κάνει σαφές ότι η υπόθεση στο Κόσοβο
απαιτεί πολιτική λύση, δεν πρόκειται να λυθεί στρατιωτικά και
επιµένει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις στο
πλαίσιο των προτάσεων των οµάδων των χωρών επαφής, στις
οποίες συµµετέχουν, όπως ξέρετε και οι πέντε χώρες οι
ευρωπαϊκές, και η Ρωσία, και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
µε σκοπό να επιτευχθεί µια πολιτική ειρηνική διπλωµατική λύση στο
θέµα του Κοσόβου.
Οι διαπραγµατεύσεις, όπως ξέρετε, αυτό έχουν ως αντικείµενο και
γνωρίζετε ότι κατέληξαν πρόσφατα σε µια συµφωνία σε πολιτικό
επίπεδο. Υπάρχουν όµως ακόµη διαφωνίες όσον αφορά τον τρόπο
για τον οποίο οι εθνικιστές Αλβανοί του Ούτσεκα αντιµετωπίζουν το
θέµα του δηµοψηφίσµατος και υπάρχει η διαφωνία από την πλευρά
της Σερβίας για την εφαρµογή της συµφωνίας µε παρουσία
δυνάµεων του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο αυτής της διµερούς συµφωνίας.
'Εχει δοθεί µάλιστα παράταση µέχρι 15 Μαρτίου για να απαντηθεί
το ζήτηµα.
Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ελλάδα ως χώρα
µέλος των Βαλκανίων, ως χώρα η οποία παραδοσιακά έχει
αναγορευθεί δύναµη ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και
οικονοµικής και κοινωνικής συνεργασίας στην περιοχή µε τους
γείτονές της έχει µια µέγιστη και πρώτη ευθύνη να συµβάλει µέσα
από τη συµµετοχή της στους διεθνείς οργανισµούς για να
διασφαλιστεί η ειρήνη.
Από τη στιγµή που έχουµε τη νέα κρίση του Κοσόβου πρέπει να
αντιµετωπίσουµε την κατάσταση µε αποτελεσµατικό τρόπο, το ίδιο
αποτελεσµατικά όπως η Ελλάδα συνέβαλε στην αντιµετώπιση της
κρίσης στην Αλβανία, το ίδιο αποτελεσµατικά όπως συµβάλουµε
στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας µε συµµετοχή σαράντα
τεσσάρων χωρών για να αντιµετωπιστεί το θέµα της Βοσνίας.
'Ετσι αυτήν τη στιγµή η µόνη συµβολή της χώρας µας είναι στην
εφαρµογή των αποφάσεων της διεθνούς κοινότητας, του ΟΑΣΕ,
που σε συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες της FYROM έχουν
προωθήσει τη δύναµη extraction force και είναι οι µόνες δυνάµεις
που κινήθηκαν µέσω της Θεσσαλονίκης για να προωθηθούν στον
τόπο διαµονής που είναι τα Σκόπια, στο Κουµάνοβο και όχι το
Κόσοβο όπως αναφέρεστε.
Οι δυνάµεις, λοιπόν, που κινήθηκαν µέσω Θεσσαλονίκης αυτήν τη
στιγµή και που έχουµε δώσει την έγκρισή µας, στο πλαίσιο της
συµφωνίας, είναι ότι από 18 Φεβρουαρίου κινήθηκαν 768
στρατιώτες της Μεγάλης Βρετανίας, 742 στρατιώτες της Γαλλίας,
101 της Ιταλίας και ένας πολύ µικρός αριθµός Αµερικανών µε
σκοπό να ολοκληρωθεί η δύναµη των 2.500 ανδρών που είναι στα
Σκόπια ως δύναµη εξασφάλισης της αποχώρησης της δύναµης
ελέγχου. Πρόκειται για άοπλους στρατιώτες, βρίσκονται στο
Κόσοβο, είναι οι µόνοι µε απόφαση του ΟΑΣΕ έτσι ώστε να
µπορέσει να υποστηρίξει η διεθνής κοινότητα τον έλεγχο των
εχθροπραξιών στο Κόσοβο.
Να, λοιπόν, γιατί η συµβολή της Ελλάδος είναι στο πλαίσιο
εγκεκριµένων αποφάσεων από διεθνείς οργανισµούς. Η Ελλάδα
δεν συµµετέχει σε περίπτωση κατά την οποία το ΝΑΤΟ αποφασίσει
µαζί µε τις άλλες χώρες για µια δυναµική στρατιωτική παρουσία στο
Κόσοβο. Είναι σαφές και έχουµε ξεκαθαρίσει τη θέση µας και
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εποµένως, κύριε συνάδελφε, δεν ευσταθούν οι εντυπώσεις που
δηµιουργούνται εδώ πέρα ότι η Ελλάδα παραβαίνοντας το γράµµα
του νόµου των διεθνών οργανισµών είναι έτοιµη να συµµετάσχει ή
να στηρίξει πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό την άσκηση πολεµικών
ενεργειών στη Γιουγκοσλαβία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και εδώ
θέλω να µείνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Αγγουράκης έχει
το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς, θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό στη δευτερολογία του
να απαντήσει και στην τελευταία ερώτηση. ∆εν απάντησε και
ελπίζω να έχουµε κάποια τοποθέτηση.
Τώρα, για τα ζητήµατα που έθεσα στην ερώτησή µου και όσον
αφορά την απάντηση του κυρίου Υπουργού.
Κατ'αρχήν, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν τα εξής τρία ζητήµατα:
Πρώτον, είναι γεγονός ότι στο Κόσοβο έχουµε σε εξέλιξη µια
διαδικασία που κάτω από ορισµένες συνθήκες µπορεί δυστυχώς να
οδηγήσει σε αποσχηστικές ενέργειες και σε αλλαγή των συνόρων.
Και εδώ γίνεται λόγος -οι συνοµιλίες στο Ραµπουγέ είναι
σαφέστατες στην κατεύθυνση αυτή- και για την ενδεχόµενη
ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάµεων του ΝΑΤΟ ή όχι του ΝΑΤΟ που
να εγγυηθούν την όποια ειρήνη η οποία βέβαια στο βάθος του
ορίζοντα έχει και αυτό το ενδεχόµενο. Το λέω αυτό γιατί αυτή είναι η
ουσιώδης διαφορά αν θέλετε της περίπτωσης του Κόσοβου από την
περίπτωση της Βοσνίας.
Εµείς επιµένουµε ότι το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια προωθεί µια πολιτική
αλλαγής των συνόρων προκειµένου να υλοποιηθούν σχέδια των
Αµερικανών σε ανταγωνισµό µε τη Γερµανία και εµπλέκει τη χώρα
µας.
Το δεύτερο είναι πού είναι οι ευθύνες της ελληνικής Κυβέρνησης.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι η χώρα µας δεν συµφωνεί στις
επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ όσον αφορά το Κόσοβο. Ερώτηση:
Συµφωνεί η χώρα µας στις απειλές που κάθε τόσο και λιγάκι
εκτοξεύει µια ο γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ, µια διάφοροι
αξιωµατούχοι Αµερικανοί ότι αν οι Σέρβοι δεν συµµορφωθούν θα
βοµβαρδιστεί το Κόσοβο; Και νοµίζω ότι συµµετέχει. Αλλιώς, αν δεν
συµµετέχει σε αυτήν την απόφαση, πρέπει να βγει και να
διαφοροποιηθεί.
Τρίτον, δεν µας πείθετε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η µαζική µεταφορά
στρατιωτικών δυνάµεων µέσω Θεσσαλονίκης στη FYROM είναι η
extraction force. ∆εν µπορεί για τρεις χιλιάδες παρατηρητές να
γίνεται λόγος για ένα σώµα που µπορεί να φθάσει µέχρι είκοσι οκτώ
ή τριάντα χιλιάδες στρατιώτες όπως δείχνουν διάφορα στοιχεία.
Είναι δοσµένη η αντίρρηση και η άρνηση της Σερβίας για παρουσία
οποιασδήποτε στρατιωτικής δύναµης είτε peace keeping είτε peace
making στο Κόσοβο, δεν στέκει ότι για την ειρηνευτική διαδικασία
υπάρχει απόφαση του ΟΑΣΕ. Υπάρχει µόνο για την extraction force
και δεν µπορεί ξαναλέω να είναι τριάντα χιλιάδες ΝΑΤΟϊκά
στρατεύµατα στη FYROM για την extraction force.
Και τελειώνω λέγοντας το εξής: Πού θα οδηγηθούν, κύριε Υπουργέ;
Είναι ήδη τριάντα χιλιάδες στη Βοσνία, οι οποίοι θα έφευγαν µετά
από έξι µήνες και έχουν περάσει πέντε χρόνια. Είναι άλλοι τριάντα
χιλιάδες στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
Τι θα γίνει τελικά στα Βαλκάνια;
Αυτά και σας παρακαλώ αν µπορείτε να µου απαντήσετε και στην
τελευταία ερώτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός
Εθνικής 'Αµυνας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω το
συνάδελφο να µην αµφισβητεί τα στοιχεία τα οποία του λέω.
∆ιότι, όταν είπα, κύριε συνάδελφε, ότι πέρασαν χίλια πεντακόσια
άτοµα από τη Θεσσαλονίκη για να πάνε στη FYROM,
ώστε να συµπληρωθεί η δύναµη των δυόµισι χιλιάδων
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ανδρών που είναι η extraction force, αυτό πρέπει να το δεχθείτε.
∆εν έχουν καµία σχέση ούτε µε τις είκοσι πέντε, είκοσι οκτώ ή
τριάντα χιλιάδες που λέτε ότι σκέπτεται το ΝΑΤΟ να στείλει εάν
φθάσουµε στο στάδιο να επέµβει στο Κόσοβο. Αυτό, λοιπόν, να το
ξεκαθαρίσουµε. 'Ο,τι έχει συµβεί µέχρι σήµερα δεν έχει καµία σχέση
µ'αυτές τις δυνάµεις τις µελλοντικές, οι οποίες πιθανόν να
χρησιµοποιηθούν για να επιβεβαιωθεί η εφαρµογή της συµφωνίας.
Καµία σχέση, λοιπόν.
Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό το πράγµα: 'Ο,τι πέρασε από τη
Θεσσαλονίκη είναι για υλοποίηση της διεθνώς κατοχυρωµένης
απόφασης για στήριξη των ανθρώπων, οι οποίοι κάνουν έλεγχο και
είναι άοπλοι µέσα στο Κόσοβο -είναι οι χίλιοι πεντακόσιοι
άνθρωποι- από µία δύναµη προστασίας η οποία βρίσκεται στη
FYROM στα Σκόπια. Μην τα µπερδεύουµε τα πράγµατα, καµία
σχέση το ένα µε το άλλο.
Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο θέµα, κύριε συνάδελφε, δεν
κατάλαβα. ∆ιαµαρτύρεσθε γιατί είναι τριάντα ή τριάντα πέντε ή
σαράντα χιλιάδες στρατιώτες στη Βοσνία. Μα, µε συγχωρείτε, για
διασκέδαση πήγαν εκεί; Πήγαν και επέβαλαν µια ειρηνευτική λύση
µε αίτηµα της Κυβερνήσεως της χώρας αυτής, νοµιµότατα.
Συµµετέχουν οι χώρες του ΝΑΤΟ, συµµετέχουν οι χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, συµµετέχει η Ρωσία, συµµετέχουν σαράντα
τέσσερις χώρες. Γιατί πήγαν εκεί; Πήγαν για διασκέδαση; Πήγαν
γιατί δεν λυνόταν το πρόβληµα του εµφυλίου πολέµου. Εποµένως
δεν µπορούµε να κατηγορούµε τώρα γιατί πήγαν αυτοί εκεί. Πέντε
χρόνια, µε τεράστιο κόστος, συµβάλλουν στο να σταθεροποιηθεί η
κατάσταση.
Χρειαζόµαστε ειρήνη στα Βαλκάνια, ναι ή όχι; Μπορούµε εµείς
µόνοι µας να επιτύχουµε και να εξαναγκάσουµε τους συµµετέχοντες
στις κρίσεις σε ειρήνη; Μακάρι να το µπορούσαµε.
Ξέρετε ότι η Ελλάδα προχωρεί την περιφερειακή συνεργασία, τη
διαµόρφωση θεσµών περιφερειακής ασφάλειας, ώστε οι γείτονες
των χωρών που είναι σε κρίση όπως είναι η Γιουγκοσλαβία, όπως
είναι η Αλβανία, όπως είναι τώρα το Κόσσοβο να συνεργασθούµε
και να προωθήσουµε την ειρήνη. Και ξέρετε ότι συνεργαζόµαστε οι
περιφερειακές χώρες της Βαλκανικής µε σκοπό να προωθήσουµε
όσο µπορούµε, αλλά δεν φθάνουµε, δεν επαρκούµε, δεν µπορούµε
εµείς να τους πείσουµε.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προσπάθειας της ∆ιεθνούς Κοινότητας, η
οποία γίνεται από τις χώρες επαφής, από το Συµβούλιο Ασφαλείας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τον ΟΑΣΕ, αλλά και µε την αξιοποίηση του διαλόγου στο
Ραµπουαγιέ, να υπάρξει µία λύση. Τη λύση αυτή στηρίζει το ΝΑΤΟ,
το οποίο µάλιστα λέει ότι διαθέτει τη δύναµή του -και έχει ετοιµάσει
σχέδια-να επιβάλει τελικά τη λύση εφόσον, όµως, αποφασίσει η
∆ιεθνής Κοινότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Το ΝΑΤΟ, εκτός
Ελλάδος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός
Εθνικής 'Αµυνας): Το ΝΑΤΟ εφόσον αποφασίσει η ∆ιεθνής
Κοινότητα. Τότε και µόνο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Και εκτός ζώνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Εθνικής 'Αµυνας): ∆εν υπάρχει εκτός ζώνης.

(Υπουργός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Υπάρχει κύριε Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός
Εθνικής 'Αµυνας): Μα, τι παραµύθια είναι αυτά. Η Ευρώπη εκτός
ζώνης;
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η απόφαση των διεθνών
οργανισµών. Εάν αυτή ληφθεί, η Ελλάς παρ'όλα ταύτα λέει ότι εγώ
δεν συµµετέχω σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και έχει κάνει πάρα
πολύ καθαρή τη θέση της. Είναι σαφής διαφωνία. Συµφωνεί να
χρησιµοποιηθεί το ΝΑΤΟ ως µέσο πίεσης µε σκοπό τη διπλωµατική
πολιτική λύση -αυτή είναι η θέση µας- όµως εάν τελικά η ∆ιεθνής
Κοινότητα αναθέσει στο ΝΑΤΟ την επέµβαση στη Γιουγκοσλαβία,
εµείς δεν συµµετέχουµε σε αυτήν τη στρατιωτική επιχείρηση. Αυτό
είναι πάρα πολύ καθαρό, έτσι ώστε να µην υπάρξει καµία αµφιβολία
επ'αυτού του θέµατος.
Με αυτό το ξεκαθάρισµα, κύριε Πρόεδρε, είναι σαφείς οι ελληνικές
θέσεις. Η Ελλάδα λειτουργεί µε ευθύνη που έχει για όλη την
περιοχή ως δύναµη σταθερότητας, ειρήνης, ασφάλειας και
συνεργασίας και σε αυτήν την κατεύθυνση θα πάρουµε κάθε
πρωτοβουλία σε όλους τους διεθνείς οργανισµούς να την
υποστηρίξουµε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Και εµείς ευχαριστούµε
κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων
ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στην ηµερήσια διατάξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ'αριθµ. 26/4-2-99 επερώτηση των Βουλευτών της
Νέας
∆ηµοκρατίας
κ.
Νικολάου
Κατσαρού,
∆ηµητρίου
Κωστόπουλου, Ευάγγελου Μπασιάκου, Ιωάννη Τζωάννου, Αδάµ
Ρεγκούζα, Ιωάννη Παπαδηµόπουλου, Θεοδώρου Σκρέκα, Νικολάου
Νικολόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, προς τον Υπουργό
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον ανατοκισµό
των τραπεζικών δανείων.
Εκ µέρους της Νέας ∆ηµοκρατίας ο Γενικός Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδος ο κ. Σταύρος ∆ήµος ορίζει για την
επερώτηση αυτή ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή
Καβάλας κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο.
Πρώτος θα αναπτύξει την επερώτηση ο ∆' Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Νικόλαος Κατσαρός, ο οποίος έχει το λόγο για είκοσι
λεπτά.
NIKOΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριοι
συνάδελφοι, κατ'αρχήν θέλω να εκφράσω την πικρία µου γιατί δεν
βλέπω παριστάµενο τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας κ.
Παπαντωνίου, όχι γιατί είναι υποτιµητικό το να είναι παρών ο κ.
Πάχτας, αλλά διότι µε τη σηµερινή επερώτηση µας, ελέγχουµε
ακριβώς ενέργειες του κ. Παπαντωνίου, και νόµο τον οποίο έφερε
και τον υποστήριξε στη Βουλή και εγκύκλιο την οποία εξέδωσε και
υποσχέσεις τις οποίες έδωσε ενώπιον της Βουλής. Πίστευα ότι θα
έπρεπε να είναι ο ίδιος παρών να τα ακούσει και να πάρει ο ίδιος
θέση σε αυτά τα οποία υπεσχέθη.
Η σηµερινή επερώτηση, κύριοι συνάδελφοι, αναφέρεται στο γνωστό
θέµα, στο περίφηµο θα έλεγα πρόβληµα του ανατοκισµού των
τόκων των τραπεζιτικών δανείων. Παρακολουθώ από πάρα πολύ
κοντά αυτό το πρόβληµα από το καλοκαίρι του 1995. Είµαι νοµίζω
σε θέση να πω και να υποστηρίξω ότι ένα µεγάλο µέρος της
κακοδαιµονίας της οικονοµίας της χώρας οφείλειται ακριβώς στο
τραπεζικό σύστηµα του δανεισµού από τις διάφορες τράπεζες.
'Εφερα στην επιφάνεια το πρόβληµα το καλοκαίρι του 1995. ∆εν
αντιµετωπίσθηκε τότε από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά και
κανένας εδώ στην Αίθουσα της Βουλής τότε δεν είχε συγκινηθεί.
Αναγκάστηκα τον Ιούλιο του 1997, ύστερα από δύο χρόνια περίπου
να στείλω ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, να του
εκθέτω το πρόβληµα και την έκτασή του και να χαρακτηρίσω τις
τράπεζες ως νόµιµους υπερτοκογλύφους και να καλώ τον
Πρωθυπουργό να µη µείνει µε σταυρωµένα χέρια.
Εκείνη η ανοικτή επιστολή πήρε πάρα πολύ µεγάλη δηµοσιότητα,
απασχόλησε κυρίως τις εφηµερίδες, αλλά και τα άλλα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, σε πρωτοσέλιδα µάλιστα δηµοσιεύµατα.
Επειδή ήξερα πολύ καλά ότι εκείνος ο οποίος µπορεί να λύσει το
πρόβληµα ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός, και γνωρίζω επίσης ότι
ελάχιστα συγκινείται εκείνος από κάτι τέτοιες ενέργειες,
αναγκάστηκα στη συνέχεια να στείλω επιστολή και στους
τριακόσιους Βουλευτές, στην οποία τους εξέθετα το πρόβληµα και
απεδείκνυα αυτά, τα οποία υπεστήριζα στην επιστολή, µε ένα
φάκελο πενήντα περίπου σελίδων που έφτασε στα χέρια όλων των
συναδέλφων Βουλευτών.
Βεβαίως πολλοί συγκινήθηκαν και ασχολήθηκαν µε το θέµα.
Υπήρξαν ερωτήσεις πολλών συναδέλφων. Μάλιστα ο σηµερινός
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας ο κ.
Παναγιωτόπουλος απεκάλυψε µία συνταρακτική περίπτωση ενός
οφειλέτη εβδοµήντα εκατοµµυρίων (70.000.000) δραχµών από τον
οποίο ζητούσαν δύο δισεκατοµµύρια (2.000.000.000).
Εκείνο που µου έκανε εντύπωση είναι ότι και οι Υπουργοί του
ΠΑΣΟΚ µίλησαν για "νόµιµη τοκογλυφία" -το είπε ο κ.
Γιαννόπουλος- ή µίλησαν "για τις τράπεζες που ξεζουµίζουν τη
µικροµεσαία επιχείρηση", το είπε ο κ. ∆ρυς.
Κατατέθηκαν τροπολογίες από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, από
Βουλευτές του ΚΚΕ και από Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας σε
διάφορα νοµοσχέδια, διότι ακριβώς είχε ωριµάσει το θέµα.
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Θέλω να προσθέσω ακόµα ότι και οι πολιτικοί Αρχηγοί µέσα στην
Αίθουσα της Βουλής, όπως και ο επίτιµος Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης -τον οποίο είδα αυτήν τη στιγµή να
ανοίγει την πόρτα- µίλησαν για νόµιµη τοκογλυφία από την πλευρά
των τραπεζών. Αποκαλύφθηκε ότι τριάντα άνθρωποι αυτοκτόνησαν
συνεπεία
αυτής
της
κατάστασης.
Χιλιάδες
άνθρωποι
κατεστράφησαν και κηρύχθηκαν σε πτώχευση οι επιχειρήσεις τους.
Πάρα πολλοί βρέθηκαν στις φυλακές γιατί, καίτοι εκπλειστηριάστηκε
η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, δεν έφθασε το
εκπλειστηρίασµα να καλύψει τα χρέη τους.
Κατά αγαθή συγκυρία αυτή την περίοδο εξεδόθη και η υπ' αριθµόν
8/1998 απόφαση της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου για την
περίπτωση που έφθασε εκεί -δηλαδή, ανατοκισµού των τόκων µε
πρωτοβουλία και µε µονοµερή ενέργεια της τράπεζας- και για την
οποία δέχτηκε ο 'Αρειος Πάγος -µάλιστα κόντρα σε προηγούµενες
αποφάσεις της ολοµέλειας- ότι δεν δικαιούται η τράπεζα µόνη της
να αποφασίσει τον ανατοκισµό των τόκων σε οποιοδήποτε χρονικό
διάστηµα αν δεν υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του οφειλέτη.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η αγόρευση του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κατά τη συζήτηση αυτής της απόφασης, του κ. ∆ηµόπουλου,
ο οποίος είπε ότι ακόµα και εκεί που υπάρχει συµφωνία πρέπει να
ελέγχεται η κάθε µία περίπτωση ξεχωριστά, αν συντρέχει
περίπτωση υπάρξεως αισχροκερδούς δικαιοπραξίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 179 του Αστικού Κώδικα. Προχώρησε, δηλαδή, πολύ
παραπέρα και νοµίζω ότι άγγιξε πάρα πολύ σωστά το πρόβληµα ο
κ. ∆ηµόπουλος.
'Ολα αυτά τα γεγονότα, κύριοι συνάδελφοι, ανάγκασαν την
Κυβέρνηση να φέρει κάποια ρύθµιση. 'Εφερε το περίφηµο άρθρο 12
στον αναπτυξιακό νόµο.
Κύριε Υπουργέ, µε το άρθρο 12 δεν λύσατε το πρόβληµα. Αντίθετα
το περιπλέξατε πολύ περισσότερο και θα σας παρακαλέσω πολύ
να προσέξετε τα τρία-τέσσερα σηµεία, τα οποία θα αναφέρω και
στα οποία περιµένω κάποια απάντηση.
Πρώτα απ' όλα, δεν δώσατε αναδροµική ισχύ στη διάταξη του
άρθρου 12. Εποµένως όλα τα παράνοµα πανωτόκια από το 1981
µέχρι το 1997 παρέµειναν για να ταλαιπωρούν βασανιστικά όλους
τους δανειολήπτες, όλους τους οφειλέτες.
∆εύτερον, αυτά τα παράνοµα πανωτόκια τα νοµιµοποιήσατε, διότι
είπατε ότι σε περίπτωση που έχει γίνει κάποια ρύθµιση ή έχει
εκδοθεί κάποια δικαστική απόφαση, τότε οπωσδήποτε αυτά
παραµένουν.
'Αρα και να θέλει κάποιος τώρα να τα προσβάλει στα δικαστήρια,
αφού υπάρχει νόµος που τα νοµιµοποιεί, δεν µπορεί µε κανέναν
τρόπο να τα θίξει.
Υπάρχει ένα άλλο θέµα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κύριε
Υπουργέ, υπήρχαν παλιές συµβάσεις, ιδιαίτερα ξενοδόχων, οι
οποίες δεν είχαν τον όρο του ανατοκισµού. Με το άρθρο 12 το
οποίο ψηφίσατε, µε το εδάφιο β', της παραγράφου 2, επιτρέψατε σε
αυτές τις συµβάσεις, στις τράπεζες αυτοδίκαια, αναδροµικά να
ανατοκίζουν τους τόκους σε κάθε εξάµηνο. ∆ηλαδή, καίτοι δεν
υποχρεούντο από τη σύµβαση την οποία ήδη υπέγραψαν να
ανατοκίζουν τους τόκους, εσείς µε το νόµο δώσατε το δικαίωµα στις
Τράπεζες του αναδροµικού ανατοκισµού των τόκων.
Τι σηµαίνει αυτό σε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα; Επιχειρηµατίας
ξενοδόχος, ο οποίος όφειλε τριακόσια ογδόντα εκατοµµύρια
(380.000.000) δραχµές, µετά την έναρξη της ισχύος του νόµου πήγε
να εξοφλήσει ή να ρυθµίσει το χρέος του. Του είπαν, λοιπόν, ότι δεν
οφείλει τριακόσια ογδόντα εκατοµµύρια (380.000.000) δραχµές,
αλλά σύµφωνα µε τον καινούριο νόµο πρέπει να πληρώσει τέσσερα
δισεκατοµµύρια (4.000.000.000) δραχµές, γιατί εφήρµοσαν τον ανά
εξάµηνο ανατοκισµό. Αυτή η ρύθµιση έχει δηµιουργήσει ένα
τεράστιο πρόβληµα.
Κύριε Υπουργέ, ψάξτε να βρείτε και κάτι άλλο. Αυτή η διάταξη
περί αναδροµικού ανατοκισµού στις υφιστάµενες συµβάσεις
που
δεν
είχαν
όρο
ανατοκισµού,
περιείχετο
στο
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σχέδιο νόµου το οποίο εσείς είχατε συντάξει και αφορούσε µόνο τα
στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια από πιστωτικές κάρτες. 'Ηταν
δηλαδή στο τέλος της παραγράφου 2 και αναφερόταν στα
στεγαστικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες. Μεταφέρεται, λοιπόν,
από το τέλος και τίθεται σαν εδάφιο β', στην παράγραφο 2, µετά το
εδάφιο α' και αφορά πλέον µόνο τις υφιστάµενες συµβάσεις που
δεν είχαν τον όρο του ανατοκισµού.
Αυτή η µεθόδευση είναι οπωσδήποτε ύποπτη, πρέπει οπωσδήποτε
κάποιο τραπεζικό χέρι να µπήκε στη µέση και δυστυχώς, κύριε
Υπουργέ, δεν καταλάβατε τίποτα ούτε εσείς, αλλά δυστυχώς ούτε
και εµείς οι λοιποί, όταν συζητούσαµε το άρθρο 12 και δεν
πονηρευτήκαµε αυτήν την πονηρή και ύποπτη ενέργεια την οποία
έκανε οπωσδήποτε κάποιος σύµβουλος του κυρίου Υπουργού. ∆εν
θέλω να αναφερθώ σε ονόµατα.
Πέρα όλων αυτών δεν συµµορφώθηκε το άρθρο 12 και µε το
περιεχόµενο της υπ' αριθµόν 8 του 1998 απόφαση του Αρείου
Πάγου. Το ανέφερα προηγουµένως, δεν χρειάζεται νοµίζω να το
αναλύσω περισσότερο.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας θυµίσω και κάτι άλλο. 'Ολα αυτά για
το άρθρο 12 είχαν αναφερθεί, πλην αυτής της περιπτώσεως, την
οποία εξειδίκευσα προηγουµένως, κατά τη συζήτηση του άρθρου
12.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Σφυρίου,
ζήτησε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας κ. Παπαντωνίου, να
διαγραφούν από τα δάνεια, από τις καρτέλες όλων των οφειλετών,
οι "εξωλογιστικές εγγραφές". Ο κ. Παπαντωνίου το απεδέχθη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την κρίνει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τη
βιωσιµότητα η τράπεζα, ποιος θα την κρίνει; Η Τράπεζα µε τους
µηχανικούς, τους οποίους διαθέτει. Αυτοί θα πάνε να εκτιµήσουν
την αξία της ακινήτου περιουσίας, τα άλλα περιουσιακά στοιχεία
που έχουν, θα βάλουν ίσως και κάποιους πάλι οικονοµολόγους
δικούς τους, για να βγάλουν το συµπέρασµα ότι εάν τους συµφέρει
να αποκτήσουν τα ακίνητα της επιχείρησης, τότε πλέον δεν είναι
βιώσιµη η επιχείρηση, τα βγάζουµε στο σφυρί και τα παίρνουµε.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, και ένα κόλπο το οποίο κάνουν οι τράπεζες;
Επειδή ετέθη αυτός ο όρος της κάλυψης των ασφαλειών στην
εγκύκλιο του κυρίου Υπουργού. Υπερτιµούν την αξία των ακινήτων,
τη φέρουν περίπου εκεί που φθάνει το χρέος, µε αποτέλεσµα να
λένε ότι, αφού τα ακίνητά σου έχουν τριακόσια εκατοµµύρια
(300.000.000) και µας οφείλεις διακόσια (200.000.000) εκατ., δεν
σου κάνουµε καµµία απολύτως ρύθµιση, ή µπορείς να µας οφείλεις
πεντακόσια (500.000.000) εκατ., αλλά αφού τα ακίνητά σου έχουν
τετρακόσια πενήντα εκατοµµύρια (450.000.000), σου εκπίπτουµε
µόνον τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000). Αυτή είναι η
µεθόδευση των τραπεζών.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ένα καινούριο στοιχείο, αυτό το οποίο σας
επεσήµανα, τη µεταφορά της διάταξης, για να αφορά τις
υφιστάµενες συµβάσεις, που δεν το προσέξατε ούτε εσείς αλλά
δυστυχώς ούτε εµείς.

Μου απάντησε, λοιπόν, ο Υπουργός: "Απαντώ θετικά στο ερώτηµά
σας, ναι, περιλαµβάνονται". Και στη συνέχεια είπε ότι θα το
διευκρινίσει µε την εγκύκλιο που θα εκδώσει και θα δώσει εντολή
στις Τράπεζες να αφαιρέσουν τα πανωτόκια από όλες τις καρτέλες
όλων των οφειλετών.

Επίσης και ένα δεύτερο άλλο στοιχείο. Τρείς καθηγητές
πανεπιστηµίου, οι οποίοι ανήκουν στο δικό σας χώρο, ο
Ευρωβουλευτής σας και συνταγµατολόγος, ο κ. Τσάτσος, η πρώην
Υφυπουργός Παιδείας η κ. Στεφάνου και ο κ. Λοµβέρδος, µε µία
γνωµοδότησή τους είπαν, ότι είναι αντισυνταγµατικό το άρθρο 12.
Τα επιχειρήµατά τους είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θίγει το άρθρο 12
ορισµένες βασικές διατάξεις του Συντάγµατος. Λέει επί
παραδείγµατι ότι αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και έρχεται σε
καταφανή αντίθεση µε το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα
της οικονοµικής ελευθερίας. Ο αυτοδίκαιος ανατοκισµός ανά
εξάµηνο είναι αντισυνταγµατικός και αντικείµενο στη συνταγµατικώς
κατοχυρωθείσα αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη
προς το κράτος και αναφέρουν βεβαίως και πάρα πολλά άλλα.

Επιµείναµε οι πάντες τότε µέσα στην Αίθουσα και από την πλευρά
του κυβερνώντος κόµµατος, ότι για να εκδόσει µία εγκύκλιο η οποία
θα είναι υποχρεωτική για τις Τράπεζες, θα πρέπει να υπάρχει
νοµοθετική εξουσιοδότηση, θα πρέπει να υπάρχει κάποια
πρόβλεψη στο νόµο, διότι αλλιώς δεν θα την εφαρµόσουν οι
τράπεζες.

Είναι καιρός µε την επισήµανση, την οποία κάνουν οι τρεις
συνταγµατολόγοι, µε το σκόπιµο λάθος, το οποίο έγινε -και
καταλάβατε και περιπτώσεις που δεν έπρεπε µε κανέναν τρόπο να
καταληφθούν- να ξανασκεφθείτε το άρθρο 12. Και µη σας κλονίζουν
οι τράπεζες, όταν σας λένε ότι είναι τόσα πολλά τα πανωτόκια, που
αν προβούµε σε αναδροµική ρύθµιση χαθήκαµε.

Επέµεινε ο κύριος Υπουργός και θέλησε να µας καθησυχάσει όλους
ότι θα ρύθµιζε όλα τα θέµατα µε την εγκύκλιο. Τελικώς εξεδόθη
αυτή η εγκύκλιος. Παρά τις υποσχέσεις ότι θα ρύθµιζε τα πανωτόκια
όλων των δανείων και εκείνων δηλαδή που εκαλύπτοντο από
συµφωνία περί ανατοκισµού και εκείνων, όπου δεν υπήρχε
συµφωνία για ανατοκισµό, περιορίστηκε τελικώς µε την εγκύκλιο
στις υφιστάµενες συµβάσεις, όπου δεν υπάρχει η συµφωνία
ανατοκισµού.

Τα πανωτόκια δεν είναι ούτε το 1/2 από εκείνα, τα οποία έχουν
κερδίσει οι τράπεζες. Και πώς τα κέρδισαν; ∆ιότι οι ίδιες
παρερµήνευσαν την απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής, όπως
λέει ο 'Αρειος Πάγος. Και έφθασαν στο σηµείο να ανατοκίζουν κάθε
δύο, κάθε τρεις µήνες.

Τότε προήδρευα εγώ και τον ρώτησα: "Επειδή ο όρος
"εξωλογιστικές εγγραφές" είναι κάπως γενικός και αόριστος και εδώ
µιλούµε όλοι για πανωτόκια, πείτε µου κύριε Υπουργέ, διευκρινείστε
για να µη δηµιουργηθεί σύγχυση, περιλαµβάνονται τα πανωτόκια
στις εξωλογιστικές εγγραφές;"

Και όχι µόνο αυτό. 'Εβαλε και άλλες δύο προϋποθέσεις. Την
βιωσιµότητα της επιχείρησης και το θέµα να εκπεσθούν τα επιτόκια
εκείνα µόνο τα οποία υπερβαίνουν τις ασφάλειες. Ποιο ήταν το
αποτέλεσµα; Να µην γίνει απολύτως καµία ρύθµιση, δυνάµει της
εγκυκλίου του κυρίου Υπουργού. 'Η µάλλον όχι, έγιναν ορισµένες.
Κατέθεσα µία ερώτηση στη Βουλή, πόσες ρυθµίσεις έγιναν, βάσει
της εγκυκλίου του κυρίου Υπουργού. Η απάντηση ποια ήταν; Μόνο
µία τράπεζα µου είπε ότι έγιναν εννέα ρυθµίσεις. Η Ιονική Τράπεζα.
'Ολες οι άλλες ευχολόγια. "Συµφωνούµε µε το άρθρο 12",
"εφαρµόζουµε την εγκύκλιο", παραµύθια! Η ερώτηση ήταν
σαφέστατη. 'Ελεγε:
"Ερωτάται ο κύριος Υπουργός, εάν έγιναν και πόσες ρυθµίσεις από
τις κρατικές τράπεζες, Αγροτική, Εθνική, Εµπορική, Κτηµατική,
βάσει της εγκυκλίου που ακολούθησε την ψήφιση του ν. 2601/98".
Απαντούν αόριστα και γενικά. Μόνο µία δέχεται ότι έγιναν µόνο
εννέα ρυθµίσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και τη βιωσιµότητα ποιος θα

Μέσα δε στις συµβάσεις, στις οποίες έχουν υπογράψει, υπάρχουν
περίπου σαράντα πέντε καταχρηστικοί όροι και επισηµαίνονται από
δικαστικές αποφάσεις. 'Εχω εδώ στα χέρια µου µία. Ξέρετε ότι όταν
καταθέτονται χρήµατα, παίρνεται τόκος για τριακόσιες εξήντα πέντε
µέρες και όταν σας δανείζουν, εισπράττουν τόκους για τριακόσιες
εξήντα πέντε ηµέρες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ακριβώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτά τα
λέγει η δικαστική απόφαση. Μάλιστα αναστέλλει και τον
πλειστηριασµό εξ αυτού του λόγου. Ξέρετε ότι έχουν έναν κώδικα
δεοντολογίας, τον οποίο δεν εφήρµοσαν ποτέ;
'Εχω εδώ µια σύµβαση της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος.
Επισηµαίνονται είκοσι πέντε τέτοιες καταχρηστικές διατάξεις.
Κύριε Υπουργέ, αν φτάσει όλη αυτή η ιστορία στα ευρωπαϊκά
δικαστήρια, θα περάσουν έτσι, χωρίς να βραχούν τα πόδια τους, οι
τράπεζες και δεν θα εκθέσουν την πατρίδα µας;
Και το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω. Τώρα τελευταία η
Κυβέρνηση έκανε µια εξαγγελία ότι θα ρυθµίσει τα χρέη
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των αγροτών. Αφαιρεί τους τόκους ποινής από τα αγροτικά δάνεια
και το 50% των δεδουλευµένων συµβατικών τόκων. Αυτά λέγει ο
κύριος Υπουργός της Εθνικής Οικονοµίας σε πενήντα Βουλευτές,
που κατέθεσαν υποµνήµατα. Λέγει ότι αυτή η ρύθµιση θα περιέχει
αυτούς τους δύο όρους.
Κύριε Υπουργέ, έφτασε στα χέρια µου ένα αντίγραφο ενός σχεδίου,
που ετοιµάζει τώρα ο διοικητής της ΑΤΕ για τη ρύθµιση των
αγροτικών χρεών. Αν αυτό αποτελέσει την απόφαση του διοικητού
της ΑΤΕ και αν υιοθετηθεί αυτό από το ∆.Σ. της ΑΤΕ, θα δικαιούµαι
να πω, κύριε Υπουργέ, ότι η Κυβέρνησή σας εξαπάτησε τον
αγροτικό κόσµο. Προ του κινδύνου να καταλάβουν τους αγροτικούς
δρόµους, τους έταξε λαγούς µε πετραχήλια. Τώρα που πήγαν στα
σπίτια τους, µε την απόφαση την οποία ετοιµάζει, δεν θα ρυθµίσει
το χρέος κανενός. Περιέχει µέσα έξι-επτά προϋποθέσεις. Εάν αυτές
ισχύσουν -και πιστεύω ότι κάποιος άλλος συνάδελφος θα
αναφερθεί σ' αυτά τα θέµατα- δεν θα γίνει ρύθµιση κανενός
απολύτως χρέους. Και θα δικαιούται τότε ο ελληνικός λαός να
χρησιµοποιήσει εκείνες τις λέξεις "απάτη" και "απατεώνες" σε όλη
τους την έκταση. Και πιστεύω ότι θα είναι µέσα στα πράγµατα και
θα αποδίδει την πραγµατικότητα, την αλήθεια, αυτού δηλαδή που
στην πραγµατικότητα συµβαίνει.
'Εχει εξαντληθεί ο χρόνος µου. Μερικά πράγµατα θα τα
συµπληρώσω στη δευτερολογία µου. Τελειώνοντας, εκείνο που
θέλω να σας πω, κύριε Υφυπουργέ, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε
να αλλάξει το άρθρο 12. Πρέπει εκείνα τα οποία σας υπέδειξαν οι
ίδιοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ και τα οποία υπεσχέθη ότι θα υιοθετήσει ο Υπουργός
Εθνικής Οικονοµίας, να αποτελέσουν περιεχόµενο µιας καινούριας
ρύθµισης, αν θέλετε να κρατηθεί λιγάκι στα πόδια του ό,τι απέµεινε
πλέον, γιατί ελάχιστα πράγµατα έχουν µείνει όρθια. Και ένας από
τους κύριους λόγους, για τον οποίο φτάσαµε σ' αυτό το σηµείο, είναι
ακριβώς αυτό το σύστηµα του δανεισµού από τις ελληνικές
τράπεζες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι, τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", σαράντα ένας δόκιµοι αξιωµατικοί
του Πυροσβεστικού Σώµατος και τρεις συνοδοί-καθηγητές. Η Βουλή
τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ' όλες τις πτέρυγες)
Θέλω να πω στους δόκιµους αξιωµατικούς ότι σήµερα έχουµε
κοινοβουλευτικό έλεγχο και γι' αυτό στη Βουλή παρευρίσκονται ο
ερωτώµενος Υπουργός και οι ερωτώντες Βουλευτές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και ότι δεν επιτρέπεται στους
υπόλοιπους να είναι εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο Πρόεδρος του
∆Η.Κ.ΚΙ. κ. ∆ηµήτριος Τσοβόλας ορίζει ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο για τη συζήτηση της σηµερινής επερώτησης το
Βουλευτή κ. Αναστάσιο Ιντζέ.
Επίσης, ο Πρόεδρος του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ορίζει ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο στην επερώτηση αυτή τον κ. Ευάγγελο Αποστόλου.
Είναι γνωστό το χιούµορ σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά κάποια
στιγµή πρέπει να κρατάµε τα προσχήµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής): ∆εν
επιτρέπεται να µιλήσουν άλλοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς να κρατάτε τα
προσχήµατα. 'Οχι εγώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):
Κωστόπουλος έχει το λόγο για πέντε λεπτά.

Ο

κ.

∆ηµήτριος

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο ν.2601/1998,
στον οποίο περιλαµβάνεται και το άρθρο 12 που ρυθµίζει
υποτίθεται τα πανωτόκια των τραπεζών προς τους 'Ελληνες ιδιώτες
και επιχειρηµατίες, νοµίζω ότι ατύχησε εξ ορισµού. Και σαν
αναπτυξιακός νόµος ήταν ατυχής, αλλά και η υλοποίηση του
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άρθρου 12, παρά τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης και κυρίως
µετά την εγκύκλιο του κυρίου Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, ήταν
και αυτή ατυχής.
Είναι γνωστό ότι πολλές οικογένειες στην Ελλάδα καταστράφηκαν,
αλλά και πολλοί ιδιώτες, από µία περίεργη συµπεριφορά την οποία
εφήρµοσαν και υλοποίησαν οι ελληνικές τράπεζες πάντοτε µε το
άγχος δηµιουργίας κερδών και καλής εµφάνισης προς τα έξω και
προς τους µετόχους τους.
Η ελληνική επιχείρηση σήµερα πάσχει και είναι γνωστό τοις πάσι.
Και πάσχει διότι η µία πλευρά είναι η φορολογική επιδροµή της
Κυβέρνησης και η άλλη πλευρά είναι η επιδροµή των τόκων και
πανωτοκίων τα οποία επιβάλλουν οι τράπεζες στους
επιχειρηµατίες.
Πρέπει εδώ δε να τονίσω το χάλι στο οποίο έχουν περιέλθει οι
ελληνικές τράπεζες που δεν δίνουν πλέον ούτε τους πίνακες και τις
καρτέλες των πελατών τους, έστω και αν υπάρχει εισαγγελική
εντολή, έστω και αν υπάρχει δικαστική απόφαση. Και σε αυτό, κύριε
Υπουργέ, έχετε ευθύνη, διότι θα πρέπει κάποια στιγµή σ' αυτόν εδώ
τον τόπο να λειτουργήσει και η διαφάνεια.
'Ηρθε, λοιπόν, το άρθρο 12. Και πρέπει να τονίσω ότι ήταν
απόρροια δικαστικής απόφασης, δηλαδή απόφασης του Αρείου
Πάγου, όπου ελεγε ότι οι τράπεζες έκαναν τοκογλυφία µε τα
πανωτόκια, µια τακτική την οποία ακολούθησαν τοκίζοντας κατά
µήνα, κατά τρίµηνο και επανατοκίζοντας τους τόκους. Και είναι
γνωστό ότι δεν επιτρέπονται τόκοι επί τόκων εάν δεν έχουν
συµφωνηθεί. Θα µου πείτε, βέβαια, σε ποια σύµβαση δεν
υπάρχουν τέτοιοι όροι, αφού οι συµβάσεις βγαίνουν τυποποιηµένες,
βγαίνουν πλέον κατά χιλιάδες και διανέµονται στα υποκαταστήµατα
και όλοι οι επιχειρηµατίες, έχοντας την ανάγκη να πάρουν χρήµατα,
την ώρα που υπογράφουν δεν διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν τι
υπογράφουν.
Απόρροια, λοιπόν, όλων αυτών υπήρξαν από το παρελθόν, όπως
είπα, οι επιβαρύνσεις των ελληνικών επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα
να καταστραφούν οι οικογένειες, να καταστραφεί το όνοµα και η
εντιµότητα πολιτών, αλλά κυρίως να καταστραφεί ο παραγωγικός
ιστός της χώρας.
Πιστέψαµε όλοι ότι µετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και µετά
την ψήφιση του άρθρου 12 και τη βεβαίωση του Υπουργού ότι θα
ακολουθήσει εγκύκλιος, η οποία θα λύνει τα προβληµατα, τελείωσε
κατά κάποιο τρόπο αυτό το άγος και το άγχος των Ελλήνων
επιχειρηµατιών και των Ελλήνων ιδιωτών που είχαν την ατυχία να
δανειστούν. ∆ιαπιστώσαµε, όµως, ότι µ' αυτή την εγκύκλιο όχι µόνο
δεν λύθηκε τίποτε, όχι µόνο δεν δίνει καµία λύση στα προβλήµατα
τα οποία απασχολούν τους 'Ελληνες επιχειρηµατίες, αλλά επιπλέον
τα περιέπλεξε.
Πρέπει να θυµίσω εδώ ότι πριν από αυτήν την εγκύκλιο, πριν από
την ψήφιση του άρθρου 12, οι ελληνικές τραπεζες και ιδίως η
Εθνική -και ακολούθησαν και άλλες- είχαν µια δική τους εσωτερική
ρύθµιση που χάριζαν πάρα πολλά πανωτόκιο και πάρα πολλούς
τόκους. Και ξέρουµε ακόµα ότι οι ελληνικές τράπεζες -θα θυµίσω
µόνο την Εθνική- τα τελευταία χρόνια υπό το άγχος εκκαθάρισης
του χαρτοφυλακίου τους έχουν αποσβέσει πάνω από διακόσια
δισεκατοµµύρια επισφαλείς απαιτήσεις. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
ότι κατάλαβαν τα λάθη που έκαναν, σηµαίνει ότι παραφόρτωσαν µε
τόκους και πανωτόκια τους επιχειρηµατίες, αλλά κυρίως σηµαίνει
ότι οι τράπεζες έχουν περιθώρια να κάνουν µια σωστή εκκαθάριση
των χαρτοφυλακίων τους.
Ποια είναι η σωστή εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων; Εδώ έρχεται η
πρόταση την οποία κάναµε πέρσι το Μάρτιο, την επαναλαµβάνουµε
φέτος, αλλά την έχουµε και στο πρόγραµµά µας. Μια
αντικειµενικοποίηση του συστήµατος εκκαθάρισης των πανωτοκίων,
να µην επαφιέµεθα στην κρίση του κάθε διευθυντού
υποκαταστήµατος και του κάθε δικηγόρου, οι οποίοι έγιναν
επαγγελµατίες στο "άρπα".
'Οχι. Η Βουλή και ο αρµόδιος Υπουργός θα πρέπει να
αντικειµενικοποιήσουν το σύστηµα εκκαθάρισης, για να δώσουµε τη
δυνατότητα στον 'Ελληνα, σε αυτόν τον άνθρωπο που σηκώνει
αυτό
το
φορτίο
-γιατί
αυτός
ουσιαστικά
σηκώνει

4792

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το εθνικό φορτίο, γιατί αυτός παράγει- να δώσουµε τη δυνατότητα
στον 'Ελληνα επιχειρηµατία -και δεν µιλάω για τους απατεώνες,
αυτοί είναι ελάχιστοι και µπορεί η κοινωνία να τους έχει στο
περιθώριο, µιλάω για τους συνετούς, µιλάω για τους εργατικούς,
µιλάω για τους ανθρώπους, οι οποίοι αγωνίζονται για το καλό της
οικογένειάς τους και για το καλό του έθνους- να εκκαθαρισθούν τα
χαρτοφυλάκια. Να υπάρχει επίβλεψη από το Υπουργείο. Να
υπάρχει η δυνατότητα να δουν και οι επιχειρηµατίες τι ακριβώς
χρωστούν, ώστε να υπάρξουν ξανά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες
επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις, που θα παράγουν σε αυτόν τον
τόπο. Και πάνω απ'όλα, να τους δώσουµε την ηθική τους
υπόσταση που τους αξίζει. Γιατί οι τράπεζες τους εξευτέλισαν, τους
κατέστησαν ανέντιµους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι Βουλευτές, τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα βόρεια θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", πενήντα δύο µαθητές και δύο
συνοδοί από το 3ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Ευάγγελος Μπασιάκος έχει το λόγο.
Κύριε Μπασιάκο, ζητήσατε να πάρετε και τη δευτερολογία σας µαζί;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:
προτασσόµενη δευτερολογία.

Μάλιστα,

κύριε

Πρόεδρε,

ως

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σταθώ στο µείζον θέµα, που
αντιµετωπίζουν οι αγρότες ως αποτέλεσµα µιας απαράδεκτης
πολιτικής και νοοτροπίας, που ακολουθείται από την Αγροτική
Τράπεζα και από την Κυβέρνηση.
Η Αγροτική Τράπεζα, που όπως είναι γνωστό ιδρύθηκε το 1929, θα
έπρεπε να αποτελεί τον αρωγό και το συµπαραστάτη του αγρότη
στην παραγωγική του δραστηριότητα. Με πάρα πολλές
προϋποθέσεις, όπως είναι τα πολλά υποκαταστήµατα ή η µεγάλη
εµπειρία, θα µπορούσε η Αγροτική Τράπεζα να παίξει τον
αναπτυξιακό της ρόλο.
∆υστυχώς, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, η Κυβέρνηση µε την
εφαρµοζόµενη κοµµατική νοοτροπία και πρακτική της, έχει
οδηγήσει την Αγροτική Τράπεζα σε αδιέξοδο. Είναι γνωστές οι
επισφάλειές της -έχουν οµολογηθεί σε εκθέσεις διοικητών και
ιδιαίτερα του προηγούµενου διοικητή της του κ. Παπαθανασίου- και
έχουν οδηγήσει τελικά σε απώλεια κεφαλαίων της τάξης του ενός
τρισεκατοµµυρίου (1.000.000.000.000) δραχµών. Αυτές τις
απώλειες καλείται να πληρώσει σήµερα ο µεµονωµένος αγρότης, ο
οποίος καταδυναστεύεται ουσιαστικά από τα ληστρικά επιτόκια
δανεισµού, τους πολύ µεγάλους ανατοκισµούς και τους τόκους
ποινής, που καθιστούν τελικά το δανεισµό τελείως απαγορευτικό.
Αρκεί να σκεφθεί κανένας ότι η διαφορά µεταξύ επιτοκίου
χορηγήσεων και επιτοκίου καταθέσεων υπερβαίνει τις εννέα (9)
ποσοστιαίες µονάδες, όταν είναι γνωστό ότι σε άλλες χώρες -και
αναφέροµαι στη Γερµανία και στην Ισπανία για παράδειγµα- η
διαφορά αυτών των επιτοκίων δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4)
µονάδες. Και αναφέροµαι σε δύο χώρες, που η γεωργία τους έχει
τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Πώς φθάσαµε, όµως, στο τεράστιο πρόβληµα της Αγροτικής
Τράπεζας; Τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
εφήρµοσε µία πολιτική κοινωνικών παροχών µέσω των
συνεταρισµών, των "ηµετέρων" συνεταρισµών, για να δείξει ότι
εφαρµόζει µία φιλολαϊκή πολιτική. Αυτή η πολιτική οδήγησε στο
σηµερινό τραγικό αδιέξοδο τους συνεταιρισµούς και υποχρέωσε την
Κυβέρνηση, προκειµένου να βελτιώσει και το δείκτη φερεγγυότητάς
της, να ψηφίσει στη Βουλή µια ρύθµιση σκανδαλώδη, αδιαφανή και
σαφώς αντικοινοτική, η οποία στη συνέχεια δεν πέρασε από τα
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης -εκρίθη πράγµατι
αντικοινοτική όπως είχε επισηµάνει, όχι µόνον η Νέα ∆ηµοκρατία,

αλλά και πολλοί άλλοι παράγοντες- µε αποτέλεσµα να χρειάζεται η
παρέµβαση της Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργού Γεωργίας
-αυτό έγινε και από τον πρώην Υπουργό Γεωργίας κ. Τζουµάκα και
από τον νυν Υπουργό Γεωργίας κ. Ανωµερίτη- στους άλλους δέκα
τέσσερις Υπουργούς Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και να
χρειάζεται να εκλιπαρούν οι Υπουργοί µας για την έγκριση, σε
πολιτικό επίπεδο, από το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας αυτής
της απαράδεκτης, παράνοµης, αντικοινοτικής και αδιαφανούς
ρύθµισης, σπαταλώντας ουσιαστικά διαπραγµατευτικές δυνατότητες
για την προώθηση, µέσω αυτού του συµβουλίου, άλλω εκκρεµών
και πολύ σοβαρών προβληµάτων της ελληνικής γεωργίας, όπως
είναι το βαµβάκι, όπως είναι ο καπνός, όπως είναι το ελαιόλαδο,
όπως είναι τα κτηνοτροφικά προβλήµατα, τα οποία συζητούνται και
των οποίων η εξέλιξη δεν είναι ευοίωνη, όπως είναι γνωστό.
Η Κυβέρνηση, πριν από τέσσερις µήνες τον Οκτώβρη πέρσι,
επέβαλε στην Αγροτική Τράπεζα την έκδοση εγκυκλίου, που ήταν
ιδιαίτερα αυστηρή και που επέβαλε στους διευθυντές των
υποκαταστηµάτων, να εισπράξουν άµεσα από τους αγρότες τις
ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της τράπεζας. Και µάλιστα, εφήρµοσε
µία ολοκληρωτική νοοτροπία, επιβάλλοντας στα αρµόδια όργανα
της τράπεζας να επισηµάνουν δύο αγρότες σε κάθε χωριό, να τους
κοινοποιήσουν επιταγές πληρωµή και να προχωρήσουν στις
αναγκαστικές εκτελέσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασµούς.
Αυτή η πολιτική, που ήταν πρόχειρη, αντιδεολογική και άδικη, δεν
εφαρµόστηκε και είναι αυτονόητο γιατί δεν εφαρµόστηκε. Είναι δε
τόσο σοβαρή η αντιµετώπιση από την Κυβέρνηση και την Αγροτική
Τράπεζα των προβληµάτων που έχει σήµερα το χαρτοφυλάκιο της
Αγροτικής Τράπεζας, ώστε υπό το κράτος και των πιέσεων,
αναγκάστηκε πριν από είκοσι, εικοσιπέντε µέρες η Κυβέρνηση και ο
Πρωθυπουργός να εφαρµόσουν µια τελείως διαφορετική πολιτική.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι η Αγροτική Τράπεζα δεν έχει πολιτική, δεν έχει
στόχους. Εφαρµόζει αντιφατική πολιτική από τη στιγµή που έρχεται
και λέει ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή χαρίστε όλους τους τόκους
υπερηµερίας και διαγράψτε το 50% των δεδουλευµένων
συµβατικών τόκων.
Είναι δυνατόν να προχωρήσουµε µ'αυτές τις αντιφατικές απόψεις;
Είναι δυνατόν τη µια µέρα να λέτε βγάλτε στο σφυρί τις περιουσίες
των αγροτών και την άλλη στιγµή να λέτε ότι θα κεφαλαιοποιηθεί το
δάνειο εκείνο µετά από τη ρύθµιση; Και διερωτώµαστε: Τι έγιναν
αυτές οι περιβόητες δεκάδες ρυθµίσεις χρεών που έχουν εγκριθεί τα
τελευταία χρόνια από την Αγροτική Τράπεζα; Γιατί αυτές οι
ρυθµίσεις δεν απέδωσαν; Γιατί αναγκαζόµαστε κάθε τόσο να
προχωρήσουµε σε ρυθµίσεις, όταν θα µπορούσαµε εφαρµόζοντας
µια πολιτική ορθολογική, αξιοποιώντας και τις αναπτυξιακές
δυνατότητες της Αγροτικής Τράπεζας, αυτού του µεγάλου
τραπεζικού φορέα -που είναι η δεύτερη τράπεζα στη χώρα µας- να
προχωρήσουµε σε στήριξη του αγρότη στην παραγωγική του
δραστηριότητα;
Φθάσαµε σε σηµείο να µη χρηµατοδοτούµε υγιείς παραγωγικές
δραστηριότητες και να περιοριζόµαστε µόνο σε στήριξη "ηµετέρων"
συνεταιρισµών και "ηµετέρων" ιδιωτών. Θα θυµάστε τι είπε η
Κυβέρνηση όταν έφερε ειδική τροπολογία που την υπέγραψε και ο
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και ο Υπουργός Γεωργίας, που
ρύθµιζε χρέη ιδιώτη για χέλια. Σας θυµίζω, κύριε Υφυπουργέ, τη
γνωστή ρύθµιση για τα χέλια. Αυτή είναι η πολιτική της
Κυβέρνησης.
Είχε την ευκαιρία η Κυβέρνηση να εφαρµόσει ρυθµίσεις που
ήταν και κοινοτικές και διαφανείς και σωστές, όπως η ρύθµιση
που είχε εφαρµόσει η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε
εντολή του τότε Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τη
ρύθµιση των χρεών των κτηνοτρόφων, που προήλθαν όχι από
δική τους ευθύνη. Αναφέροµαι στα αρνητικά ΝΕΠ και στις
αγορανοµικές ρυθµίσεις και δεσµεύσεις. 'Ηταν µια ρύθµιση η
οποία είχε τύχει της εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης µετά
από πολλές προσπάθειες, πολύµηνες προσπάθειες και
αφορούσε τρεις κλάδους της κτηνοτροφίας και εν συνεχεία
άλλους τρεις και έδινε µια ανάσα σε εκείνη την παραγωγική
δραστηριότητα, η οποία αντιµετώπιζε τεράστια προβλήµατα,
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ακριβώς γιατί δεν εγκρίθηκε από την επόµενη κυβέρνηση -ανεστάλη
η ισχύς αυτής της ρύθµισης- και σήµερα έχει οδηγηθεί στο
µεγαλύτερο αδιέξοδό της.
'Εχουµε, κύριε Υφυπουργέ, σε εκκρεµότητα µια εγκύκλιο. Εγώ
πιστεύω ότι η καθυστέρηση εκδόσεως αυτής της εγκυκλίου,
σηµαίνει δυο πράγµατα: Πρώτον, ότι έγινε πολύ πρόχειρα αυτή η
εξαγγελία. ∆ιότι είναι λογικό όταν γίνεται µια εξαγγελία ίσως µέσα
στις αγροτικές κινητοποιήσεις, να χρειάζονται πέντε, δέκα µέρες το
πολύ για να διατυπωθεί σ'ένα κείµενο εγκυκλίου. 'Η, λοιπόν, είναι
πρόχειρη η απόφαση της Κυβέρνησης και έταξε πολλά στους
αγρότες τα οποία τελικώς δεν µπορεί να τα εφαρµόσει, ή υπάρχει
κάτι άλλο, ότι κρατάει τους αγρότες σε οµηρία. ∆ιότι ελπίζουν οι
αγρότες σε ρύθµιση, η οποία τελικώς δεν πρόκειται να είναι
επωφελής, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο κ. Κατσαρός, ο οποίος
έχει αναδείξει το πρόβληµα των πανωτοκίων και της επιβάρυνσης
µε ληστρικούς τρόπους και τόκους ποινής στους αγρότες αλλά και
σε όλους τους άλλους δανειζόµενους εδώ και πολύ καιρό.
Αλλά η πολιτική της Αγροτικής Τράπεζας έχει συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά, όπως σας είπα. Θέλω ν'αναφερθώ µονολεκτικά
στο τεράστιο πρόβληµα της Ελαιουργικής. Είναι µια συνεταιριστική
οργάνωση, η οποία είναι αµαρτωλή, το έχω πει πολλές φορές. Τα
ληξιπρόθεσµα
χρέη
της
Ελαιουργικής
είναι
εβδοµήντα
δισεκατοµµύρια (70.000.000.000) δραχµές και της έχουν χαριστεί
είκοσι έξι δισεκατοµµύρια (26.000.000.000) δραχµές. Αυτή τη
συνεταιριστική οργάνωση στηρίζει η Κυβέρνηση. Και όταν έκανε
προσπάθειες εξυγίανσης µιας άλλης µεγάλης συνεταιριστικής
οργάνωσης, που είναι η "ΑΓΝΟ" που αφορά τους αγελαδοτρόφους
της Μακεδονίας, "προχώρησε" στην εξυγίανσή της επιβάλλοντας
κοµµατικά κριτήρια και κοµµατικές αποφάσεις.
Θεωρούµε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υφυπουργέ, ότι είναι ανάγκη η
Αγροτική Τράπεζα να προχωρήσει σε ρύθµιση των χρεών των
αγροτών, η οποία να συνεκτιµά τα τεράστια προβλήµατα, που
συνεπάγεται το πολύ υψηλό επιτόκιο δανεισµού, το οποίο έχει
οδηγήσει στο σηµερινό αδιέξοδο τους αγρότες και να είναι ειλικρινής
µε αυτά που είπε.
Αυτή η ρύθµιση να αποτελέσει µια θεσµική παρέµβαση, η οποία, µε
την αποτελεσµατικότητά της, θα αποτρέψει την έγκριση νέων
ρυθµίσεων που τελικώς διαταράσσουν και τη συναλλακτική τάξη και
την αξιοπιστία των τραπεζών και τις σχέσεις µεταξύ
συναλλασσόµενων µε την τράπεζα, όταν είναι γνωστό πως οι υγιείς
και οι ενήµεροι αγρότες χάνουν απ' αυτήν τη ρύθµιση. 'Οσοι
προσέφυγαν στην τράπεζα και εξόφλησαν σύντοµα τα χρέη τους
είναι τώρα εκτεθειµένοι και ζηµιωµένοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Τζωάννος έχει το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ' αρχάς να
επισηµάνω ότι το θέµα που συζητάµε σήµερα είναι τεράστιας
σηµασίας για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, πλέον στα
πλαίσια ενός ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος και δη στα
πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης.
Είναι γνωστό ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας
πάει από το κακό στο χειρότερο, παρά τα όσα λέει η Κυβέρνηση.
Και η ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας και δη των επιχειρήσεων
εξαρτάται εν πολλοίς από το κόστος χρηµατοδότησης. ∆εν είναι
µόνο το εργατικό κόστος, αλλά και το κόστος χρηµατοδότησης που
βελτιώνουν ή αντίστροφα χειροτερεύουν την ανταγωνιστικότητα
µιας επιχειρήσεως. Και δυστυχώς σ' αυτό τον τοµέα η Κυβέρνηση
δεν κάνει τίποτα. Αντιθέτως αφήνει το τραπεζικό σύστηµα να
λειτουργεί κάτω από συνθήκες ολιγοπωλιακές, οι οποίες τελικά
αυξάνουν το κόστος χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και
µειώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτά βέβαια φαίνονται στο ισοζύγιο πληρωµών, το οποίο εκ
συστήµατος ξεχνάει η Κυβέρνηση οσάκις οµιλεί για τα µεγέθη της
οικονοµίας. Τα λέω αυτά διότι για να πετύχουµε τη µείωση του
κόστους χρηµατοδότησης πρέπει στην αγορά τραπεζικών
υπηρεσιών να υπάρξουν ανταγωνιστικές συνθήκες. Και γνήσιος
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ανταγωνισµός δεν µπορεί να υπάρξει όταν το θεσµικό πλαίσιο δεν
αντιµετωπίζει ισότιµα όλες τις πλευρές σ' αυτήν την αγορά. ∆ηλαδή
τον καταναλωτή υπηρεσιών που είναι ο δανειολήπτης και τον
παραγωγό των υπηρεσιών που είναι η τράπεζα. 'Ολο το σύστηµα
το ελληνικό, το θεσµικό, είναι µονοµερές προς µια κατεύθυνση. ∆εν
αναφέροµαι βέβαια στους κακοπληρωτές και κανένας δεν έχει
διάθεση να τους υπερασπισθεί τους εκ συστήµατος καταχραστές
των χρηµάτων που λαµβάνουν ως δάνεια. Μιλάµε για τους
καταχρηστικούς όρους στις συµβάσεις µεταξύ τραπεζών και
δανειοληπτών όλων των κατηγοριών, οι οποίοι όροι βασίζονται και
στην αδυναµία την διαπραγµατευτική του πελάτη.
Το ίδιο υπάρχει αν θέλετε και σε άλλες δραστηριότητες, όπως στις
υπηρεσίες τουρισµού και εκεί είχαµε επέµβαση της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης, η οποία επέβαλε την προστασία του καταναλωτή, του
ταξιδιώτη σε σχέση µε τα "ψιλά" γράµµατα. Το ίδιο έχουµε και εδώ,
το οποίο αφορά και τον δανειολήπτη και τους εγγυητές. Σ' αυτό το
θέµα η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Υπάρχει δηλαδή το θέµα
ανατοκισµού, το οποίο συζητάµε άµεσα τώρα µε το άρθρο 12, αλλά
υπάρχει και το γενικότερο θέµα των συµβάσεων.
Και θέλω να θυµίσω στο Σώµα ότι τον περασµένο Μάιο, στις
26.5.98, ο τότε Υφυπουργός Ανάπτυξης ο κ. Χρυσοχοϊδης, είχε
εξαγγείλει διάφορα µέτρα ρυθµίσεων για την προστασία των
πελατών των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά, τα
στεγαστικά και τα προσωπικά δάνεια. Και έλεγε, στην ανακοίνωση
τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι είχε εντοπίσει καταχρηστικούς
όρους στις τραπεζικές συµβάσεις. Το θέµα αυτό το είχε συζητήσει
µε την 'Ενωση Ελληνικών Τραπεζών. Και µεταξύ άλλων έλεγε ότι
πρέπει να καταργηθούν οι όροι που συνεπάγονται υπερβολική
δέσµευση του καταναλωτή και υπερβαίνουν κατά πολύ το σκοπό
για τον οποίο τίθενται. Το ίδιο ισχύει σε όλες τις συµβάσεις.
∆εν µπορούµε να πούµε ότι θα προχωρήσουµε όσον αφορά τα
καταναλωτικά δάνεια και δεν θα το κάνουµε για τα υπόλοιπα δάνεια.
∆ιότι το πρόβληµα υπάρχει για όλες τις µορφές δανεισµού και για
όλων των ειδών τις συµβάσεις. Και εν πάση περιπτώσει, καλό θα
ήταν να µας πει η Κυβέρνηση τι έχει κάνει για την εφαρµογή αυτών
των εξαγγελιών.
Θέλω επίσης να τονίσω ότι η 'Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, έχει
εκδόσει έναν Κώδικα Τραπεζικής ∆εοντολογίας µε λεπτοµερείς
ρυθµίσεις ο οποίος είναι πολύ καλός. Και το ερώτηµα είναι γιατί δεν
εφαρµόζεται γενικά. Και εφόσον πλέον οικειοθελής εφαρµογή δεν
υπάρχει, ας γίνει υποχρεωτική η εφαρµογή του. Παραδείγµατος
χάρη, στο άρθρο 35 αυτού του κώδικα υπάρχει υποχρέωση για
πλήρη ενηµέρωση όλων των πελατών για τους λογαριασµούς τους.
Και ανέφερε ο συνάδελφος κ. Κωστόπουλος ότι δεν δίδονται οι
καρτέλλες. Αυτό έπρεπε να είναι αυτονόητο. Συνεπώς επιβάλλεται η
υποχρεωτική εφαρµοφή του Κώδικα ∆εοντολογίας των Τραπεζών
σαν πρώτη φάση για να προλάβουµε τα χειρότερα. ∆ηλαδή ο
οξύτατος ανταγωνισµός από άλλες χώρες στον τραπεζικό τοµέα θα
φέρει σε δύσκολη θέση τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες, αντί να
βελτιώνονται εκεί που θα έπρεπε, βασίζουν την κερδοφορία τους
πάνω σε καταχρηστικές συµπεριφορές. Αυτό δεν µπορεί να
διαιωνιστεί.
Τέλος, όσον αφορά τον ανατοκισµό, έχουµε πει ως Νέα ∆ηµοκρατία
και στον παρελθόν, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο πλαφόν
για τα ποσά που µπορούν να υπάρξουν ως επιβάρυνση του χρήστη
του δανείου σε σχέση µε το αρχικό κεφάλαιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ.Ρεγκούζας έχει το
λόγο.
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: Κύριε
Πρόεδρε,
είναι
βέβαιο
ότι
βρισκόµαστε µπροστά σε ένα αδικαιολόγητο προνόµιο των
τραπεζών, δηλαδή µπροστά στο φαινόµενο της νόµιµης
τοκογλυφίας. Στο άρθρο 106 του Συντάγµατος ορίζεται ότι το
κράτος µπορεί να επέµβει ρυθµιστικά για να συντονίσει την
οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. 'Οµως αυτή η ευχέρεια
που δόθηκε στο κράτος από το συνταγµατικό νοµοθέτη,
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πρέπει να ασκείται µέσα στο πλαίσιο των ορίων τα οποία ρητά
καθιερώνει το άρθρο 106 του Συντάγµατος. ∆ηλαδή το κράτος
µπορεί να διαταράσσει την αρχή των ίσων όρων του ανταγωνισµού
και να περιορίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και την οικονοµική
ελευθερία στις εξής δύο περιπτώσεις: Πρώτον, όταν επιδιώκεται µε
την κρατική επέµβαση να συντονιστεί η οικονοµική δραστηριότητα
της χώρας, προκειµένου να εδραιωθεί η κοινωνική ειρήνη και να
προστατευθούν τα γενικά συµφέροντα του κράτους. ∆εύτερον, όταν
ειδικότερα πρόκειται να ληφθούν µέτρα επιβαλλόµενα για την
αξιοποίηση του εθνικού πλούτου και την προώθηση της
περιφερειακής ανάπτυξης.
Με την απόφαση 289/80 της νοµισµατικής επιτροπής χορηγήθηκε
προνόµιο σε µία οµάδα ιδιωτικών τραπεζων, προνόµιο που
επιβάρυνε οικονοµικά άλλη οµάδα επιχειρήσεων του ιδιωτικού
τοµέα, δηλαδή τους οφειλέτες τραπεζών για τους λόγους και τις
συνθήκες που υπήρχαν εκείνη την εποχή. 'Οµως αυτή η περίπτωση
δεν προβλέπεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 106 του Συντάγµατος.
'Οταν χορηγήθηκε αυτό το προνόµιο οι τράπεζες δεν αντιµετώπιζαν
οικονοµικά προβλήµατα, αλλά προβλήµατα σχετικά µε τα ποσοστά
των επιτοκίων.
Η χορήγηση, λοιπόν, αυτού του προνοµίου στις τράπεζες δεν είναι
µόνο αντίθετη µε την παράγραφο 1 του Συντάγµατος, αλλά κάτω
από αυτές τις συνθήκες εµφανίζεται σαν αδικαιολόγητη και
ευρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε το γράµµα και το πνεύµα του
άρθρου 106 του Συντάγµατος. Στην παράγραφο 2 του εν λόγω
άρθρου ορίζεται και ένας πρόσθετος περιορισµός του κράτους,
όταν για λόγους γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος ευνοεί κάποιον
µε χορήγηση προνοµίου π.χ. φορολογικές απαλλαγές κλπ.
Το Σύνταγµα απαγορεύει να χορηγούνται προνόµια όταν µε αυτά
προσβάλλεται σοβαρά η οικονοµική ελευθερία κάποιας άλλης
οµάδος προσώπων και όταν µε αυτά τα προνόµια δηµιουργούνται
κίνδυνοι για την εθνική οικονοµία. Το αποτέλεσµα αυτής της
νοµοθετικής ρύθµισης ήταν να καταστραφούν οικονοµικά οι
οφειλέτες των τραπεζών κυρίως παραγωγικές επιχειρήσεις ή
ιδιώτες ή αγρότες µε συνέπεια να ενταθεί η κρίση στην εθνική
οικονοµία.
Με αυτά τα δεδοµένα η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν.1083/80
και η απόφαση 289/80 της νοµισµατικής επιτροπής εκδόθηκαν και
κατά παράβαση του άρθρου 106 του Συντάγµατος και δεν θα
έπρεπε να έχουν καν νοµική ισχύ ως αντισυνταγµατικές. Κατά τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων" πρόκειται για το µετέπειτα ν. 2601/98- η Κυβέρνηση αναγνώρισε το
τραπεζικό προνόµιο τουλάχιστον φραστικά. Υποσχέθηκε ότι έφερε
αυτό το νοµοσχέδιο για να λύσει το πρόβληµα.
Τα ελαττώµατα αυτού του νόµου προσπάθησε ο Υφυπουργός
Εθνικής Οικονοµίας τότε να τα διορθώσει µε υποσχέσεις που
δόθηκαν ότι θα ρυθµιστεί το θέµα µε εγκύκλιο που θα εξεδίδετο.
'Οµως τέτοια εξουσιοδότηση δεν υπήρξε για όλο το περιεχόµενο της
ρύθµισης. Η εγκύκλιος που εξεδόθη στην συνέχεια δεν
περιελάµβανε ουσιαστικά όλες αυτές τις περιπτώσεις και κυρίως της
αναδροµικής επιβολής των πανωτοκίων του παρελθόντος, τα οποία
έµειναν εκτός ρύθµισης. Επίσης δεν ρυθµιζόταν το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο επιβάλλεται ο ανατοκισµός που παλαιότερα
ήταν ένας χρόνος και τώρα έχει γίνει έξι µήνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ερώτηµα που δηµιουργείται είναι γιατί η Κυβέρνηση στηρίζει το
τραπεζικό σύστηµα µε τέτοια σκανδαλώδη προνόµια και δεν
προστατεύει τον 'Ελληνα πολίτη που ουσιαστικά είναι και ο
εκφραστής της λαϊκής εντολής σε αυτήν την Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από τη Νέα ∆ηµοκρατία)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):
Εθνικής Οικονοµίας κ. Πάχτας έχει το λόγο.

Ο

Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Κύριε
Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό το κοινωνικό
πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί από τη γνωστή, µερικές φορές,
υπέρογκη επιβάρυνση των δανειοληπτών από τόκους, δικαστικά
έξοδα κλπ. λόγω των καθυστερηµένων οφειλών τους, µε
αποτέλεσµα το οικονοµικό αδιέξοδο, σε οικογενειακό και
επιχειρηµατικό επίπεδο. Παράλληλα και οι τράπεζες αντιµετωπίζουν
το πρόβληµα να παραµένουν διαχρονικά µεγάλου ύψους
απασχοληµένα κεφάλαια σε κάθε µορφής καθυστερηµένες
πιστοδοτήσεις,
προσφέροντας
ελάχιστα
στα
οικονοµικά
αποτελέσµατά τους και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα
επαναχρησιµοποίσής τους.
Το πρόβληµα έχει τις ρίζες του στο γεγονός ότι µέχρι πρότινος
επιτρεπόταν ο χωρίς οποιονδήποτε περιορισµό εκτοκισµός των
χρωστούµενων στις τράπεζες τόκων, αλλά και στο γεγονός ότι τα
δάνεια έγιναν µε πολύ υψηλά ονοµαστικά επιτόκια. Παράλληλα µε
την
πτώση
του
πληθωρισµού,
σαν
αποτέλεσµα
της
αντιπληθωριστικής µας πολιτικής, τα πραγµατικά επιτόκια
αυξήθηκαν και µαζί µε αυτά το πραγµατικό βάρος των
επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα οι πραγµατικές υποχρεώσεις να ήταν
σε πολλές περιπτώσεις αδύνατον να πληρωθούν. Βέβαια το
φαινόµενο αυτό είναι πρόσκαιρο. Μετά την πρώτη µεταβατική
περίοδο ακολουθεί µείωση των επιτοκίων και η κατ' επέκταση
µείωση των πραγµατικών επιτοκίων. Το γεγονός αυτό ευνοεί την
ανάκαµψη της οικονοµίας και αυξάνονται οι δυνατότητες που έχουν
οι επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Βέβαια το καθεστώς των αυθαίρετων ανατοκισµών, δηλαδή ο
υπολογισµός τόκων, πάνω στους τόκους, από την πρώτη ηµέρα
της καθυστέρησης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό ή άλλο περιορισµό
είναι σε ισχύ από το 1980. Τότε το 1980 επετράπη στα πιστωτικά
ιδρύµατα από την πρώτη ηµέρα της καθυστέρησης ο ελεύθερος
ανατοκισµός των ληξιπρόθεσµων τραπεζικών χορηγήσεων. Το
καθεστώς αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ µέχρι το 1996. Τότε στις 15
Ιουλίου 1996 ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος µε πράξη του,
διαµορφώνει µια πιο ευνοϊκή κατάσταση χωρίς να λυθεί ουσιαστικά
το θέµα. Οφείλουµε, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε το θέµα
ριζοσπαστικά και οριστικά. Και έτσι αποφασίστηκε µια σηµαντική
παρέκβαση, ώστε να µην οδηγούνται σε υπερχρέωση νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Υπήρξε, λοιπόν, η νοµοθετική ρύθµιση που
αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αυτή η
ρύθµιση αναφέρεται σε νέες δανειακές συµβάσεις και ορίζει
ελάχιστη χρονική περίοδο ανατοκισµού.

Το σηµαντικό όµως είναι ότι µε την παρέµβαση που έκανε ο
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας παραπλανήθηκε το Σώµα µε τη
µεταφορά και την τοποθέτηση της παραγράφου 2 στο άρθρο 12 του
σχετικού νόµου.

Ο γενικός κανόνας που έγινε αποδεκτός είναι ότι ο χρόνος
ανατοκισµού των τόκων των καταθέσεων να είναι ίδιος µε το χρόνο
ανατοκισµού των τόκων χορηγήσεων, δηλαδή το διάστηµα των έξι
µηνών. Αυτό σηµαίνει ότι οι δανειολήπτες εξασφαλίζονται έναντι
αυθαίρετων ή µονοµερών ρυθµίσεων από την πλευρά των
τραπεζών που έχουν ως συνέπεια την υπέρµετρη επιβάρυνσή τους.
'Ετσι δεν θα έχουµε πλέον το θλιβερό φαινόµενο του
πολλαπλασιασµού, το ύψος του αρχικού δανείου συνέπεια των
συνεχών ανατοκισµών µέσα σε δύο ή τρία χρόνια.

Ουσιαστικά νοµιµοποιεί τις τράπεζες να επιβάλουν πανωτόκια και
σε εκείνους τους πολίτες που είχαν υπογράψει κάποιες συµβάσεις
που όµως δεν είχαν δεχθεί τον ανατοκισµό. Αποτέλεσµα αυτού είναι
ότι το καθεστώς που δηµιουργήθηκε µετά την ψήφιση του νόµου, να
είναι δυσχερέστερο για πολλές περιπτώσεις συµπολιτών µας. Αυτό
δίνει το δικαίωµα και τη δυνατότητα σε κάθε εχέφρονα πολίτη να
διερωτάται ποιον εξυπηρετεί το νοµοθετικό Σώµα και η Κυβέρνηση
που έχει τη πρωτοβουλία τη νοµοθετική, τις τράπεζες ή τους
πολίτες; Η απάντηση είναι, ασφαλώς, τους πολίτες. Το άλλο

Με τις ρυθµίσεις αυτές γνωρίζουν οι δανειζόµενοι ότι µετά την
πάροδο του εξαµήνου και τότε µόνο, οι δεδουλευµένοι
οφειλόµενοι τόκοι θα προστίθενται στο αρχικό κεφάλαιο και θα
αποτελούν τη νέα βάση για τον υπολογισµό των τόκων του
επόµενου εξαµήνου. Αυτό θα ισχύει και για τα δάνεια κάθε
κατηγορίας, δηλαδή για δάνεια κατασκευαστικά, πάγιες
εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, δάνεια στεγαστικά είτε αυτά
είναι βραχυπρόθεσµα είτε αυτά είναι µακροπρόθεσµα, σε
αντίθεση µε την υφιστάµενη κατάσταση, όπου ανάλογα µε την
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τράπεζα η διαδικασία του ανατοκισµού µπορεί να γίνει δύο, τρείς ή
και ακόµα έξι φορές µέσα στο εξάµηνο, όπως και για τα δάνεια της
καταναλωτικής πίστης.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων για τα δάνεια αυτής της
κατηγορίας, δηλαδή τα προσωπικά καταναλωτικά δάνεια του κάθε
νοικοκυριού δάνεια, ο ανατοκισµός γινόταν κάθε µήνα. Την
ανωτέρω ρύθµιση του εξαµήνου την επεκτείναµε και στα δάνεια
αυτής της κατηγορίας της καταναλωτικής πίστης, καθώς και στις
πιστωτικές κάρτες. Πιστεύω ότι η παρέµβασή µας αυτή έχει
συµβάλει στην ουσιαστική µείωση του πραγραµατικού κόστους
δανεισµού των νοικοκυριών, καταναλωτών και ιδιωτών.
Επίσης, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των αντισυµβαλλοµένων και
σε ό,τι αφορά το χρόνο ανατοκισµού ελάχιστο όριο το εξάµηνο και
σε ό,τι αφορά το ύψος του επιτοκίου υπερηµερίας. Θα υπάρχει
περιορισµός ανωτάτου ορίου στην προσαύξηση του επιτοκίου
υπερηµερίας και το ανώτατο όριο βεβαίως περιορίζεται στις δυόµισι
εκατοστιαίες µονάδες. Θα έρθω σ'αυτό λίγο παρακάτω.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
απόψεις σχετικά µε το πρόβληµα έθεσε κατ'αρχήν κάποιες αρχές:
Πρώτον, να υπάρχει αναλυτική και σαφής ενηµέρωση για τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι
αντισυµβαλλόµενοι. Οι τράπεζες πλέον οφείλουν να ενηµερώνουν
λεπτοµερώς τους πελάτες τους για τους όρους του δανεισµού.
∆εύτερον, ότι το ύψος του επιτοκίου υπερηµερίας, σε συνδυασµό µε
τον ανατοκισµό των τόκων, δεν πρέπει να οδηγεί σε υπερβολική
επιβάρυνση των δανειζοµένων, αφού εκτός των άλλων, κάνει
δυσχερέστερη την οµαλή εξυπηρέτηση των οφειλών. Γι'αυτό, µε
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίσαµε σε δυόµισι
ποσοστιαίες µονάδες το ανώτατο ύψος των επιτοκίων, του
επιτοκίου υπερηµερίας, από 4% που ήταν µέχρι πρόσφατα.
Αναφέρθηκα σε αυτό προηγουµένως.
Τρίτον, το πλαίσιο των κανόνων δεν πρέπει άµεσα ή έµµεσα να
ευνοεί τους ασυνεπείς δανειζοµένους µε το να απολαµβάνουν
δηλαδή καλύτερης µεταχείρισης από αυτήν των ενήµερων
οφειλετών. Γι'αυτό και εµµένουµε στη διατήρηση των επιτοκίων
υπερηµερίας.
Τέλος τέταρτον, δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο, ότι
τυχόν ευνοϊκότερη µεταχείριση των υπερήµερων οφειλετών θα
µπορούσε να οδηγήσει τις τράπεζες σε αµυντικές ενέργειες για
αντιστάθµιση της απώλειας εσόδων, οι οποίες ίσως ελάµβαναν τη
µορφή είτε αύξησης του κόστους των χορηγήσεων σε όλους τους
δανειζοµένους είτε περιορισµού των χορηγήσεων σε επιχειρήσεις
και ιδιώτες που δεν έχουν ευχερή πρόσβαση στο πιστωτικό
σύστηµα, λόγω περιορισµένης πιστοληπτικής επιφάνειας.
Με βάση τις αρχές αυτές, έγινε η νοµοθετική ρύθµιση, το άρθρο 12
του ν.2601/98. Με τη ρύθµιση αυτή ορίστηκε ελάχιστη περίοδος
ανατοκισµού και έτσι τέθηκε φραγµός στη διόγκωση των οφειλών,
που αφ'ενός ήταν πλέον αντικειµενικά αδύνατη η είσπραξή τους και
αφ'ετέρου µας δηµιουργεί σε ένα µεγάλο βαθµό κοινωνικό
πρόβληµα. Η ρύθµιση αυτή δεν ήταν δυνατόν να έχει ευρεία
αναδροµική ισχύ.
Και γιατί δεν ήταν δυνατόν να έχει αναδροµική ισχύ: Πρώτον, γιατί
τα πιστωτικά ιδρύµατα είχαν ήδη κλείσει τους ετήσιους
ισολογισµούς χωρίς να έχουν προβεί σε σχετικές προβλέψεις για
κινδύνους αυτής της κατηγορίας λόγω και της δικαστικής
αναγνώρισης της νοµιµότητας της µέχρι τότε ακολουθούµενης
πρακτικής. Τυχόν αναδροµική εφαρµογή θα οδηγούσε σε
επιβάρυνση της οικονοµικής τους κατάστασης και φερεγγυότητας η
έκταση της οποίας ήταν και είναι δύσκολο να εκτιµηθεί µε ακρίβεια.
Και δεύτερον, η επίπτωση από την αναδροµική τροποποίηση της
συχνότητας ανατοκισµού των δανείων δεν µπορούσε να
αντισταθµισθεί από ανάλογη αναδροµική µεταχείριση των
καταθέσεων. Εξάλλου, η ένταση του ανταγωνισµού των τραπεζών
µε τις λοιπές επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή και
έναντι των τίτλων του ελληνικού δηµοσίου ανάγκαζε τις τράπεζες να
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προβαίνουν σε συχνότερο του εξαµήνου εκτοκισµό των κάθε
φύσεως καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων.
Πέραν της ψήφισης του άρθρου 12 για τα πανωτόκια, η ηγεσία του
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας σύµφωνα µε τη δέσµευσή της στη
Βουλή έστειλε στην 'Ενωση Ελληνικών Τραπεζών εγκύκλιο µε την
οποία συνέστηνε τη λήψη αναγκαίων ενεργειών από µέρους των
τραπεζών για να προωθηθούν οι αναγκαίες ρυθµίσεις χρεών όπου
αυτό ήταν δυνατόν και χωρίς να ανατραπούν οι ισολογισµοί των
τραπεζών που είχαν ήδη δηµοσιευθεί.
Πρέπει να τονισθεί ότι οι τράπεζες στη χώρα µας λειτουργούν ως
ανώνυµες εταιρείες που λογοδοτούν όχι µόνο στους µετόχους τους
µε πολλά ασφαλιστικά ταµεία ανάµεσα σ'αυτούς, αλλά και στους
καταθέτες οι οποίοι τους έχουν εµπιστευθεί τις δικές τους
οικονοµίες. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η όποια κυβέρνηση δεν έχει
δυνατότητες επιβολής συγκεκριµένων ρυθµίσεων και πολύ
περισσότερο διαγραφής χρεών.
Μέσα, λοιπόν, από την εγκύκλιο αυτή δίνονται σαφείς και
λεπτοµερείς οδηγίες, οι οποίες και στοχεύουν στη ρύθµιση των
προβληµάτων που προήλθαν από την υπέρµετρη αύξηση της
συχνότητας του ανατοκισµού ή από τα υψηλά επιτόκια κατά το
παρελθόν και την έλλειψη καθορισµού του ανώτερου ύψους των
τόκων υπερηµερίας.
Οι παρεµβάσεις είναι σαφές ότι αφορούν τις περιπτώσεις εκείνες
του δανεισµού των επιχειρήσεων όπου δεν υπήρχε συµφωνία για
τη συχνότητα του ανατοκισµού. 'Αλλωστε, αυτές οι περιπτώσεις
κρίθηκαν από την ολοµέλεια του Αρείου Πάγου σαν άκυρες.
Η 'Ενωση Ελληνικών Τραπεζών συνέταξε ερµηνευτικό έγγραφο για
την εφαρµογή της εγκυκλίου και οι κρατικές τράπεζες έχουν αρχίσει
τις σχετικές ρυθµίσεις που όµως λόγω της φύσης του προβλήµατος,
δεν αφορούν όλες τις περιπτώσεις που αποτελούν µέρος του
προβλήµατος.
Πέραν όµως των ανωτέρω, το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
προχώρησε στη σύσταση προς τις τράπεζες να ρυθµίσουν την
υπερχρέωση των επιχειρήσεων είτε από τα υψηλά επιτόκια είτε από
την αύξηση της συχνότητας του ανατοκισµού και ανεξάρτητα από το
αν υπήρχε ή όχι συµφωνία περί ανατοκισµού µε βάση το κριτήριο
της βιωσιµότητας, έτσι ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις να συµβάλουν
στην προσπάθεια της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.
Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα αυτή και η εγκύκλιος υπενθυµίζει
τη δυνατότητα αυτή στις τράπεζες να ρυθµίσουν µέρος ή και το
σύνολο των εξωλογιστικά προσδιορισθέντων τόκων µε βάση το
ν.2076/92, δηλαδή εκείνα τα χρέη τα οποία δεν εξυπηρετούνται για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, µεταξύ των άλλων οι τράπεζες θα πρέπει
να αναµορφώσουν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων ή πιστώσεων
που πηγάζουν από τις υφιστάµενες συµβάσεις χωρίς συµφωνία
περί ανατοκισµού, αφαιρώντας από αυτά τα ποσά που προέρχονται
από την κεφαλαιοποίηση των τόκων εξ ανατοκισµού σε χρονικά
διαστήµατα µικρότερα του εξάµηνου. ∆ηλαδή µε την εγκύκλιο
παρέχεται η ευχέρεια στις τράπεζες να διαγράψουν τις απαιτήσεις
που προέρχονται από το ότι η κεφαλαιοποίηση των τόκων γινόταν
για χρονικά διαστήµατα µικρότερα του εξαµήνου.
Ακόµη, χάριν της εξυγίανσης βιώσιµων επιχειρήσεων ώστε αυτές
να µπορέσουν να συµβάλουν στην προσπάθεια για την οικονοµική
ανάπτυξη, οι τράπεζες µπορούν να αφαιρούν µέρος ή το σύνολο
των εξωλογιστικά προσδιορισθέντων τόκων κατ'εφαρµογή του
ν.2076/92 µε βάση ορισµένες προϋποθέσεις.
Προκύπτει συνεπώς ότι κατ'αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζεται
κατά έναν τρόπο µπορεί να πει κανείς απ'όλες τις πλευρές,
χωρίς βεβαίως να έχει οριστικοποιηθεί το θέµα και να έχουµε
οριστική λύση, το θέµα του ανατοκισµού δηλαδή των σε
καθυστέρηση τόκων που οφείλονται στις τράπεζες και τίθεται
τέρµα στις υπερβολές που παρατηρήθηκαν λαµβάνοντας
υπόψη το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα, αλλά και
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τις δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν µέχρι πρόσφατα τις
τράπεζες.
Πρόσφατα -και έγινε αναφορά σ' αυτό από τους κυρίους
συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας- προχωρήσαµε σε µία γενναία
ρύθµιση των αγροτικών χρεών µέσα στα πλαίσια της οικονοµικής
και κοινωνικής πολιτικής µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 'Οχι προχωρήσατε, εξαγγείλατε.
'Αλλο το ένα, άλλο το άλλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 'Εχει διαφορά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Κύριε
Πρόεδρε, όλα έχουν το δρόµο υλοποίησής τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού της Αγροτικής Τράπεζας,
εφαρµόζοντας την τεχνολογία και τις ρυθµίσεις των σύγχρονων
τραπεζών, εφαρµόζοντας τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας για το θέµα των ανατοκισµών από
προηγούµενα δάνεια, αλλά και αξιοποιώντας την απροσδόκητα
ευνοϊκή οικονοµική συγκυρία που διαµορφώνεται πλέον µε τις
πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, έχουν
προτρέξει και των πλέον αισιόδοξων προβλέψεων της Κυβέρνησης
αλλά και όλων των αντικειµενικών παρατηρητών της ελληνικής
οικονοµικής σκηνής, προχώρησε στις εξής αποφάσεις που βεβαίως
πρέπει να υλοποιηθούν στη συνέχεια από την Αγροτική Τράπεζα.
Είναι τρεις οι κατηγορίες: Πρώτον, διαγραφή όλων των τόκων
ποινής. 'Αρα απαλλάσσεται ο αγρότης, ο µικρός αγρότης ιδιαίτερα
από όλα τα βάρη ενός κακού παρελθόντος, ενός αρνητικού
παρελθόντος για την Αγροτική Τράπεζα, για το τραπεζικό σύστηµα
γενικότερα, για την ελληνική οικονοµία.

'Ετσι η ρύθµιση χρεών αφορά όλους τους αγρότες που έχουν λάβει
δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα και όχι µόνο εκείνους που δεν
εξυπηρετούν τα δάνειά τους, αρκεί να είναι φυσικά πρόσωπα είτε
µικρού µεγέθους επιχειρήσεις µε δραστηριότητα στη γεωργία, την
κτηνοτροφία και την αλιεία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μέχρι ποιο έτος;

'Οπως γνωρίζετε,κύριοι συνάδελφοι, µετά από µία σειρά επαφών µε
όλους τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσµου και την επίσκεψη
σε πολλές πόλεις της Ελλάδος όπου έχουµε µεγάλη συγκέντρωση
αγροτικού πληθυσµού και αγροτικής παραγωγής, από την ηγεσία
του Υπουργείου Γεωργίας, το Υπουργικό Συµβούλιο µέσα από µία
εισήγηση του Υπουργείου Γεωργίας προχώρησε σε προτάσεις
ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου, τον εκσυγχρονισµό της
αγροτικής παραγωγής και την προετοιµασία της ελληνικής γεωργίας
για τον 21ο αιώνα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Το
δεύτερο,διαγραφή του 50% των δεδουλευµένων τόκων. Και τρίτον,
σύναψη νέου δανείου για το ποσό που θα προκύψει από τις
διαγραφές,το οποίο δάνειο θα έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά. Θα
έχει διετή διάρκεια για την πρώτη διετία της αποπληρωµής του, Θα
έχει επιτόκιο µειωµένο κατά τέσσερις µονάδες σε σχέση µε το
εκάστοτε ισχύον επιτόκιο χορηγήσεων για δάνεια αυτού του είδους
της ΑΤΕ και τέλος, για το διάστηµα αποπληρωµής του µετά την
πρώτη διετία, θα έχει κυµαινόµενο επιτόκιο αγοράς.

∆ιέγραψε έτσι µία σειρά από µέτρα θεσµικού, λειτουργικού και
οικονοµικού χαρακτήρα µε τα οποία ελπίζει η Κυβέρνηση ότι,αν
αξιοποιηθούν από τις αγρότισσες, τους αγρότες και ιδιαίτερα τους
νέους αγρότες που εισέρχονται δυναµικά πλέον στο χώρο της
αγροτικής παραγωγής, θα αποκτήσουµε επιτέλους την
ανταγωνιστική εκείνη γεωργία,η οποία θα αναδείξει τα ισχυρά
πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα µας στον κρίσιµο στίβο της
αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε µια περίοδο που
απελευθερώνεται το παγκόσµιο εµπόριο αγροτικών προϊόντων,
ανασυντάσσεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική και πλέον τα οφέλη της
αυξηµένης ανταγωνιστικότητας θα είναι πολύ ουσιαστικότερα και σε
όρους αγροτικής απασχόλησης και σε όρους αγροτικού
εισοδήµατος σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο που
κυριαρχείται από το καθεστώς προστασίας.

Τώρα, ποιους καλύπτουν αυτές οι αποφάσεις, κύριοι συνάδελφοι:
Καλύπτουν τα φυσικά πρόσωπα, τις αγρότισσες, τους αγρότες
ολόκληρου του πρωτογενούς τοµέα. 'Αρα αγρότες, κτηνοτρόφους
και αλιείς. Καλύπτει στη συνέχεια τις µικρές εκµεταλλεύσεις του
πρωτογενούς τοµέα, δηλαδή τις µικρές αγροτικές, κτηνοτροφικές
και αλιευτικές επιχειρήσεις, καθώς και τα θερµοκήπια. Και τέλος,
καλύπτει τις δόσεις δανείων που συνδέονται µε βεβαιωµένες
φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγµα η φυσική καταστροφή
στο Νοµό Καρδίτσας και η φυσική καταστροφή στο Νοµό Ηµαθίας.

Είναι βέβαιο ότι ως αποτέλεσµα της πολύ κακής οικονοµικής
κατάστασης της χώρας µας για δύο και πλέον δεκαετίες, µιας
κατάστασης που χαρακτηριζόταν από εξαιρετικά υψηλό
πληθωρισµό και εξαιρετικά υψηλά επιτόκια, υπάρχουν
επιβαρύνσεις δυσβάστακτες ή και αβάστακτες, θα έλεγε κανείς,
ιδιαίτερα για το µικρό παραγωγό από το υπερβολικό κόστος
αποπληρωµής παλαιών δανείων, που είναι βεβαρηµένα µε
ιδιαίτερα υψηλά, απαγορευτικά επιτόκια και επιπλέον µε τόκους
ποινής και µια σειρά από άλλες επιβαρύνσεις που συνήθιζαν οι
τράπεζες στο παρελθόν να επιβαρύνουν τους δανειολήπτες.
Σήµερα η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος είναι σε θέση, στο
πλαίσιο της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισµού της, το οποίο,
όπως γνωρίζετε, προωθείται από την Κυβέρνηση και µε την
αυστηρή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, να αξιοποιήσει τα
οφέλη της νέας δυναµικής εθνικής οικονοµίας που έχει προβάλει
ιδιαίτερα τους τελευταίους µήνες µε τη µεγάλη πτώση του
πληθωρισµού και την αντίστοιχη µεγάλη πτώση των επιτοκίων.
Ζούµε σε ένα οικονοµικό περιβάλλον που θα ήταν άδικο, κατάφωρα
άδικο, ο 'Ελληνας αγρότης να µην κερδίσει και αυτός όπως θα
κερδίσει και ο συνταξιούχος και ο χαµηλόµισθος από το νέο αυτό
οικονοµικό περιβάλλον. Η νέα ελληνική οικονοµία είναι σε θέση να
εισφέρει πολύ ουσιαστικά και στην ανταγωνιστικότητα και στην
απασχόληση και στο εισόδηµα και το βιοτικό επίπεδο του κάθε
'Ελληνα και της κάθε Ελληνίδας που συµµετέχει ενεργά στην
παραγωγική διαδικασία.
Για τους λόγους αυτούς και µε βάση τις σχετικές εισηγήσεις και
προτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας και της διοίκησης της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του προγράµµατος

Αυτές είναι οι αποφάσεις που πήρε η Κυβέρνηση και, όπως είπα
προηγουµένως, θα πρέπει να υλοποιηθούν στη συνέχεια από την
ΑΤΕ. Είναι µία αξιοποίηση δύο στοιχείων: Της βελτίωσης της
οικονοµίας και δεύτερον, της θετικής πορείας του προγράµµατος
εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού της ΑΤΕ. Ο κρατικός
προϋπολογισµός είναι και θα παραµείνει πλήρως αµέτοχος σ'
αυτήν την απόφαση όπως έχει δηλώσει και ο αρµόδιος Υπουργός
Εθνικής Οικονοµίας. Αυτή ακριβώς είναι και η συνεννόηση µε τη
∆ιοίκηση της ΑΤΕ, η οποία αναλαµβάνει πλέον την ευθύνη να
υλοποιήσει µε αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, µε σύγχρονες
τραπεζικές µεθόδους αυτές τις αποφάσεις στο πλαίσιο και της
εγκυκλίου που ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας έχει απευθύνει στις
διοικήσεις των Εµπορικών Τραπεζών, όλων των τραπεζών, σ' ό,τι
αφορά τα θέµατα που συνδέονται µε τον ανατοκισµό και την
αποπληρωµή παλαιών δανείων.
Το θέµα βεβαίως κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγµατι σύνθετο και
κρίσιµο για τις επιχειρήσεις, για τις τράπεζες. ∆εν υποστηρίζουµε ότι
οι ρυθµίσεις του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 είναι τέλειες ούτε ότι
έλυσαν το θέµα που προέκυψε από τον αυθαίρετο ανατοκισµό.
Εκείνο που θέλω πράγµατι να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να
εξετάσουµε και τις προτάσεις που έχουν ήδη τεθεί σήµερα εδώ από
τους Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας και, αφού λάβουµε και τις
απαντήσεις
των
τραπεζών,
θα
εξετάσουµε
τη
λήψη
συµπληρωµατικών ή και διορθωτικών µέτρων, γιατί είναι βέβαιο ότι
χρειάζεται να πάρουµε συµπληρωµατικά και διορθωτικά µέτρα. Σε
κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε την ιδιαιτερότητα του
τραπεζικού συστήµατος και τη σηµασία την οποία έχει µία
δίκαιη λύση τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις επιχειρήσεις.
Το κύριο πρόβληµα προέκυψε από τα υψηλά επιτόκια και
αυτό είναι, νοµίζω, το κρίσιµο σηµείο. 'Ισως στη δευτερολογία
να έχουµε τη δυνατότητα µε κάποιο παράδειγµα να
αναδείξουµε
το
πόσο
πραγµατικά
είναι
συµβολή των
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υψηλών επιτοκίων και όχι τόσο του ανατοκισµού στην επιβάρυνση
των δανειοληπτών. Προέκυψε, λοιπόν, από τα υψηλά επιτόκια ή
από την έλλειψη διαφάνειας στην υποβολή των διαφόρων
προσαυξήσεων ή και επιβαρύνσεων.
Με την καθιέρωση του 2,5% σαν επιτόκιο υπερηµερίας και τον
περιορισµό της διάρκειας του ανατοκισµού, το πρόβληµα εν µέρει
µόνο αντιµετωπίζεται. Η Κυβέρνηση, όπως είπα και προηγουµένως,
οφείλει να εξετάσει όλες τις προτάσεις και δεν θα διστάσει να λάβει,
πιστεύω, τις αναγκαίες αποφάσεις και µέτρα πολιτικής, για να
προσδιορίσουµε τις κατευθύνσεις, στις οποίες όλοι θέλουµε να
οδηγηθούµε.
Οριστική λύση στο πρόβληµα θα δοθεί, πιστεύω, κατ' αρχήν µε τη
µείωση των επιτοκίων, συνέπεια της µείωσης του πληθωρισµού και
κατ' επέκταση µε τη µείωση του κόστους δανεισµού -και αυτή είναι
µία µεγάλη πρόκληση για όλους µας και αυτό δηµιουργούµε µε το
νέο οικονοµικό περιβάλλον, µε την αλλαγή πλεύσης που υπάρχει
πλέον στην οικονοµία της χώρας µας- και δεύτερον, µε την
εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος και τη βελτίωση του
ανταγωνισµού στο χώρο. Και νοµίζουµε ότι πρωτοβουλίες που
προωθούνται τον τελευταίο καιρό και στον τοµέα αυτό θα είναι
σηµαντικές, ακριβώς για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των
τραπεζών και το κέρδος, νοµίζω, θα είναι προφανές για τον κάθε
δανειζόµενο αγρότη, επιχειρηµατία, νοικοκύρη.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει και αυτές να είναι συνεπείς προς τις
υποχρεώσεις τους στα τραπεζικό σύστηµα.
Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι πολλές φορές οι επιχειρήσεις µπορεί
να αποτύχουν. Αυτό δεν µπορούµε να το εµποδίσουµε, ότι
τιµωρούµε, δηλαδή, τις σωστές και υγιείς επιχειρήσεις µε ένα
δυσβάσταχτο κόστος γι'αυτούς στη συνέχεια.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µετά και από τη σηµερινή συνεδρίαση θα
αναδειχθούν χρήσιµες προτάσεις και πιστεύω ότι µε τις προτάσεις
που θα ακουστούν θα µπορέσουµε να διαµορφώσουµε ένα νέο
πλαίσιο, πιο αποτελεσµατικό για την αντιµετώπιση αυτού του
θέµατος, δηλαδή, του µεγάλου κόστους για τις επιχειρήσεις, για
τους παραγωγούς, για τα νοικοκυριά και για τους ιδιώτες.
Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Το λόγο έχει ο κ.
Μητσοτάκης, ως πρώην Πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το άρθρο
του Κανονισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
απογοητευτικός, παρά τη σκόπιµη ασάφεια της οµιλίας του, ήταν ο
κύριος Υφυπουργός.
Μου θύµισε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, που
δηµιουργήθηκε το περίφηµο πλέον θέµα των πανωτοκίων, το οποίο
ξεκίνησε µε απόφαση της δικαιοσύνης και όχι µε πρωτοβουλία της
Βουλής ή της Κυβέρνησης, όπως θα έπρεπε, στην ουσία έγινε µία
διελκυστίνδα ανάµεσα στους ατυχείς 'Ελληνες πολίτες, τους
οποίους ταλαιπωρούν και ληστεύουν οι τράπεζες και στις τράπεζες
υπέρ των οποίων τελικά έκλεινε η πλάστιγξ, χάρις εις την
σοσιαλιστική Κυβέρνηση των εκσυγχρονιστών του κ. Σηµίτη.
Είχα το ίδιο αίσθηµα που είχα όλους αυτούς τους µήνες που
περιµέναµε να δούµε τι θα βγει επιτέλους από αυτήν τη συζήτηση.
'Ανοιξε βέβαια το κουτί της Πανδώρας µε την απόφαση του Αρείου
Πάγου και δηµιουργήθηκαν µεγάλα πρακτικά προβλήµατα, στην
πράξη, όµως, στην ουσία, επρόκειτο για το ποιος θα κερδίσει σε
αυτήν την αντιπαράθεση, οι τράπεζες ή ο ατυχής 'Ελληνας πολίτης
που είναι το θύµα; Κέρδισαν, κύριοι συνάδελφοι, οι τράπεζες.
Σήµερα σε αυτήν τη συζήτηση που γίνεται, αν προσέξατε, εγώ
παρακολούθησα µε πολλή προσοχή τον κύριο Υφυπουργό γραµµένος ήταν ο λόγος και προφανώς υπαγορευµένος, δεν
νοµίζω ότι ο ίδιος φέρει την ευθύνη της απαντήσεως- µας είπε: "Ναι,
θα λάβουµε υπόψη µας τις ενδιαφέρουσες προτάσεις των κυρίων
συναδέλφων, πλην όµως να µη ξεχνούµε και το τραπεζικό
σύστηµα. Αυτόµατα θα διορθωθούν όλα, διότι η πτώση του
πληθωρισµού θα ρίξει τα επιτόκια, οι τράπεζες θα γίνουν
ανταγωνιστικές και όλα θα διορθωθούν". Εν τω µεταξύ αυτοί που
πληρώνουν, πληρώνουν και τα θύµατα παραµένουν θύµατα.

4797

Κύριοι συνάδελφοι, να είµαστε ξεκάθαροι στο θέµα αυτό. Είπα
πρωτύτερα ότι το θέµα το έφερε στη δηµοσιότητα και το κατέστησε
πλέον απόλυτα επίκαιρο η απόφαση του Αρείου Πάγου. ∆εν
έπρεπε. 'Ηταν ντροπή για τον πολιτικό κόσµο, ότι χρειάστηκε να
είναι πιο ευαίσθητοι οι αρεοπαγίτες, οι οποίοι επιτέλους ζουν στο
δικό τους κόσµο, από εµάς που καθηµερινά ζούµε το δράµα του
'Ελληνα πολίτη, ο οποίος δανείζεται από τις "άκαρδες" τράπεζες,
που ληστεύουν χωρίς κανέναν δισταγµό τον 'Ελληνα πολίτη.
Αλλά και µετά ταύτα, ψηφίσαµε ένα νόµο, κύριε Υπουργέ και βγήκε
και µία εγκύκλιος. Να ξεκαθαρίσουµε µερικά πάρα πολύ απλά
πράγµατα: Πρώτα απ'όλα η εγκύκλιος όταν δεν έχει κάλυψη του
νόµου, στερείται οιασδήποτε αξίας. Ο κύριος Υπουργός Εθνικής
Οικονοµίας, που θα έπρεπε να είναι ο ίδιος εδώ και θα έπρεπε ίσως
να παρίστανται και περισσότεροι συνάδελφοι σε µία τέτοια
συζήτηση -και λυπάµαι και για την Κυβέρνηση και για τη Βουλή- µας
έπεισε τότε, δηλαδή, έπεισε τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας, ότι µε
την εγκύκλιο θα διορθώσει τα πράγµατα.
Θέλω να σας πω ότι όπου δεν υπάρχει νόµος η εγκύκλιος δεν
τηρείται και ορθώς δεν τηρείται, φυσικό είναι να µην τηρείται. ∆εν
µπορείς να επιβάλεις µε µία εγκύκλιο κάτι στην τράπεζα, το οποίο ο
νόµος δεν προβλέπει, εφόσον δεν συµπορεύεται µε το δικό της
συµφέρον.
'Ετσι οι αδυναµίες του νόµου του σχετικού άρθρου 12 -ο κ.
Κατσαρός το ανέλυσε και δεν θα επανέλθω στις λεπτοµέρειες- και
το γεγονός ότι στηριχθήκαµε σε µία εγκύκλιο που ούτως ή άλλως
δεν µπορεί να έχει νοµική ισχύ, όταν δεν έχει νοµική κάλυψη,
οδήγησε στο να παραµείνει το θέµα στην ουσία εκκρεµές.
Και εγώ πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι απόλυτη ανάγκη η
Κυβέρνηση να το δει το θέµα -και η Βουλή να επιµείνει- στις
πραγµατικές του διαστάσεις και να δώσει λύση για το παρελθόν,
γιατί για το παρελθόν πρόκειται. Για το µέλλον όλοι συµφωνούµε ότι
οι ρυθµίσεις που έγιναν είναι σωστές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Α'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ)
Εντάξει, αλλά να δοθεί λύση για το παρελθόν, όταν µάλιστα τα
επιτόκια ήταν τόσο µεγάλα, οι επιβαρύνσεις δεν ήταν µόνο τα
πανωτόκια, αλλά ήταν πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, ακόµα και
δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα, τα οποία τελικά οδήγησαν σε
απόγνωση 'Ελληνες πολίτες.
Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, θα το πω εν πλήρει συνειδήσει του βάρους
που πρέπει να έχει ο λόγος µας εδώ. Επειδή δεν πιστεύω ότι για το
παρελθόν µπορεί να γίνει τίποτα τελικά, διότι µε την Κυβέρνηση
αυτή δεν θα βγάλουµε άκρη και οι τράπεζες είναι πολύ δυνατές,
ώστε τελικά θα έχουν το πάνω χέρι, θα έπρεπε ίσως να
αντιµετωπισθεί αυτό το οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία είχε προτείνει -το
ανέφερε πρωτύτερα, νοµίζω, και άλλος συνάδελφος που µίλησε- να
µπει ένα πλαφόν τελικά, όσο θέλετε βάλτε το.
Είχα πει παλαιότερα µιλώντας από το Βήµα αυτό ότι όταν το
ελληνικό κράτος ήταν ακόµα σχετικά έντιµο, η επιβάρυνση του
οφειλέτου προς το ∆ηµόσιο, όταν έφτανε στο διπλάσιο του αρχικού
ποσού, έπαυε να αυξάνει. ∆ηλαδή, µπορούσε κανείς να πληρώσει
µέχρι το διπλάσιο. Αυτό δεν ισχύει πλέον ούτε στο ελληνικό
δηµόσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα έγινε τριπλάσιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τώρα το κάναµε τριπλάσιο.
'Εστω.
Θέλετε στις τράπεζες, κύριε Υπουργέ, να το κάνουµε πενταπλάσιο;
Κάντε το πενταπλάσιο επιτέλους, αλλά να υπάρχει ένα όριο πέραν
του οποίου δεν θα οφείλει ο 'Ελληνας πολίτης. Και στο τέλος-τέλος
οι τράπεζες δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
Κάποτε θα κουβεντιάσουµε το πρόβληµα των τραπεζών. ∆ιότι
οι τράπεζες δεν είναι µόνο το µεγάλο κεφάλαιο, το οποίο
επηρεάζει τους σοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ. Είναι περισσότερο τα
συνδικαλιστικά
συµφέροντα
των
εργαζοµένων
εκεί
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µέσα, οι οποίοι εν αγαστή αρµονία, όταν πρόκειται για τα
συµφέροντα της τραπέζης -που µεταφράζονται σε προσωπικά
συµφέροντα- αγνοούν το συµφέρον του απλού πολίτη.
Πέραν αυτού, µια που το θέµα ετέθη για τη ρύθµιση των αγροτικών
χρεών, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να µου επιτρέψετε πολύ σύντοµα
και επιγραµµατικά να πω µερικά πράγµατα.
Πρώτον, δεν θα παύσω να λέω ότι ήταν έγκληµα αυτό, το οποίο
έκανε το ΠΑΣΟΚ που µία έτοιµη ρύθµιση της Κυβέρνησής µας που
έσωζε την ελληνική κτηνοτροφία -όχι µόνο την κτηνοτροφία
στενότερα, αλλά και την πτηνοτροφία και την χοιροτροφία και την
αλιεία- δεν την εφήρµοσε µόνο από κακία, µόνο από άρνηση και
οδηγήσατε ένα σηµαντικό κλάδο της ελληνικής παραγωγής -διότι η
κτηνοτροφία υπό την ευρύτερη έννοια είναι το 1/3 της συνολικής
γεωργικής παραγωγής- στην απόγνωση και στην καταστροφή. Και
δεν κάµατε απολύτως τίποτα έως ότου ήρθαν οι διαδηλώσεις των
αγροτών και το κλείσιµο των δρόµων που επιτέλους, και µόνο το
γεγονός ότι χρειάστηκε να φτάσουµε εκεί για να ευαισθητοποιηθείτε
σηµαίνει ότι καλά κάνουν. Εγώ είµαι αντίθετος και δεν θα το δεχθώ
ποτέ, αλλά άλλον τρόπο να τα βγάλει κανείς πέρα µε την
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν βλέπω κι εγώ πλέον.
Λοιπόν, αναγκασθήκατε µόνο υπό την πίεση της απόλυτης ανάγκης
να εξαγγείλετε ρύθµιση. Και σας διέκοψα νωρίτερα για να σας πω
ότι δεν πήρατε µέτρα, αλλά εξαγγείλατε µέτρα. Και επειδή από του
κύλικος µέχρι χειλέων πολλά πέλει και δεν ξέρω τι θα συµβεί και
επειδή έχουµε πικρότατη εµπειρία από υποσχέσεις ΠΑΣΟΚικές, θα
ήθελα να ξεκαθαρίσω µερικά πράγµατα.
Πρώτον, εγώ πιστεύω ότι οφείλετε να κάνετε µία χωριστή ρύθµιση
για τα κτηνοτροφικά δάνεια, για τον ευρύτερο αυτό τοµέα της
κτηνοτροφίας, ο οποίος αντιµετωπίζει αυξηµένα προβλήµατα ακόµα
χειρότερα και τον οποίο κακοµεταχειριστήκατε τόσο στο παρελθόν,
ώστε ειδικά γι' αυτόν να του δοθεί το φιλί της ζωής, η ανάσα, διότι
θα πεθάνει η ελληνική κτηνοτροφία και είµαι βέβαιος πως δεν το
θέλετε.
∆εύτερον, αν είναι αληθή τα όσα λέγονται, η ρύθµιση κινδυνεύει να
καταλήξει σε φιάσκο.
Εγώ άκουσα, κύριοι συνάδελφοι, ότι η ρύθµιση θα γίνει για τα χρέη
τα οποία ήσαν ληξιπρόθεσµα µέχρι το 1996. ∆εν θα περιλάβει ούτε
το 1997, ούτε το 1998. Εάν αυτό γίνει, ήδη δηµιουργείται ένα
µεγάλο πρόβληµα. Η ρύθµιση καθ'εαυτή είναι πολύ σωστή. 'Οπως
λέω τα αρνητικά, θέλω να λέω και τα θετικά. ∆ηλαδή, τίποτα
παραπάνω δεν µπορούσατε να κάνετε, ούτε κανείς από µας µπορεί
να ζητήσει τίποτα παραπάνω.
'Οταν, όµως, τη σταµατήσετε στο 1996 και υπάρχουν τα χρέη του
1997 και του 1998 και θα πρέπει να πληρώνει ο αγρότης, ούτως ή
άλλως, αυτήν την ευνοϊκότατη ρύθµιση -αλλά πάντως θα πληρώνεικαι έχετε και τα χρέη του 1998 και του 1999, νοµίζω ότι υπάρχει
πρόβληµα.
Εγώ προσωπικά θα σας συνιστούσα να προχωρήσετε λίγο
παραπέρα. Και στις εξαιρέσεις, όπου περιλάβατε σήµερα τη
χοιροτροφία και ορισµένες περιφέρειες της Ελλάδος που
επλήγησαν, να βάλετε όλη την κτηνοτροφία.
Από κει και πέρα είναι τρελό, είναι απαράδεκτο να λέτε ότι θα
κάνετε διάκριση µεταξύ των µικρών και των µεγάλων µονάδων και
να λέτε ότι τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις µέχρι ορισµένου
µεγέθους θα τις περιλάβετε. Αυτό είναι τρελό, κύριε Υπουργέ.
Γυρίζετε πίσω µια γενιά. Τριάντα χρόνια πίσω µπορούσε κανείς να
πει αυτήν την κουβέντα.
Σήµερα που η γεωργία µας θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, που
πρέπει να πηγαίνουµε σε µεγαλύτερες µονάδες, θα πολεµήσετε τις
µεγαλύτερες µονάδες και δεν θα το ρυθµίσετε; Προς Θεού! Ελπίζω
ότι τουλάχιστον ο κ. Σηµίτης και ο κ. Παπαντωνίου δεν θα δεχθούν
τέτοια διάκριση, αλλά δεν θα επιτρέπεται και η τράπεζα να τη
δεχθεί.
Πρέπει να ρυθµίσετε όλα τα χρέη, µικρά και µεγάλα. Και θα σας
έλεγα ότι πρέπει να ρυθµίσετε περισσότερο τα µεγάλα, αν θέλετε,
παρά τα µικρά, όχι διότι αγαπούµε περισσότερο τους µεγάλους,
αλλά διότι τις µεγάλες µονάδες χρειαζόµαστε, αν πράγµατι θέλουµε
να ξαναγίνει κάποτε ανταγωνιστική η ελληνική γεωργία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα σας πω ακόµα και κάτι άλλο, στο οποίο είµαι απόλυτος και
γι'αυτό ζήτησα να ανέβω στο Βήµα. ∆εν επιτρέπεται να κάνετε
συζήτηση περί βιωσιµότητας ή µη βιωσιµότητος, διότι εδώ δεν
κάνετε µία εξειδικευµένη ρύθµιση, όπου θα δώσετε ειδικά
πλεονεκτήµατα. Εάν επρόκειτο για τέτοιες ειδικές ρυθµίσεις,
βεβαίως θα κοιτάξετε να πείτε "κάνω µια ρύθµιση και χαρίζω". Θα
πρέπει να είµαι βέβαιος ότι η επιχείρηση θα σωθεί τουλάχιστον,
γιατί αλλιώς, γιατί να τη σώσω;
Εδώ, κάνετε µια γενική ρύθµιση για όλους. Επί δικαίους και επί
αδίκους γίνεται η ρύθµιση. Από την ώρα που µια επιχείρηση δεν
κριθεί βιώσιµη, τι θα γίνει; Θα εισπράξει η τράπεζα τα χρήµατά της
απ'αυτήν που δεν θα κριθεί βιώσιµη, ούτε µ'αυτήν την ευνοϊκή
ρύθµιση; Και αν δεν πρόκειται να γίνει βιώσιµη, δεν έγινε. Αν µε τη
ρύθµιση δεν επιβιώσει, πέθανε η επιχείρηση. Αλλά να της δώσετε
τη δυνατότητα.
Ακόµα δεν τη θέλω αυτήν τη διάκριση, κύριοι συνάδελφοι -και θα
µιλήσω τελείως καθαρά- διότι θα δώσει αφορµή σε πάσης φύσεως
παρεµβάσεις. ∆ιότι από κει και πέρα γίνεται κυρίαρχος, απόλυτος
άρχων ο διευθυντής της τραπέζης και όσοι κρύβονται από πίσω
του, είτε για κοµµατικά οφέλη είτε για άλλα ταπεινότερα, προσωπικά
οφέλη και συναλλαγή κοµµατική ή αν θέλετε και οικονοµική.
Εµπιστεύεστε εσείς όλες τις εκατοντάδες των διευθυντών των
υποκαταστηµάτων της Αγροτικής Τραπέζης;
Γενική θα είναι η ρύθµιση. Εγώ τουλάχιστον ως Πρωθυπουργός
είχα κάνει γενική ρύθµιση το 1990. Πράγµατι, στο παρελθόν η
τράπεζα ακολουθούσε την αρχή της βιώσιµης επιχείρησης. Από το
1990 δεν ακολουθήθηκε και είµαστε πάρα πολύ ευχαριστηµένοι
από τη ρύθµιση που έγινε εκείνη την εποχή. Ανάσαναν οι αγρότες.
Θα κάνω µερικές γενικές παρατηρήσεις, κύριοι συνάδελφοι, και θα
κατέβω από το Βήµα. Η Αγροτική Τράπεζα είναι τελείως
χρεοκοπηµένη, κύριε Υπουργέ, και αυτό έπρεπε να το γνωρίζετε.
Το γνωρίζετε, είµαι βέβαιος. 'Ηδη έχει επιβαρύνει τον ελληνικό λαό
περίπου ένα τρισεκατοµµύριο ή αν θέλετε οκτακόσια
δισεκατοµµύρια σίγουρα.
Εµείς κάναµε τις πρώτες ρυθµίσεις των συναιτεριστικών µονάδων
και στη συνέχεια η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ τις συνεπλήρωσε.
'Ηρθε και η περίφηµος ευνοική µεταχείριση των επιχειρήσεων, των
συνεταιρισµών, αλλά και των ιδιωτών, τα περίφηµα διακόσια
δισεκατοµµύρια (200.000.000.000) για τα οποία έδωσε µάχη το
ΠΑ.ΣΟ.Κ και πολύ σωστά σας είπαν οι Βουλευτές της Νέας
∆ηµοκρατίας, ότι ήταν ντροπή, αντί να δίνετε µάχη για την κοινή
αγροτική πολιτική, να δίνετε µάχη για τους κλέφτες των
συνεταιρισµών, για να τους δώσετε άλλη µία φορά πλεονέκτηµα και
να χάσετε διαπραγµατευτικές δυνατότητες στις Βρυξέλλες.
Εν πάση περιπτώσει η Τράπεζα ήδη έχει επιβαρύνει ένα
τρισεκατοµµύριο (1.000.000.000.000) και θα επιβαρύνει, κύριοι
συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και κύριοι συνάδελφοι γενικότερα της
Βουλής, τουλάχιστον κατά άλλα πεντακόσια δισεκατοµµύρια
(500.000.000.000).
Η Αγροτική Τράπεζα στο συνολικό δηµόσιο χρέος, το µετά, αν
θέλετε, την ΟΝΕ, το οποίο θα πέσει στο κεφάλι των Ελλήνων, θα
επιβαρύνει κατά ενάµισι τρισεκατοµµύριο (1.500.000.000.000). Η
Αγροτική Τράπεζα είχε επιτόκιο τρεις µε τέσσερις µονάδες
παραπάνω από τις εµπορικές τράπεζες, παρά το γεγονός ότι το
επιτόκιό της επιδοτείται µε µία ή δύο µονάδες. Στα βραχυπρόθεσµα
µία, στα µακροπρόθεσµα δύο.
Παρά την επιδότηση είχε τρεις µε τέσσερις µονάδες παραπάνω,
κύριε Υπουργέ. Σας βλέπω έκπληκτο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας):
Καθόλου, θα σας απαντήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Α, το γνωρίζατε.
'Εχετε, λοιπόν, µία τέτοια τράπεζα και θέλει να πει ο κ.
Παπαντωνίου ότι θα κάνει αυτήν τη ρύθµιση των αγροτικών
χρεών, χωρίς να επιβαρύνει τον ελληνικό προϋπολογισµό;
Προφανώς εννοεί, χωρίς να επιβαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισµό, ο οποίος του χρειάζεται για να µπει στην ΟΝΕ. Θα
επιβαρύνει, όµως, το δηµόσιο χρέος, κύριε Υπουργέ. Και
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πρέπει να επιβαρύνει το δηµόσιο χρέος, διότι την Αγροτική
Τράπεζα δεν πρέπει να την αφήσουµε να καταρρεύσει. Είναι
ανάγκη να σωθεί η Αγροτική Τράπεζα. Αλλά δεν θα σωθεί η
Αγροτική Τράπεζα, κύριε Υφυπουργέ, και αυτό το λέω για εσάς, για
το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, που κατά κάποιο τρόπο πρέπει
να εποπτεύετε και τις τράπεζες όσο εξακολουθήσει το σύστηµα που
υπάρχει σήµερα. Και το σύστηµα που υπάρχει σήµερα είναι οι
συνεταιρισµοί και οι κοµµατικά ηµέτεροι γενικότερα που παίρνουν
αφειδώς χρήµατα. Κλέβονται και σπαταλούνται τα χρήµατα του
ελληνικού λαού. Το καταγγέλλω από του Βήµατος αυτού και θα
έρθει η ώρα που θα πληρώσουµε.

δηµιουργήσει µεγάλες επιβαρύνσεις που υπερέβαιναν τα όρια της
αντοχής των επιχειρηµατιών. 'Οταν, όµως, απελευθερώθηκαν τα
επιτόκια και πήγαν στο 45% και στο 47% και από την άλλη µεριά
ήταν ελεύθερος ο ανατοκισµός µε την απόφαση του '80, τότε πλέον
έγινε το µπαµ. Τότε οι επιχειρήσεις χρεοκόπησαν. ∆εν αντέχει ούτε
στη λογική ούτε στην ηθική η αναζήτηση δύο δισεκατοµµυρίων από
ένα άνθρωπο που πήρε τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) δάνειο.
∆εν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος, ο οποίος συναλλάσσεται
στο επίπεδο των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) να µπορεί να
ανταποκριθεί σε µία υποχρέωση δύο δισεκατοµµυρίων
(2.000.000.000).

Σήµερα µεν λέµε άνευ επιβαρύνσεως του προϋπολογισµού και δεν
ντρεπόµαστε, αύριο θα πληρώσουµε συνολικά όλοι µαζί και τα
σηµερινά ελλείµµατα, τα οποία δηµιουργούνται στην Τράπεζα, διότι
έτσι σε τελική ανάλυση δηµιουργούνται τα ελλείµµατα.

Ποιο είναι το αποτέλεσµα: Η Τράπεζα δεν εισπράττει -γράφει βέβαια
στα βιβλία της ενεργητικόν δύο δισεκατοµµύρια οφειλόµενα από τον
κ.Σκαρή- τίποτα και η εταιρεία χρεοκοπεί.

Η γενναία ρύθµιση των αγροτικών χρεών, για την οποία σας
ενθαρρύνω µε τις παρατηρήσεις τις οποίες έκανα, µπορεί να
αποτελέσει την αφετηρία της εξυγίανσης της αγροτικής Τραπέζης,
γιατί τώρα θα αρχίσει να εισπράττει η τράπεζα. Την εποχή την καλή,
πριν από τη δικτατορία, κύριοι συνάδελφοι, είχε ρευστότητα που
υπερέβαινε το 90% η Αγροτική Τράπεζα. ∆ιότι είναι καλοπληρωτής
ο 'Ελληνας αγρότης, ο 'Ελληνας αγρότης πληρώνει, δεν είναι
κακοπληρωτής. Είχε τη µεγαλύτερη ρευστότητα σε σύγκριση µε
όλες τις άλλες τράπεζες. Σήµερα έπαψα πια να ρωτώ πόση είναι η
ρευστότητα της Αγροτικής Τραπέζης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Είναι 52%.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 'Ακουσα, το 50%, αλλά δεν το
πιστεύω ούτε και αυτό, κύριε συνάδελφε. Νοµίζω ότι είναι ακόµα
λιγότερο.
Πρέπει, λοιπόν, να επανέλθει η τράπεζα στο φυσιολογικό της ρόλο,
να ξαναγίνει τράπεζα. Οι 'Ελληνες αγρότες θα πληρώσουν
ευχαρίστως. Πράγµατι οι πτώσεις του επιτοκίου, όλα όσα είπατε θα
βοηθήσουν, ώστε να ξαναµπει πάλι η Αγροτική Τράπεζα σε ένα
δρόµο, αλλά υπό έναν απαράβατο όρο, ότι θα πάψουν οι ηµέτεροι,
οι κηφήνες να ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Το λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος
της
Νέας
∆ηµοκρατίας
κ.Παναγιωτόπουλος, και αµέσως µετά θα πάρετε το λόγο εσείς,
κύριε Γεωργακόπουλε, για να απαντήσετε εις διπλούν στόχον.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Πρόεδρος, ο κ. Μητσοτάκης,
µε τη γνωστή εµπειρία και ικανότητα που έχει, έθεσε το θέµα µε
πολύ λίγα λόγια. ∆εν χρειάζεται να αναδυφήσω στο φάκελο. Μας
αδίκησε κάπου, διότι είπε ότι περιµέναµε την Ολοµέλεια του Αρείου
Πάγου για να ευαισθητοποιηθούµε για το θέµα, ενώ µε ερωτήσεις
και ο κ. Κατσαρός, ο οποίος είχε στείλει ανοιχτή επιστολή προς τον
Πρωθυπουργό το 1997 και εγώ µε ερωτήσεις, ιδίως για τη
βιοµηχανία του Σκαρή, όπου ένα δάνειο τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000)...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
Αναφέρθηκα
εις
τους
κυβερνώντες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ακριβώς αυτήν τη διάκριση
θα κάνω. Για ένα δάνειο που πήρε το 1977 τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000) του ζητούν δύο δισεκατοµµύρια εκατό εκατοµµύρια
(2.100.000.000).
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά από είκοσι δύο χρόνια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ύο δισεκατοµµύρια; Πείτε µου
ένα πολλαπλασιασµό που βγάζει δύο δισεκατοµµύρια.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν τα είχε κάνει µετοχές...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εδώ το
έγκληµα που διέπραξε η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για να γίνουµε
συγκεκριµένοι, είναι ένα. ∆εν αντιµετώπισε το θέµα του
ανατοκισµού, όταν απελευθερώθησαν τα επιτόκια. Μέχρι της
απελευθέρωσης των επιτοκίων, ο ανατοκισµός δεν ήτο δυνατόν να

Τι έγινε, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, διότι σας παρακολούθησα και
εγώ µε πολλή προσοχή. Κάνατε µία, θα µου επιτρέψετε να πω,
γραφειοκρατική ανάλυση του προβλήµατος, αλλά δεν µπήκατε στην
ουσία της πραγµατικότητας -η Κυβέρνηση, την οποία οπωσδήποτε
εννοούσε και ο κ.Μητσοτάκης, όταν έλεγε ότι αδιαφόρησε για το
θέµα που αντιµετώπισε ο 'Αρειος Πάγος για τα πανωτόκια- δεν
αναφερθήκατε καθόλου. Οι πτωχεύσεις, οι κατασχέσεις και οι
πλειστηριασµοί βιοτεχνών και επιχειρηµατιών είναι εβδοµαδιαίως
χιλιάδες. Τι κάνατε δηλαδή; Είπατε ότι αυτό το θέµα των
πανωτοκίων πρέπει να αντιµετωπισθεί; Μιλάτε για την εγκύκλιο. Η
εγκύκλιος, τι ισχύ έχει, κύριε Υπουργέ; Ποιος διευθυντάκος
τραπέζης θα αναλάβει την ευθύνη να συµβιβαστεί και να χαρίσει σε
έναν οφειλέτη πανωτόκια ή το ήµισυ των οφειλοµένων τόκων µε µία
εγκύκλιο του Υπουργού; 'Αµα του πει ο προϊστάµενος του, γιατί
χάρισες είκοσι και δεν χάρισες δέκα, πως θα πάρει την ευθύνη του
προσδιορισµού αυτού που θα χαρίσει, εάν δεν υπάρξει
συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση, η οποία να καλύπτει τον
οποιονδήποτε διευθυντή που θα αποφασίσει να κάνει µία ρύθµιση
απαλλαγής από ορισµένα χρέη;
Το θέµα είναι τεράστιο, είναι κοινωνικοπολιτικοοικονοµικό και η
Κυβέρνηση δεν είχε το θάρρος να το αντιµετωπίσει. Αυτό φάνηκε
από την ηµέρα που συζητήσαµε εδώ τον αναπτυξιακό νόµο, όπου
έγινε αυτή η περίφηµη ρύθµιση. Ενώ ο Υπουργός Εθνικής
Οικονοµίας αναγνώρισε, ότι υπάρχει πρόβληµα µε τον ανατοκισµό
και µε τον πολλαπλασιασµό των χρεών, έκανε ποία ρύθµιση; Είπε
ότι ο ανατοκισµός δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερος από
εξάµηνο. Με αυτό υπήρχε και πονηρά συνέπεια αυτής της
ρύθµισης, κύριε Υπουργέ. ∆ιότι µε την απόφαση, η Ολοµέλεια του
Αρείου Πάγου είπε, ότι εάν δεν έχει γίνει ρητή συµφωνία
ανατοκισµού, δεν ισχύει ανατοκισµός, παρά µόνο ο προβλεπόµενος
βέβαια από τον Αστικό Κώδικα του ενός έτους.
Τι κάνετε τώρα; Καλύψατε τις περιπτώσεις, που δεν υπήρχε
συµφωνία ανατοκισµού. 'Ηρθαν δηλαδή οι τραπεζίτες και σας είπαν
ότι µε την απόφαση του Αρείου Πάγου µένουµε µετέωροι για τις
περιπτώσεις, που δεν είχαµε κάνει συµφωνία ανατοκισµού. Και ο
νόµος πλέον καλύπτει τους τραπεζίτες µε τον ανατοκισµό των έξι
µηνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 'Ετσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εποµένως, σ' αυτήν την
περίπτωση η θέση των οφειλετών έγινε δεινότερη απ' ό,τι ήταν
προηγουµένως.
Μπαίνετε στον κοινωνικό διάλογο για το φορολογικό σύστηµα και
τις φορολογικές απαλλαγές και είµαι βέβαιος, ότι θα καταλήξετε σε
ορισµένα από αυτά, που εµείς σας έχουµε προτείνει από δύο ετών
για τη φορολογία των Ελλήνων πολιτών. Γιατί δεν µπαίνετε σε ένα
διάλογο και γι' αυτήν την ιστορία; Πρέπει δηλαδή, επειδή οι
τράπεζες είναι παντοδύναµες και πρέπει πάντα να βρίσκουν το
δίκιο τους, εµείς από την άλλη µεριά, οι άλλοι, είµαστε ανεπίδεκτοι
διαλόγου; ∆εν πρέπει να λύσετε αυτό το τεράστιο πρόβληµα, που
δηµιουργήθηκε; ∆εν µπορείτε να αντιληφθείτε ότι δεν µπορεί τα
τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) να γίνονται δύο δισεκατοµ-
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µύρια (2.000.000.000);

∆εν νοµίζω ότι πρέπει να πω περισσότερα, κύριοι συνάδελφοι.

Υπάρχουν κράτη -η Κύπρος- που λένε ότι δεν µπορεί να υπερβεί το
διπλάσιο του αρχικού χρέους. 'Οταν διπλασιαστεί το αρχικό χρέος
τελειώνει, σταµατάει.

Κύριε Υπουργέ, σήµερα αντιληφθήκαµε ότι πρέπει να ανησυχούµε
περισσότερο απ' όσο ανησυχούσαµε, διότι δεν βλέπουµε καµιά
διάθεση για να βάλετε το µαχαίρι στο κόκαλο, για να δείτε ότι
υπάρχει ένα πρόβληµα επιβίωσης της οικονοµίας του
δευτερογενούς τοµέα, της βιοτεχνίας, των µικροµεσαίων, αυτών
πάνω στους οποίους στηριζόµεθα. Θα καταστραφεί το σύµπαν εάν
δεν παρέµβετε.

'Εγινε από τον κ. Μητσοτάκη επίκληση, του τι ισχύει στο δηµόσιο.
∆ιπλάσιο, τριπλάσιο τώρα το κάνατε. Μάλιστα. Οφείλεις ένα
εκατοµµύριο. Η οφειλή σου δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία
εκατοµµύρια. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, το ένα εκατοµµύριο να
γίνεται διακόσια εκατοµµύρια, τριακόσια εκατοµµύρια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μου επιτρέπετε µία
διακοπή, κύριε Παναγιωτόπουλε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ο βασικός
λόγος για τον οποίο ζητώ αυτήν τη διάταξη, είναι διότι έτσι θα
υποχρεώσουµε τις τράπεζες να επιδιώξουν την είσπραξη. ∆ιότι οι
τράπεζες, ιδίως όταν έχουν µεγάλη εµπράγµατη ασφάλεια, δεν
ενδιαφέρονται να εισπράξουν. Μερικές δε επίτηδες καθυστερούν, µε
την ελπίδα να πάρουν και τα µεγάλα και προσοδοφόρα κτήµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θεωρητικά, κύριοι συνάδελφοι
και κύριε Υπουργέ, έχουν γραφεί τα ωραιότερα συγγράµµατα για
τον ανατοκισµό. Ο Μπαλής γράφει: "Είναι ολέθριος για τον
οφειλέτη, διότι πολλαπλασιάζει ραγδαίως το χρέος, παραλύει το
ηθικόν του οφειλέτου, απονεκρώνει τας παραγωγικάς αυτού
δυνάµεις και φέρει τούτον εις απόγνωσιν". Και πιο κάτω: "Ο
ραγδαίος πολλαπλασιασµός του χρέους βλάπτει και το δανειστή,
διότι δυσχεραίνει την είσπραξη του χρέους, πολλές φορές την
καθιστά αδύνατον, καταστρέφει οικονοµικά τον οφειλέτη και έτσι ο
δανειστής το χάνει από πελάτην, καταστρέφει τας παραγωγικάς
τάξεις της κοινωνίας και ταυτόχρονα καταστρέφονται και οι έµποροι
του χρήµατος, οι οποίοι κατά κανόνα ευηµερούν, όταν υπάρχουν
άνθρωποι δια να τους εκµεταλλεύονται". 'Εµποροι του χρήµατος
(τράπεζες).
Εποµένως, γεννάται το εξής θέµα. Σ' αυτό το πρόβληµα, το οποίο
διαλύει την ελληνική οικονοµία, και σε µια στιγµή µάλιστα, κατά την
οποία η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας είναι το εκ των ων ουκ
άνευ, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τον ευρωπαϊκό
ανταγωνισµό, για να µπορέσουµε να µπούµε µε υγιείς δυνάµεις
µέσα, δεν είναι δυνατόν να µείνετε αδιάφοροι, σ' αυτήν την
περίπτωση, δηλαδή, των χρεών.
'Εχουν γίνει χιλιάδες οργανώσεις δανειοληπτών των τραπεζών,
γράφουν καταστάσεις, µας βοµβαρδίζουν µε καταστάσεις
κατασχέσεων, αλλοτριώσεων, απαλλοτριώσεων κ.λπ. Κι εσείς
µένετε αδιάφοροι στο θέµα αυτό. Μας λέτε ότι ο κύριος Υπουργός
έστειλε µια εγκύκλιο στις τράπεζες, µε την οποία τους λέγει, σας
παρακαλούµε πάρα πολύ κάντε κάτι, για να µπορέσετε να
ρυθµίσετε ορισµένα παλιά χρέη, όταν µάλιστα ξέρετε ότι, πέραν της
ιδιοτέλειας του τραπεζιτικού υπαλλήλου, ο οποίος θέλει να
εισπράττει η τράπεζα, για να αισθάνεται δυνατός και να παίρνει κι
αυτός ένα µερίδιο από τα κέρδη της τράπεζας, υπάρχει και η
ευθυνοφοβία, υπάρχει η αδυναµία
πρωτοβουλίας
από
οποιονδήποτε, για να κλείσουν οποιαδήποτε µεγάλη διαφορά. Και
παραµένει το θέµα και ο χορός καλά κρατεί.
Η απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής- στην οποία είµαι βέβαιος
ότι θα αναφερθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚτου 1980 έγινε σε µια στιγµή, που τα επιτόκια ήταν χαµηλά. ∆εν
ξέρω, ήµουν Υπουργός Συγκοινωνιών τότε και δεν συµµετείχα στη
Νοµισµατική Επιτροπή και δεν ξέρω το θέµα. Υποθέτω ότι οι
τράπεζες τότε θα είχαν κάποιο πρόβληµα ρευστότητας και κατά
κάποιον τρόπο ελήφθη µια απόφαση, µε την οποία επετράπη ο
ανατοκισµός, πέραν του χρόνου που καθορίζει ο Αστικός Κώδικας
και που είναι ένας χρόνος, άνευ ιδιαιτέρων συνεπειών για την
οικονοµία, λόγω των χαµηλών επιτοκίων.
Εάν λοιπόν δεν συνδέσουµε τις συνέπειες του ανατοκισµού µε την
απελευθέρωση των επιτοκιών, δεν µπορούµε να αντιληφθούµε το
µέγεθος του προβλήµατος, ούτε τον πολλαπλασιασµό των χρεών,
αυτών που οφείλουν προς τις τράπεζες.

∆ύο πράγµατα πρέπει να κάνετε, γιατί εγώ δε νοµίζω ότι µπορούν
να γίνουν και παραπάνω:
Το ένα είναι να βάλετε όριο, πλαφόν. Πέραν αυτού του τριπλασίου ή
πενταπλασίου του αρχικού χρέους δεν µπορεί να ανέβει το
οφειλόµενο ποσό, διότι λογικώς δεν είναι εισπρακτέο. Ξέρετε, οι
αριθµοί προσδιορίζουν τη δυνατότητα του συναλλασσοµένου. 'Οταν
ένας συναλλάσσεται στο επίπεδο των πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) δραχµών, µπορεί να πληρώσει πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000), δέκα εκατοµµύρια (10.000.000), είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) δραχµές. ∆εν µπορεί να πληρώσει δυο
δισεκατοµµύρια
(2.000.000.000)
δραχµές.
'Οταν
ένας
συναλλάσσεται στο επίπεδο των τριών δισεκατοµµυρίων
(3.000.000.000), των πέντε δισεκατοµµυρίων (5.000.000.000)
δραχµών, µπορεί να ανέβει και στο ποσό αυτό η υποχρέωσή του
και το επίπεδο στο οποίο θα συναλλαγεί, θα υποχρεωθεί, θα
αναγκαστεί.
Είναι, λοιπόν, παράλογο να ζητάµε από έναν άνθρωπο που
συναλλάσσεται µε µια τράπεζα στο επίπεδο των τριάντα
εκατοµµυρίων (30.000.000) δραχµών, δύο δισεκατοµµύρια
(2.000.000.000) δραχµές. Αυτό σηµαίνει ότι τον καταστρέφουµε και
δεν έχουµε και καµία δυνατότητα να εισπράξουµε. Το ένα λοιπόν
είναι το πλαφόν.
Το δεύτερο είναι να γίνει ρύθµιση που να καλύπτει τους τραπεζίτες
για να κλείσουν τους παλιούς λογαριασµούς. Να έχουν τη νοµική
κάλυψη για να κλείσουν τους παλιούς λογαριασµούς και να πάψουν
να αναζητούν µε όνειρα θερινής νυχτός να εισπράξουν από έναν
πρώην οφειλέτη των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) δραχµών,
δύο δισεκατοµµύρια (2.000.000.000) δραχµές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γεωργακόπουλος έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι, πραγµατικά το θέµα το οποίο συζητούµε σήµερα είναι
ένα θέµα το οποίο έχει συζητηθεί επανειληµµένως στη Βουλή γιατί
είναι ένα θέµα µε πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Εκατοντάδες
χιλιάδες 'Ελληνες πολίτες βρίσκονται στη δυσµενή θέση να µην
µπορούν να πληρώσουν τους τόκους, τους τόκους υπερηµερίας και
τα πανωτόκια µε τα οποία έχουν επιβαρυνθεί τα δάνειά τους από τις
τράπεζες.
Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση έκανε µία προσπάθεια, µε τον
πρόσφατο ν. 2601 τον οποίο ψήφισε, µε το άρθρο 12, να ρυθµίσει
κάπως την κατάσταση.
'Ηµουν παρών εδώ όταν βάλαµε το πρόβληµα στον Υπουργό ότι µε
τον τρόπο µε τον οποίο ψηφιζόταν η σχετική διάταξη δεν θα είχε
εφαρµογή από τις τράπεζες. Μας υποσχέθηκε ο Υπουργός, κύριε
Υφυπουργέ, ότι µε την εγκύκλιο την οποία θα έδινε προς τις
τράπεζες θα ρυθµιζόταν αυτό. Και πολύ σωστά τότε ο Υπουργός
είπε ότι δεν µπορούµε να βάλουµε ένα γενικό κανόνα γιατί η κάθε
µια περίπτωση είναι εξειδικευµένη. Απεδείχθη, όµως -και το
περιµέναµε όσοι ξέραµε από τράπεζες και πρώτος εγώ ο οποίος
έχω περάσει από τράπεζα- ότι οι τράπεζες δεν θα το εφήρµοζαν.
Και δεν το εφήρµοσαν κατά ένα τρόπο τέτοιο που πραγµατικά να
δει ο απλός πολίτης ότι η Κυβέρνηση µε τη διάταξη αυτή την οποία
ψήφισε τον ευνοεί έστω και λίγο. Αυτός ήταν ο σκοπός της
Κυβέρνησης. ∆εν πιστεύω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι της
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Νέας ∆ηµοκρατίας ότι σκοπός της Κυβέρνησης ήταν να
περιφρουρήσει µόνο τις τράπεζες. Σκοπός ήταν να ευνοηθούν λίγο
και οι πολίτες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆υστυχώς, όµως, οι τράπεζες
έχοντας καλυφθεί από το νόµο έγραψαν στα παλαιά των
υποδηµάτων τους τη σχετική εγκύκλιο.
'Εχω την πεποίθηση ότι πρέπει να επανέλθει η Κυβέρνηση. ∆εν
πρέπει να αφήσουµε το θέµα αυτό στις τράπεζες για να ρυθµίσουν
τα πανωτόκια. Υπάρχει δικαστική απόφαση, υπάρχει πολιτική
βούληση από την Κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς οι τράπεζες δεν
υπολογίζουν αυτές τις εγκυκλίους. Και ήταν γνωστό ότι δεν θα τις
υπολόγιζαν. Η εγκύκλιος του Υπουργού έφερε εγκύκλιο της
'Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, η 'Ενωση Ελληνικών Τραπεζών τις
έστειλε στις διοικήσεις των τραπεζών, οι διοικήσεις των τραπεζών
έβγαλαν τη δική τους εγκύκλιο, ερµήνευσαν το νόµο όπως ήθελαν,
όπως τους συνέφερε και το αποτέλεσµα ήταν ουσιαστικά µηδενικό.
Επειδή, όµως, η Κυβέρνηση δεν είχε τέτοιο σκοπό και ήθελε να
ευνοήσει, θα πρέπει να επανέλθει ο Υπουργός παίρνοντας αφορµή
έστω και από αυτήν την επερώτηση.
Θέλω να σας ενηµερώσω, κύριε Υπουργέ -και το ξέρουν οι
συνεργάτες σας- ότι οι τράπεζες από την άλλη µεριά έχουν 1%,
1,5% ή 2%, αν θυµάµαι καλά, για τις επισφαλείς απαιτήσεις τους.
∆ηλαδή, εκείνα τα οποία δεν θα πλήρωναν. 'Η θα µπορούσαν και
να ενσωµατώσουν µέσα στις ρυθµίσεις που θα έκαναν ποσά από
τα οποία τους δικαιολογεί το δηµόσιο να βάζουν στην άκρη, να τα
έχουν για τις επισφαλείς απαιτήσεις τους. 'Ισως να είναι πολύ
µεγάλα τα ποσά, εκείνα τα οποία θα χρειαστεί να ρυθµιστούν.
Γι'αυτό κάνουµε τη ρύθµιση. Θα υποστούν και οι τράπεζες µια
ζηµία. Γιατί ουσιαστικά έχουν ληστέψει τον ελληνικό λαό. Εγώ,
ήµουν εδώ όταν υποστηρίξαµε τότε ότι δεν είναι άµοιροι ευθυνών
και αυτοί οι οποίοι χρωστούν. Να µην τα ρίχνουµε όλα στις
τράπεζες. Ασφαλώς και δεν είναι άµοιροι ευθυνών. Και θα
αναφερθώ τώρα στο παράδειγµα του κ.Παναγιωτόπουλου, που τα
τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) δραχµές του 1977, έγιναν δύο
δισεκατοµµύρια (2.000.000.000) δραχµές το 1999. Ε, βέβαια, µετά
από είκοσι δύο χρόνια, κύριε Παναγιωτόπουλε, εάν δεν πλήρωσε
τίποτε ο χριστιανός αυτός, τόσα θα έγιναν. Γιατί εάν τα είχε βάλει και
η Τράπεζα τότε στο Χρηµατιστήριο, θα ήταν πέντε δισεκατοµµύρια
(5.000.000.000) δραχµές!
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: Στο τζόγο δηλαδή!
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το Χρηµατιστήριο δεν είναι
τζόγος, κύριε Ρεγκούζα, µην το λέτε εσείς αυτό.
Εποµένως, ας µη ρίχνουµε όλο το άδικο στις τράπεζες.
Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και υποστηρίζουµε εµείς, είναι ότι
θα πρέπει οι τράπεζες µε απόφαση του Υπουργού ή αν θέλετε και
µε τροποποίηση του νόµου ακόµη...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Με τροποποίηση του νόµου. ∆εν
γίνεται µε απόφαση.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνώ, κύριε Μητσοτάκη,
και γι'αυτό το λέω, µε τροποποίηση του νόµου. Να καταλάβουν ότι
πρέπει να κάνουν µια ρύθµιση η οποία να είναι ευνοϊκή γι'αυτούς
τους ανθρώπους. Θέλετε 5%, θέλετε 10%, θέλετε 20%, ό,τι
αποφασίσει η Κυβέρνηση. Να µην το αφήσουµε όµως στις τράπεζες
στην καλή τους διάθεση. Οι τράπεζες η µόνη καλή διάθεση που
έχουν, είναι να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη και να παίρνουν
όσο µπορούν περισσότερα χρήµατα.
Τώρα, όσον αφορά τα όρια που τέθηκαν για το διπλάσιο -και
µάλιστα ο κ.Μητσοτάκης έκανε ένα λάθος, όταν είπε ότι η
Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. άφησε και τα χρέη προς το δηµόσιο να
ανεβαίνουν προς τα πάνω...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 'Οχι. Είπα 3%, το διόρθωσα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, υπήρχε το 3%. 'Εγινε
2,5%. Μέχρι το 1991 ήταν µέχρι το 70%.
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: Απεριόριστο.
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Περιµένετε, κύριε Ρεγκούζα.
Το 1991 ο κ.Μάνος ή ο κ.Παλαιοκρασσάς -µου διαφεύγει ποιος από
τους δυο Υπουργούς Οικονοµικών της Νέας ∆ηµοκρατίας- έφερε τη
διάταξη εκείνη -λόγω των υψηλών επιτοκίων που ίσχυαν τότε και µε
το 70%, ουσιαστικά συνέφερε να µην πληρώνουν προς το δηµόσιο
τα χρέη και θα σας πω για ποιο λόγο το έκανε- και το άφησε
απεριόριστο και ξεπέρασε κάθε όριο.
Και µετά, ήλθαµε εµείς και είπαµε στην αρχή να γίνει 200% και
νοµίζω ότι είναι στο 200%...
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: Είναι στο 300%.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στο 300%, ακριβώς
λόγω των υψηλών επιτοκίων που ίσχυαν την περίοδο 1993-1995
που ήµουν στο Υπουργείο Οικονοµικών. Και εκεί το είχαµε
σταµατήσει. Παλιά, ήταν µέχρι το 70% και το άφησε απεριόριστο ο
κ.Μάνος.
Πρέπει επίσης να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι το 50% από τους
τόκους υπερηµερίας που επιβαρύνονται οι οφειλέτες των τραπεζών
-και αυτό σας το λέω για να το ψάξετε, να το σηµειώσετε
παρακαλώ- πρέπει να πηγαίνει στο δηµόσιο. Είναι έσοδο του
δηµοσίου. Και γιατί είναι έσοδο του δηµοσίου; Για να καλύπτει τις
εγγυήσεις που δίνει το δηµόσιο για πολλά δάνεια προς τους ιδιώτες.
Kαι µαζί µε µια µικρή προµήθεια που είχαν 0,5%, οι τόκοι
υπερηµερίας πήγαιναν σ' ένα λογαριασµό για να καλύπτει το
δηµόσιο υποτίθεται...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Με ποιο νόµο;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να είναι απόφαση της
Νοµισµατικής του 1980. ∆εν θυµάµαι ποια απόφαση είναι. Την είχα
δει την απόφαση αυτή.
Και δεν είµαι βέβαιος ότι οι τράπεζες τα αποδίδουν όλα. Είµαι
βέβαιος ότι οι τράπεζες τα έχουν σ'ένα λογαριασµό και στο τέλος
του έτους λένε "άλλα έσοδα" και τα περνάνε στα κέρδη τους.
'Ολα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προσεχθούν, έτσι ώστε να
δώσουµε τη δυνατότητα να αναπνεύσουν οι µικρές επιχειρήσεις, να
αναπνεύσουν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί -θα έλθω
σε λίγο και στο αγροτικό- γιατί διαφορετικά, εάν δεν τους δώσουµε
αυτήν τη δυνατότητα, εφόσον έχουµε αυτήν την πρόθεση και την
εκφράζουµε µε το νόµο, ουσιαστικά αναιρούµε αυτό το οποίο
επιθυµούµε.
Ενώ εδώ νοµοθετεί η Κυβέρνηση, οι τράπεζες ουσιαστικά δεν τα
εφαρµόζουν.
Θέλω να σας πω και άλλη µια τέτοια περίπτωση, κύριε Υπουργέ.
'Οταν έγιναν οι σεισµοί -και µην το λάβετε αυτό ότι θέλω να
ευλογήσω τα γένια µου για το Νοµό Ηλείας- στο Νοµό Ηλείας έγιναν
κάποιες ρυθµίσεις ίδιες µε αυτές που είχαν γίνει στην Καλαµάτα.
'Ηταν σαφέστατος ο νόµος που έλεγε ότι δίνονται τέσσερα χρόνια
αναβολής των δόσεων και δεν µπαίνουν τόκοι υπερηµερίας και όλα
τα σχετικά. Ο νόµος όµως δεν έλεγε ποιος θα αναλάβει τη δαπάνη
αυτή και ότι υποχρεούται η Κτηµατική Τράπεζα να κάνει αυτές τις
ρυθµίσεις. Η Κτηµατική Τράπεζα λέει: Κύριοι, εγώ δεν αναλαµβάνω
να κάνω αυτήν τη ρύθµιση, δεν πάει να λέει ο νόµος ό,τι θέλει.
Ποιος θα µου πληρώσει εµένα τους τόκους, αυτούς τους οποίους
χάνω για τα τέσσερα χρόνια των δανείων;
Σας πληροφορώ ότι ακόµα δεν έχει ρυθµίστεί αυτό το θέµα, παρ' ότι
έχουµε κάνει ερωτήσεις εδώ, παρ'ότι ο Υπουργός έχει δηλώσει στη
Βουλή ότι θα ρυθµιστεί, παρότι έχει φέρει άλλη διάταξη του νόµου.
Εν τούτοις, συνεχώς οι οφειλέτες των στεγαστικών δανείων της
σεισµόπληκτης περιοχής συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από την
Κτηµατική Τράπεζα. ∆εν ευελπιστώ αν δεν πάρει µια γενναία
απόφαση η Κυβέρνηση να κλείσει το θέµα αυτό.
'Οσον αφορά το θέµα των αγροτών: Η ρύθµιση που γίνεται από την
Κυβέρνηση, όπως ακούστηκε, είναι πράγµατι ευνοϊκή για τους
αγρότες. Πληροφορήθηκα το σχέδιο απόφασης που ετοιµάζει η
Αγροτική Τράπεζα. Θέλω να σας πληροφορήσω, κύριοι
συνάδελφοι, ότι επικοινώνησα µε το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί
πραγµατικά όταν τη διάβασα και εγώ είδα ότι έλεγε
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ακριβώς αυτά που είπατε. 'Αλλα λέει η Κυβέρνηση και θέλει να
κάνει και οι τράπεζες άλλα κάνουν. Θα πέφταµε δηλαδή στην ίδια
περίπτωση και µε τη ρύθµιση αυτή. Με πληροφόρησαν ότι αυτή η
απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας για τη ρύθµιση των χρεών των
αγροτών, τη σταµάτησε ο Υπουργός Γεωργίας αµέσως, γιατί είναι
έξω απ' αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Θα έχει την επόµενη εβδοµάδα
επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, συνάντηση µε τον Υπουργό
Εθνικής Οικονοµίας για να προσδιορίσουν ακριβώς µε ποιο τρόπο
θα γίνει η ρύθµιση των αγροτικών χρεών. Κύριε Υπουργέ, το λέω
αυτό για να καταγραφεί στα Πρακτικά.
'Ενας τρόπος υπάρχει για να γίνει σωστή η ρύθµιση των αγροτικών
χρεών και να πετύχει. Σύµφωνα µε την απόφαση που θα πάρει η
Κυβέρνηση, να υποχρεωθεί η τράπεζα να κάνει εκκαθάριση του
δανείου του κάθε αγρότη, να του στείλει το λογαριασµό στο σπίτι και
να του λέει "αυτά χρώσταγες, αυτοί είναι οι τόκοι υπερηµερίας, αυτά
σου διαγράφουµε, αυτά µένουν και ρυθµίζονται µε αυτόν τον τρόπο,
αν θέλεις έλα να υπογράψεις και να τελειώνουµε". Εάν το αφήσουµε
στους διευθυντές της τράπεζας και γενικά στην Αγροτική Τράπεζα,
µε το αν είναι ή δεν είναι βιώσιµη η επιχείρηση κλπ., θα γίνει µια
από τα ίδια, δεν θα ρυθµιστούν τα αγροτικά χρέη και το αποτέλεσµα
θα είναι να υποστεί η Κυβέρνηση ένα κόστος ενώ έχει άλλη
πρόθεση. Γιατί οι γραφειοκράτες της Αγροτικής Τράπεζας θα βρουν
τρόπους, ώστε να ταλαιπωρήσουν τους ανθρώπους για ποικίλους
τρόπους, που δεν χρειάζεται εδώ να τους αναφέρω.
Από τη στιγµή που δίνουµε τη δυνατότητα στο διευθυντή να
διαπραγµατευθεί µε τον αγρότη τη ρύθµιση του χρέους του, δεν
ξέρουµε τι µπορεί να γίνει κάτω από το τραπέζι. Να τα λέµε όλα
ξάστερα. Η απόφαση 1099 πέτυχε γιατί είχε αυτό το στόχο, µε
κανένα άλλο σκοπό δεν πέτυχε.
Οι ρυθµίσεις οι οποίες γίνονται, πρέπει να έχουν διαφάνεια και
καθολικότητα, έτσι ώστε να µην αδικείται κανένας και να µπορεί
πραγµατικά και ουσιαστικά να σταθεί η Κυβέρνηση απέναντι στους
αγρότες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Τους τραπεζικούς
τους ξέρει καλά ο κ. Γεωργακόπουλος. Να λάβετε σοβαρά υπόψη
αυτά που σας είπε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και διαγραφή όχι µόνο τόκων αλλά και του αρχικού κεφαλαίου. Με
άλλα λόγια να οφείλεται ως χρέος ακόµη και ένα συνολικό ποσό
που είναι χαµηλότερο του αρχικού κεφαλαίου.
Αυτό είναι από τα Πρακτικά, κύριοι συνάδελφοι, στις 18 Μαρτίου
1998, στη σελίδα 6640.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ούτε ένας χρόνος δεν
έχει περάσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:Για όλες αυτές τις εντολές και τις
παροτρύνσεις βγάζει µια εγκύκλιο, την υπ' αριθµ. 13360, το
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας προς τις τράπεζες η οποία απλά
έλεγε να αναµορφώσουν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των δανείων
σχετικά µε τον εξάµηνο ανατοκισµό µε βάση την απόφαση του
Αρείου Πάγου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 'Ο,τι προαιρείσθε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ακριβώς. Για τις εντολές, απλώς
ευχές. Τις µετατρέψαµε από εντολές σε ευχές.
Τι έκαναν οι τράπεζες; Συνέχισαν την ίδια τοκογλυφική
συµπεριφορά, αναγκαστικές εκτελέσεις, πλειστηριασµούς. Και δεν
το έκαναν µόνον οι εµπορικές, την έκανε και η ΑΤΕ. Και εκεί θα
πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο ανατοκισµός ο τρίµηνος σχεδόν
προβλεπόταν σε όλες τις συµβάσεις, στα ψιλά γράµµατα των
συµβάσεων. Και όλοι καταλαβαίνουµε ότι ο αγρότης δεν µπορεί να
ασχοληθεί µε τα ψιλά γράµµατα των συµβάσεων.
Θέλετε να σας πω και τι έκανε ταυτόχρονα; Πήγαν αγρότες και
ζητούσαν να πληροφορηθούν πόσα θα πληρώσουν. Ξέρετε ποια
ήταν η απάντηση της ΑΤΕ; "Για κάθε σύµβαση, για να σας δώσουµε
πληροφορίες για το δάνειό σας, θα καταβάλετε δέκα χιλιάδες
δραχµές". Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τη σχετική επιστολή η οποία βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής).
Για κάθε σύµβαση ή πρόσθετη πράξη ρύθµισης θα πρέπει να
καταβάλλονται δέκα χιλιάδες δραχµές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εµείς τα λαµβάνουµε, η
Κυβέρνηση δεν τα λαµβάνει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ.
Αποστόλου έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, πίστευα πριν
εκλεγώ Βουλευτής τουλάχιστον πως ό,τι λέγεται σ' αυτήν την
Αίθουσα, αποτελεί δέσµευση και ίσως ότι πρόκειται και για νόµο.
Εγώ θα αναφερθώ σε συγκεκριµένα περιστατικά, για να δούµε πώς
λειτουργεί η αξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής.

Συνεχίζει η Αγροτική Τράπεζα. Αρχίζει τη διαδικασία του εξώδικου
διακανονισµού, µια διαδικασία που όπως όλοι γνωρίζουµε απαιτεί
ζεστό χρήµα και αυτό δεν υπάρχει όταν οι ίδιοι αναγνωρίζουµε ότι
υπάρχει πρόβληµα υπερχρέωσης στον αγροτικό χώρο. Και τι κάνει
ταυτόχρονα; Βγάζει τη περίφηµο διαταγή την 192/98 η οποία είναι
χαρακτηριστικό παράδειγµα συµπεριφοράς κατοχικών εποχών. Την
καταθέτω.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Ησασταν εντελώς
αγνός τότε.

Λέει εκτός του ότινα αρχίσουν πλειστηριασµούς, κατασχέσεις
ειδικώς για τα κτηνοτροφικά δάνεια -θα επανέλθω- που
ρυθµίστηκαν µε την 50/94, να πιάσουν τουλάχιστον πιστούχους
από κάθε χωριό και στείλτε τους κατασχετήρια επιταγή προς
παραδειγµατισµό ανεξάρτητα των υπολοίπων µέτρων που έχουν
ληφθεί για άλλους πιστούχους. Καταλαβαίνετε τι θυµίζει αυτή η
εγκύκλιος διαταγή η οποία εξακολουθεί να ισχύει.Το κακό είναι ότι
µε τη ρύθµιση που ετοιµάζεται να ανακοινώσει η ΑΤΕ, ισχύει.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Στις 18 Μαρτίου 1998 κατά τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου για την ενίσχυση των ιδιωτικών
επενδύσεων, άρθρο 12, ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας ο
κ.Παπαντωνίου αναφέρεται στη ρύθµιση του γνωστού θέµατος των
πανωτοκίων.
∆ιαβάζω από τα Πρακτικά: Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να γίνει
είναι µία παρότρυνση, µία εντολή -τώρα τι σηµαίνει εντολή,
γνωρίζουµε λίγο γράµµατα και το αντιλαµβανόµαστε- στις Τράπεζες
και παρακαλώ αυτά να είναι στα Πρακτικά. Το τόνιζε κιόλας. Να
προχωρήσουν σε ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Ποια µορφή µπορεί να έχουν αυτές οι ρυθµίσεις; Κατ' αρχήν ο
εξάµηνος ανατοκισµός, η άλλη η πιό ευνοϊκή ρύθµιση. Οι τράπεζες
θα πρέπει να την εφαρµόσουν προκειµένου να διαγράφουν µέρος
από τους τόκους υπερηµερίας οι οποίες σύµφωνα µε τον ν.
2076/92 δεν υπολογίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
Παρακάτω συνεχίζει: Σε ό,τι αφορά το θέµα της ΑΤΕ ειδικότερα η
εντολή που έχει δοθεί -ακούστε τι λέει Υπουργός Εθνικής
Οικονοµίας- στη νέα διοίκηση της ΑΤΕ είναι να προχωρήσει σε
γενναίες ρυθµίσεις αγροτικών χρεών οι οποίες θα περιλαµβάνουν

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τη σχετική εγκύκλιο η οποία βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής).

Ας έλθουµε στη πρόσφατη ρύθµιση που εξήγγειλε τόσο ο
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας όσο και ο Υπουργός Γεωργίας, για
να σταµατήσουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.
Εδώ θα ήθελα να συµφωνήσω µε τον κ.Μητσοτάκη που είπε ότι
καλά κάνουν οι αγρότες που κινητοποιούνται διότι όποια µέτρα
παίρνει η Κυβέρνηση τα παίρνει µε την απειλή των κινητοποιήσεων.
Εξαγγέλλουν λοιπόν ο Υπουργός Γεωργίας και ο Υπουργός
Εθνικής Οικονοµίας συγκεκριµένη ρύθµιση για τα αγροτικά χρέη.
Και εδώ θα ήθελα να βάλω το θέµα του πως συµπεριφερόµαστε
στη Βουλή όταν συζητάµε. Στις 12 Φεβρουαρίου 1999, σε συζήτηση
επερώτηση του Κ.Κ.Ε., σχετικά µε τα αγροτικά προβλήµατα
ρώτησα
τον
Υπουργό
Γεωργίας,
επειδή
είχα
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πληροφορίες ότι η ρύθµιση δεν θα αφορά όλον τον αγροτικό χώρο,
τι θα γίνει µε τις µονάδες εντάσεως κεφαλαίου, δηλαδή, τις
χοιροτροφικές, τις κτηνοτροφικές κ.λπ., τι θα γίνει µε τα
ρυθµισθέντα δάνεια τα παλιά που δεν µπόρεσαν οι αγρότες να τα
εξυπηρετήσουν, τι θα γίνει µε τα δάνεια που έχουν πάει στο
δηµόσιο ταµείο, διότι υπάρχει το σοβαρό πρόβληµα αδυναµίας να
πάρουν φορολογική ενηµερότητα οι αγρότες και οι επιχειρήσεις του
αγροτικού τοµέα;
Θα σας διαβάσω την απάντηση από τα Πρακτικά της 12ης
Φεβρουαρίου 1999 στις σελίδα 4376. "Επιπλέον φθάνουµε και στη
λεπτοµέρεια να ενταχθούν σε αυτήν τη ρύθµιση ακόµη και τα
καταλογισµένα ποσά στα δηµόσια ταµεία. Είναι όλα τα ποσά
ανεξαρτήτως ρυθµίσεων. Αναφέρθηκε για τους µικρούς και τους
µεγάλους. Η διάκριση γίνεται για ένα απλό λόγο. Για τους µεγάλους
ήδη υπάρχει απόφαση για εξώδικους διακανονισµούς. Και αυτοί
όµως εντάσσονται µέσα στη γενική ρύθµιση". 'Ηδη όµως υπήρχε η
πρόβλεψη µε τους εξώδικους διακανονισµούς, για τους οποίους
από την ώρα που ζητείται καταβολή χρηµατικού ποσού και υπάρχει
το γνωστό πρόβληµα, δεν µπορεί να υπάρξει ανταπόκριση. 'Αρα
και αυτοί µπαίνουν.
'Ερχεται η Αγροτική Τράπεζα και σε σχέδιο εγκυκλίου διαταγής που
ετοιµάζει -δεν θα το καταθέσω γιατί δεν έχει ακόµα υπογραφές,
αλλά αυτή είναι η πρόθεση της διοίκησης- µιλά για επιχειρήσεις του
πρωτογενούς τοµέα µε ετήσιο κύκλο µέχρι πεντακόσια εκατοµµύρια
(500.000.000) δραχµές. Πάνω από πεντακόσια εκατοµµύρια
(500.000.000) δραχµές, δηλαδή, όλες οι µονάδες επιχειρηµατικής
χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, που βρίσκονται στα πρόθυρα της
καταστροφής δεν µπαίνουν.
Επίσης, δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλές για τις οποίες έχει
δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Είναι αυτά που έχουν
πάει στο δηµόσιο ταµείο. Ακόµη είναι τα δάνεια που ρυθµίστηκαν µε
την εγκύκλιο-διαταγή 50/94. Θα σταθώ στη διαταγή που βγήκε
παραµονές εκλογών του '93 και ήταν γενναία, όσον αφορά τα
κτηνοτροφικά δάνεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Την είχαµε υλοποιήσει. Είχαν
υπογραφεί οι αποφάσεις. ∆εν ήταν εξαγγελία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Είχαν υπογραφεί και η Αγροτική
Τράπεζα είχε εκδόσει τη σχετική εγκύκλιο, αλλά µετά την απέσυρε.
Στη θέση αυτής κυκλοφόρησε η 50/94 η οποία υλοποιήθηκε µετά
από δύο χρόνια. ∆ηλαδή, έκανε ρυθµίσεις οφειλών του 1990 και του
1991 µε συνθήκες του 1995. Σε αυτήν τη ρύθµιση δεν
ανταποκρίθηκαν οι κτηνοτρόφοι. 'Οµως η κτηνοτροφία πρέπει να
στηριχθεί διότι είναι απαραίτητο να µείνουν αυτοί οι άνθρωποι στις
εστίες τους, στις ρίζες τους. Πλην όµως, δεν µπαίνουν στη ρύθµιση.
∆εν µπαίνουν επίσης ρυθµίσεις που έγιναν για τους νοµούς
Εύβοιας, Καστοριάς, ειδικές ρυθµίσεις. Συνεπώς το να εξαγγείλει η
Κυβέρνηση ρυθµίσεις χρεών και ταυτόχρονα να µη υλοποιούνται,
για µας πρόκειται για εµπαιγµό του αγροτικού κόσµου και επιτέλους
θα πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός τουλάχιστον στο συγκεκριµένο
θέµα να πάρει θέση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η ∆ιαρκής
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Αναπροσαρµογή
συντάξεων συνταξιούχων µελών ∆ΕΠ των Α.Ε.Ι., ΕΠ των Τ.Ε.Ι.,
γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωµατικών υπαλλήλων, ρύθµιση
συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις".
2. Η ∆ιαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει τις
εκθέσεις της:
α) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της
Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ρουµανικής
Επιτροπής Υιοθεσιών της Ρουµανικής Κυβέρνησης για συνεργασία
στον τοµέα της υιοθεσίας" και
β) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας για τη διεθνή οδική µεταφορά επιβατών
και εµπορευµάτων."
Επίσης η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης
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και ∆ικαιοσύνης καταθέτει την 'Εκθεσή της στην αίτηση για τη
χορήρηγη ή µη, άδειας δίωξης του Βουλευτή κ. Νικολάου
Αναστασόπουλου.
Το λόγο έχει ο κ. Α. Ιντζές ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό
ότι ο ν.2601/98 ήθελε να ρυθµίσει µία κατάσταση, που είχε
διαπιστωθεί απ'όλες τις πτέρυγες της Βουλής και από την κοινωνία
και αυτή ήταν η αιτία της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων που ήταν
καθαρά οικονοµική συγκυρία και η άλλη αιτία ήταν οι παράνοµοι
ανατοκισµοί.
Εποµένως κάθε ρύθµιση έχει δύο σκοπούς. 'Ενας είναι να
διευκολύνει την οικονοµική συγκυρία που υπάρχει στις επιχειρήσεις
και η άλλη να άρει µία αδικία. Υπήρχε µία παρανοµία διαπιστωθείσα
από τον 'Αρειο Πάγο.
'Ερχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση µε το άρθρο 12 του ν.2601/98 και
κάνει µία ρυθµιση. 'Ολοι είχαµε διαπιστώσει και επισηµάνει στον
Υπουργό ότι δεν µπορεί να γίνει ρύθµιση, όταν αυτή επαφίεται στη
βούληση της Κυβέρνησης να απευθύνει µία εγκύκλιο. Αν ήταν µε
απόφαση του αρµοδίου υπουργού να καθοριστεί ο τρόπος
ρύθµισης των χρεών, τότε βεβαίως αν κυρωνόταν µε
εξουσιοδότηση θα ήταν υποχρεωτική, και όποιος τραπεζίτης
απέφευγε να την εφαρµόσει, θα είχε και αστικές και ποινικές
ευθύνες. 'Οµως, δεν έγινε αυτό. 'Οταν µιλάµε για εγκυκλίους και
παροτρύνσεις, είναι βέβαιο ότι αυτή είναι µία διακήρυξη που
αποβλέπει σε έναν καθησυχασµό του κόσµου, είναι µία πολιτική
εξαγγελία προπαγανδιστικού χαρακτήρα, παρά έκφραση ρύθµισης
του θέµατος που αφορά.
Εποµένως, η Κυβέρνηση εµπαίζει τον ελληνικό λαό και τις
υπερχρεωµένες επιχειρήσεις είτε αστικής φύσης είτε αγροτικής
φύσης είναι είτε καθαρά νοικοκυριά αγροτικά.
Πώς έπρεπε να γίνει η ρύθµιση; Με µία εξουσιοδότηση και να είναι
καθολική και αντικειµενική και να καθορίζεται και ο τρόπος. Είχα
κάποτε επισηµάνει από αυτό το Βήµα στον Υπουργό πως εάν
αφίεται στην κρίση κάθε διευθυντή υποκαταστήµατος τραπέζης η
ρύθµιση, τότε ανοίγουµε µια πόρτα πολιτικής συναλλαγής και
δεύτερο και οικονοµικής συναλλαγής µεταξύ των πελατών των
τραπεζών που έχουν υποθέσεις ρύθµισης χρεών ληξιπροθέσµων.
Πράγµατι επιβεβαιωνόµαστε.
Επί δύο χρόνια ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες της Αγροτικής
Τράπεζας για να κάνω ρύθµιση ενός χρέους ενός αγρότη από τη
Σίνδο που από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) δραχµές έγινε είκοσι
πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) δραχµές. 'Εχει καταβάλει τα
δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) δραχµές και το υπόλοιπο
χρέος είναι άλλα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές. Και δεν
έχει επιτευχθεί. Και έχει δώσει και εντολή ο διοικητής και οι
γραφειοκράτες αρνούνται. Ο φάκελος πάει στο υποκατάστηµα
Σίνδου, έρχεται στην Αθήνα, ξαναφεύγει. ∆ηλαδή, έχω καταλήξει
στο συµπέρασµα ότι πρέπει να γίνει η συναλλαγή κάτω από το
τραπέζι για να προχωρήσει, καίτοι δυο φορές ενώπιόν µου ο
∆ιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας έχει δώσει εντολή να ρυθµιστεί
το θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνώ απολύτως -και
υπερθεµατίζω -µ' αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης, σε µία
διελκυστίνδα σύγκρουσης συµφερόντων πολιτών και τραπεζών επί
κυβερνήσεως "σοσιαλιστικής" -τη λέξη τη λέω ειρωνικά επεκράτησαν οι τραπεζίτες. Και χαίροµαι που το λέει ο κ.
Μητσοτάκης, που τουλάχιστον ανήκει σε ένα κόµµα συντηρητικό.
Εγώ θα ντρεπόµουν αν ανήκα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ για µια τέτοια ρύθµιση,
που η Κυβέρνηση προσπάθησε να µη χάσει ούτε το ελάχιστο από
τα κέρδη της τράπεζας, σε µια εποχή µάλιστα που εδώ και τρία
τέσσερα χρόνια αν δει κανείς τους ισολογισµούς των τραπεζών τα
κέρδη δεν είναι 100% αλλά είναι και 200% πολλές φορές. Βέβαια σε
αυτά τα κέρδη είναι και χρέη επισφαλή από τους τόκους
υπερηµερίας, ανατοκισµούς κ.λπ. Εν πάση περιπτώσει, σε µία
εποχή που έχουν υπερκέρδη οι τράπεζες σε σχέση µε τράπεζες της
Ευρώπης και της Αµερικής επεµβαίνει η Κυβέρνηση και προσπαθεί
να διασφαλίσει τα απόλυτα συµφέροντα των τραπεζών χωρίς καµία
ζηµία τους, δηλαδή χωρίς καµία µείωση των κερδών
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τους, για να ρυθµίσει θέµατα υπερχρεωµένων επιχειρήσεων και
υπερχρεωµένων προσώπων και ιδίως αγροτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω αυτή η αοριστία της
ρύθµισης του άρθρου 12 του ν. 2601/98 ήταν εσκεµµένη. Και ιδού
τα αποτελέσµατα.
∆εύτερον, ακόµα και η εξαγγελία ρύθµισης των αγροτικών χρεών
πάλι να οριστεί. ∆εν θα αναφερθώ στα παραδείγµατα που
αναφέρθηκαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι που πέρασαν απ' αυτό
το Βήµα, διότι θα χάσω άσκοπα το χρόνο µου. Αυτό που θέλω να
επισηµάνω είναι ότι και εδώ υπήρχε ανάγκη αναστολής των
αγροτικών κινητοποιήσεων. Και την ηµέρα που συζητείτο πράγµατι
εδώ η επερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας -είχα
πάρει και εγώ το λόγο τότε- ο κύριος Υπουργός πράγµατι
επανέλαβε αυτά που προηγουµένως υπόµνησε ο κ. Αποστόλου.
Αλλά από το σηµείο αυτό µέχρι να υλοποιηθούν υπάρχει µεγάλη
απόσταση.
Πράγµατι, η Κυβέρνηση ποτέ δεν ενήργησε ως Προµηθέας. Και εγώ
συµφωνώ µε τον Πρόεδρο τον κ. Μητσοτάκη, ότι πράγµατι και η
Βουλή ολιγώρησε. Μπορεί να έγιναν ερωτήσεις κλπ., αλλά δεν το
καταστήσαµε κυρίαρχο θέµα, ώστε να αναγκάσουµε και την
Κυβέρνηση να παρέµβει και µας πρόλαβε η δικαστική εξουσία που
έχει άλλα κριτήρια και άλλη νοοτροπία. Απεδείχθη όµως πιο
ευαίσθητη από εµάς, που υποτίθεται ότι είµαστε τα θερµόµετρα του
παλµού του λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλει η Κυβέρνηση να προβεί
αµέσως και στη ρύθµιση των χρεών γενικά του αστικού τοµέα και
των δανείων των στεγαστικών κλπ., αλλά και των αγροτών. ∆ιότι
έτσι αποδιοργανώνεται ο παραγωγικός ιστός. 'Εχω πολλά
υποµνήµατα των ξενοδόχων, του Συλλόγου ∆ανειοληπτών κλπ., οι
οποίοι δεν ζητούν αντιµετώπιση ευνοϊκή, αλλά ζητούν την
εφαρµογή των αποφάσεων του Αρείου Πάγου.
Και εάν υπήρχε λίγη ευαισθησία, έπρεπε να προβούν και οι
Τράπεζες, µε εντολή βέβαια της πολιτείας, στην εφαρµογή των
δικαστικών αποφάσεων κατ' αναλογία. ∆ηλαδή, και όσοι δεν
προχώρησαν να λύσουν τις διαφορές µε τις τράπεζες µε δικαστική
απόφαση, αλλά αρκεί και η µία που διαπιστώνει την παρανοµία του
ανατοκισµού, να γινόταν εφαρµογή αυτής της απόφασης αναλογικά
σε όλους τους χρεώστες τουλάχιστον όσον αφορά τους τόκους που
προέρχονται από τον ανατοκισµό.
Και δεύτερον, για τους αγρότες µέρα µε τη µέρα αποδιοργανώνεται
ο αγροτικός πληθυσµός. Πράγµατι, οι συνθήκες έχουν αλλάξει
ριζικά και ενώ θα έπρεπε να προσπαθούµε να απαλύνουµε την
εξαθλίωση του αγροτικού τοµέα και λόγω ενταξής µας στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση που άλλαξαν οι συνθήκες ανταγωνισµού και
έγιναν δυσµενέστερες -εποµένως πρέπει να έχουν µικρότερο
κόστος οι αγροτικές επιχειρήσει για να επιβραδύνουµε την
αστικοποίηση του αγροτικού πληθυσµού µε τέτοιο ρυθµό, ώστε να
µπορεί να απορροφιέται το περισσεύον αγροτικό τµήµα του λαού
στην αστική οικονοµία- εµείς µε τον τρόπο αυτό που φερόµαστε
στους αγρότες επισπεύδουµε την αστικοποίησή τους, χωρίς να
δηµιουργούµε και συνθήκες απασχόλησης. 'Ετσι εντείνεται το
κοινωνικό πρόβληµα που έχω πει επανειληµµένως ότι στη δεκαετία
που εισερχόµαστε θα είναι το πρώτο κοινωνικό πρόβληµα το
αγροτικό πρόβληµα της Ελλάδος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι εκατόν
δέκα έξι Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κατέθεσαν στη Βουλή πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής σύµφωνα µε τα άρθρα 68 του Συντάγµατος και 144 έως
149 του Κανονισµού της Βουλής η οποία θα ερευνήσει τα
πραγµατικά δεδοµένα της υπόθεσης Οτσαλάν.
Η πρόταση αυτή θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδριάσεως, θα τυπωθεί, θα διανεµηθεί στους κυρίους Βουλευτές
και θα συζητηθεί σε ηµέρα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου µε τη
διαδικασία της γενικευµένης επερώτησης όπως προβλέπει ο
Κανονισµός.
(Η ως άνω πρόταση έχει ως εξής:
"Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 1999
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής κατά τα άρθρα 68
παρ. 2 Συντάγµατος και 144-149 Κανονισµού της Βουλής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η υπόθεση Οτσαλάν όπως εξελίχθηκε προκάλεσε σοβαρές
ανησυχίες στην κοινή γνώµη. Βασική θέση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και
της Κυβέρνησης ήταν και είναι η εµµονή στην ανάγκη πλήρους
διερεύνησης των πραγµατικών δεδοµένων της υπόθεσης.
Στο θεσµικό πλαίσιο ενός κοινοβουλευτικού συστήµατος η
διερεύνηση αυτή πρέπει κατεξοχήν να γίνει από τη Βουλή, µέσω
Εξεταστικής Επιτροπής που προτείνουµε να συσταθεί προς το
σκοπό αυτό, κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 Συντάγµατος και 144-149
Κανονισµού της Βουλής.
Οι προτείνοντες Βουλευτές
1. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
2. Ακριτίδης Νικόλαος
3. Σφυρίου Κωνσταντίνος
4. Καλαφάτης Αλέξανδρος
5. Τζουµάκας Στέφανος
6. Γκεσούλης Νικόλαος
7. Παπανικόλας Βασίλειος
8. Καλαµακίδης Ιωάννης
9. Κουρουµπλής Παναγιώτης
10. Παντερµαλής ∆ηµήτριος
11. Φωτιάδης Παναγιώτης
12. Σταυρακάκης Μηνάς
13. Ντούσκας ∆ηµήτριος
14. Μαλέσιος Ευάγγελος
15. Χατζηιωαννίδης Βασίλειος
16. Λεβογιάννης Νικόλαος
17. Πετσάλνικος Φίλιππος
18. Παπαδέλλης Φραγκλίνος
19. Ζαφειρόπουλος Γιάννης
20. ∆ιαµαντίδης Ιωάννης
21. Σπυριούνης Κυριάκος
22. Βλασσόπουλος Ευάγγελος
23. Γεωργιάδης Θεόδωρος
24. Κουράκης Γιάννης
25. Θωµόπουλος Γιάννης
26. Πετραλιάς Ρένος
27. Καρακώστας Ιωάννης
28. Αδαµόπουλος Γιώργος
29. Τσετινές ∆ηµήτριος
30. Αλαµπάνος ∆ηµήτριος
31. Παπαδάτος Γιάννης
32. Τσερτικίδης Παντελής
33. Καστανίδης Χαράλαµπος
34. Βούλγαρης Αλέκος
35. Κοσσυβάκης ∆ηµήτριος
36. Σµυρλής-Λιακατάς Χρήστος
37. Κοντοµάρης Ευτύχιος
38. Γιαννακόπουλος Γιάννης
39. Χατζηµιχάλης Φώτης
40. Λαµπαδάρης Νίκος
41. Kατσικόπουλος ∆ηµήτριος
42. Στάικος Ευάγγελος
43. Ρωµαίος Γεώργιος
44. Σκουλάκης Εµµανουήλ
45. Παπαδόπουλος Ηλίας
46. Ηλιάδης Νικόλαος
47. Χυτήρης Τηλέµαχος
48. Μάτης Αθανάσιος
49. Γικόνογλου Μόσχος
50. Τσούρας Αθανάσιος
51. Θάνος ∆ηµήτριος
52. Σγουρίδης Παναγιώτης
53. Γεωργακόπουλος ∆ηµήτριος
54. Ανουσάκη Ελένη
55. Σπυρόπουλος Ροβέρτος
56. Κοκκίνης Νίκος
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57. Αλευράς Νάσος
58. Σαρρής ∆ηµήτριος
59. Ζαµπουνίδης Νίκος
60. Τσιόκας Χάρης
61. Κατσανέβας Θεόδωρος
62. Κατσιλιέρης Πέτρος
63. Αποστολίδης Λουκάς
64. Ποττάκης Α. Γιάννης
65. Αργύρης Βαγγέλης
66. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
67. Κοτσακάς Αντώνιος
68. Θεοδώρου Χρήστος
69. Στεφανής Κωνσταντίνος
70. Πιπεργιάς ∆ηµήτριος
71. Σαατσόλγου Ανέστης
72. Τσιλίκας Βασίλης
73. Κωνσταντινίδης Ιωάννης
74. Παρασκευόπουλος Παρασκευάς
75. Ροκόφυλλος Χρήστος
76. Οικονόµου Παντελής
77. Παπούλιας Κάρολος
78. Σκουλαρίκης Ιωάννης
79. Μπεντενιώτης Μανώλης
80. Κατσιµπάρδης Γεώργιος
81. Σουλαδάκης Γιάννης
82. Τσακλίδης Γιάννης
83. Γιαννάκης Γιάννης
84. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος
85. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
86. Γερανίδης Βασίλειος
87. Γεωργόπουλος ∆ηµήτριος
88. Λωτίδης Λάζαρος
89. Μιχελογιάννης Ιωσήφ
90. Κεδίκογλου Βασίληος
91. Ακριβάκης Αλέξανδρος
92. Κανελλόπουλος Λάµπρος
93. Αρσένη Μαρία
94. Πάγκαλος Θεόδωρος
95. Φραγκιαδουλάκης Εµµανουήλ
96. Οικονόµου Χρήστος
97. Βλαχόπουλος Ηλίας
98. Λουκάκης Μανώλης
99. Ζιάγκας Ιωάννης
100. Μανίκας Στέφανος
101. Σωτηρλής ∆ηµήτριος
102 Λιάνης Γεώργιος
103. Κρητικός Παναγιώτης
104. Στάθης Θεόδωρος
105. Κίρκος Γιώργος
106. Χαραλαµπόπουλος Ιωάννης
107. Κουλούρης Κίµων
108. Ζήση Ροδούλα
109. Κατσέλη Ελεωνόρα
110. Μπαντουβάς Κώστας
111. Λάλος Κανέλλος
112. Σηφουνάκης Νίκος
113. Βαλυράκης Σήφης
114. ∆αµιανίδης Αλέξανδρος
115. Παπαηλίας Ηλίας
116. Καψής Γιάννης"
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): O κ. Κατσαρός έχει το
λόγο για να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, ειλικρινά δεν µπορώ να ξεπεράσω την πικρία που µου
δηµιούργησε η σηµερινή συζήτηση στη Βουλή. Μέσα στην Αίθουσα
της Βουλής, στο ναό της ∆ηµοκρατίας καταργήθηκε κάθε έννοια

4805

διαλόγου και µάλιστα µε υπαιτιότητα ενός Υπουργού που ανήκει σε
ένα κόµµα το οποίο είχε κάνει παντιέρα αυτήν την ιστορία του
διαλόγου. Μου έδωσε την εντύπωση ο κύριος Υπουργός ότι δεν
άκουσε τίποτα από όσα είπαµε µα απολύτως τίποτα.
Μου δώσατε την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι ήσασταν απών από
την Αίθουσα και κάτι περισσότερο ακόµη ότι δεν διαβάσατε ούτε την
επερώτηση. Και βεβαίως κατέληξα στο συµπέρασµα ότι ο λόγος
σας τον οποίο πιστά αναγνώσατε δεν είναι έργο δικό σας. ∆εν
ξεφύγατε ούτε από µια λέξη, σας υπαγορεύθηκε. Λυπούµαι που το
λέω, αλλά αυτή είναι η εντύπωση την οποία δηµιουργήσατε σε
µένα.
Κύριε Υπουργέ, είπαµε σοβαρά πράγµατα εδώ µέσα σ' αυτήν την
Αίθουσα όταν σας µιλήσαµε για την αλχηµεία η οποία έγινε στο
άρθρο 12. ∆ιάταξη, η οποία στις προτεινόµενες διατάξεις, προτού
φθάσουν στη ∆ιαρκή Επιτροπή δηµοσιεύθηκαν, διάταξη η οποία
αφορούσε στεγαστικά δάνεια µόνο και πιστωτικές κάρτες,
µεταφέρθηκε και αφορά πλέον και υφιστάµενες συµβάσεις
παρελθόντων ετών που δεν προέβλεπαν ανατοκισµό οι ίδιες οι
συµβάσεις.
Εσείς οι οποίοι υποτίθεται ότι θέλατε να βοηθήσετε τους
δανειολήπτες, όσους αδικήθηκαν από το καθεστώς, το οποίο
ίσχυσε, φθάσατε στο σηµείο να καταστήσετε χειρότερη τη θέση
τους. Αυτό δεν είναι απλό πράγµα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και
οπωσδήποτε δεν µπορείτε έτσι να το αντιµετωπίσετε σαν
παρωνυχίδα. Καταγγέλλεται κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Και ενώ
πρόθεση του νοµοθέτη στο άρθρο 12 είναι να καθιερώσει το
εξάµηνο από τώρα και πέρα, εσείς στην πραγµατικότητα είπατε ότι
καθιερώνεται το εξάµηνο και όπου δεν υπήρχε, για τα παρελθόντα
χρόνια. Σας ανέφερα και συγκεκριµένο παράδειγµα. Πήγε κάποιος
επιχειρηµατίας να ρυθµίσει τριακόσια ογδόντα εκατοµµύρια
(380.000.000) κι επειδή η τράπεζα εφήρµοσε τη διάταξη τη δική
σας, του ζητούσαν πλέον τέσσερα δισεκατοµµύρια (4.000.000.000).
Είναι παρωνυχίδα αυτό το γεγονός και το παραβλέψατε τελείως και
το γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια, κύριε Υπουργέ;
Σας είπαµε στη συνέχεια για την περίφηµη εγκύκλιο του κ.
Παπαντωνίου. Σας διάβασα κι εγώ, αλλά σας διάβασε και ο κ.
Αποστόλου τι είπε σ' αυτήν την Αίθουσα. Και µίλησε ο κ.
Παπαντωνίου για εντολή προς τις τράπεζες. Θα δώσει εντολή να
συµµορφωθούν. Ξέρετε τι λέει στην εγκύκλιο; Απλώς θα πρέπει να
κάνετε αυτό και το άλλο. "Θα πρέπει", ευγενικότατα. Είναι αρκετά
ευγενής ο κ. Παπαντωνίου, αλλά ξέχασε ότι είναι Υπουργός. Και
όταν λέει "εντολή", θα πρέπει να εννοεί τι ακριβώς λέει και όχι
παρεκκλίσεις ευγενικές και λεπτές συµπεριφορές.
Και κάτι άλλο. Εδώ µέσα στην Αίθουσα, όταν στριµώχθηκε στην
κυριολεξία από τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, µηδέ και των
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ εξαιρουµένων, δεν ανέφερε ότι θα θέσει
στην εγκύκλιό του καµία προϋπόθεση. Αντίθετα µας είπε ότι θα
περιλάβει όλα τα δάνεια και µάλιστα θα φτάσει και µέχρι µέρους του
κεφαλαίου. Η εγκύκλιος -κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι δεν τη
διαβάσατε την εγκύκλιο από κάτι που είπατε-αναφέρεται στις
περιπτώσεις εκείνες, που οι συµβάσεις δεν περιέχουν τον όρο του
ανατοκισµού. Μόνο σ' αυτές αναφέρεται και θέτει και δύο
προϋποθέσεις, τη βιωσιµότητα, την οποία, κύριε Υπουργέ, δεν
θυµηθήκατε, όταν ρυθµίσατε τα χρέη των συνεταιρισµών, των
ΠΑΣΟΚικών, όπως σας τονίστηκε, και µερικών συγγενών κάποιων
Υπουργών ύψους διακοσίων δισεκατοµµυρίων (200.000.000.000)
δραχµών. Τότε ζητούσε η Νέα ∆ηµοκρατία να γίνει µελέτη
βιωσιµότητας και µετά να ρυθµιστούν τα χρέη. Τη βιωσιµότητα
τώρα τη θυµάστε, ενώ δεν είπε τίποτα περί αυτής εδώ ο κύριος
Υπουργός. Τότε την είχατε ξεχάσει, γιατί θέλατε ντε και καλά -να
χρησιµοποιήσω µια πολύ λαϊκή φράση- να περάσει οπωσδήποτε η
ρύθµιση των χρεών µερικών συνεταιρισµών, τους οποίους
ευνοούσατε. Και το ότι, δηλαδή, η ρύθµιση του άρθρου 12 είναι
οπωσδήποτε απαίτηση της Ενώσεων Ελληνικών Τραπεζών και
ίσως και κάποιων άλλων, που είναι πιο πάνω από εκείνες, φαίνεται
από τη δεύτερη προϋπόθεση, την οποία έβαλε στην εγκύκλιό του ο
κ. Παπαντωνίου, που θα αφαιρείται µόνο εκείνο το µέρος του
χρέους, που δεν καλύπτεται από τις ασφάλειες.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παραδώσω τις προτεινόµενες
διατάξεις, για να κάνετε τη σύγκριση και να βγάλετε τα
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συµπεράσµατά σας, αν προσπαθούµε να σας παραπλανήσουµε σε
τίποτε ή αν είναι εκατό τοις εκατό ειλικρινή αυτά τα οποία σας λέµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Κατσαρός καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εν είπατε τίποτε, κύριε Υπουργέ, για την αντισυνταγµατικότητα και
τη µη συµφωνία του άρθρου 12 προς την απόφαση της Ολοµέλειας
του Αρείου Πάγου. ∆εν συµµορφωθήκατε µε την απόφαση, την
παραβιάσατε, ακριβώς µε τη µεταφορά της διατάξεως, την οποία
σας είπα. Ο 'Αρειος Πάγος αναφέρεται στις συµβάσεις, που δεν
υπάρχει συµφωνία ανατοκισµού και µονοµερώς όριζε η τράπεζα
τον ανατοκισµό.
Εσείς αντίθετα εγκαταλείπετε αυτό το οποίο δέχθηκε η απόφαση και
υπαγάγατε στη ρύθµιση και τις συµφωνίες εκείνες που δεν
προέβλεπαν ανατοκισµό παρελθόντων ετών, ενώ µε τη διάταξη του
άρθρου 12 θέλατε να ρυθµίσετε τις περιπτώσεις από τώρα και
πέρα, δηλαδή, από την ισχύ του νόµου και πέρα. 'Οµως ανατρέξατε
δυστυχώς και στο παρελθόν και δηµιουργήσατε τεράστιο
πρόβληµα.
Αντίθετα, κύριε Υπουργέ, µας είπατε ορισµένα άλλα τα οποία εµένα
µου έκαναν πολλή εντύπωση. Παραδεχθείκατε ότι το προηγούµενο
καθεστός δηµιούργησε οικογενειακό οικονοµικό αδιέξοδο.
Συµφωνώ απόλυτα µαζί σας. Εκείνο µε το οποίο δεν συµφωνώ
είναι ότι σε αυτό το αδιέξοδο δεν δώσατε διέξοδο. Τι δηµιούργησε
το αδιέξοδο; Το δηµιούργησαν τα πανωτόκια των παρελθόντων
ετών. ∆εν τα θίξατε και πάρα πολύ καλά σας είπε ο Πρόεδρος κ.
Μητσοτάκης, ότι το πρόβληµα δεν είναι από τώρα και πέρα, το
πρόβληµα είναι για τα παρελθόντα χρόνια. Από εκεί σωρεύθηκαν τα
πανωτόκια, τότε χάθηκαν οι περιουσίες, εξαιτίας εκείνων
αυτοκτόνησαν άνθρωποι, εξαιτίας του καθεστώτος εκείνου
βρίσκονται ακόµη στις φυλακές ορισµένοι άνθρωποι, όπως µου
απήντησε σε σχετική ερώτησή µου ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης. Αυτό
το καθεστώς δεν το θίξατε καθόλου. Λέτε τι θα γίνει από τώρα και
πέρα και µάλιστα µε κολοβοµένο θα έλεγα τρόπο και αυτή η
ρύθµιση είναι συνεπεία ακριβώς των προϋποθέσεων που έθεσε ο κ.
Παπαντωνίου και αυτή η ρύθµιση είναι κωλοβοµένη.
Μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, για αυθαίρετο ανατοκισµό τον οποίο
έκαναν οι τράπεζες. ∆εχθήκατε, κύριε Υπουργέ, ότι ήταν αυθαίρετος
ο ανατοκισµός που έκαναν οι τράπεζες. Ξέρετε τι κάνατε εσείς;
Νοµιµοποιήσατε τα προϊόντα του αυθαίρετου ανατοκισµού µε το να
µη διαγράψετε τα παράνοµα πανωτόκια. Ξέρετε τι είπατε στην
παράγραφο 4 του άρθρου 12; 'Οτι αν έγιναν ρυθµίσεις ή αν
εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις, νοµιµοποιούνται τα πανωτόκια
και εποµένως τώρα αφού υπάρχει νόµος αν πάνε στα δικαστήρια
οφειλέτες δεν µπορούν µε κανένα τρόπο να τα θίξουν.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν δώσατε αναδροµική ισχύ στο άρθρο
12 γιατί, λέει, οι τράπεζες είχαν κλείσει τους ετήσιους ισολογισµούς
τους. Μα µιλάµε σοβαρά; ∆εν υπήρχε επόµενη χρονιά ώστε να γίνει
η ρύθµιση που ήταν ανοικτοί οι ισολογισµοί; ∆εν πρόλαβαν το
Φεβρουάριο τα είχαν καταθέσει -καίτοι νοµίζω ότι δεν κατατίθενται
τον ίδιο χρόνο όλοι οι ισολογισµοί σε όλες τις τράπεζες- αλλά εν
πάση περιπτώσει υπήρχε και η επόµενη χρονιά.
Είπατε και κάτι άλλο ότι δεν µπορούσαµε να χαλάσουµε το χατίρι
των τραπεζών διότι αν αφαιρούνταν τα πανωτόκια τότε πλέον θα
αντιµετώπιζαν πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Κύριε Υπουργέ είναι
διπλάσιο και τριπλάσιο εκείνο το οποίο παρανόµως κέρδισαν οι
τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια από εκείνο που θα εξέπιπτε από τις
καρτέλες των δανειοληπτών.
Επίσης προσθέσατε και κάτι άλλο για τα αγροτικά χρέη. Είπατε ότι
ήταν απόφαση της Κυβερνήσεως τα πρώτα δύο χρόνια να
υπολογίζεται επιτόκιο 4% λιγότερο από ό,τι θα ήταν το ισχύον. Το
σχέδιο της απόφασης που σας δώσαµε δεν αναφέρει ούτε αυτή τη
διάταξη ούτε αυτό τον όρο πέρα όλων των άλλων. Βεβαίως, είπε ο
κ. Γεωργακόπουλος ότι τηλεφώνησε και ότι τελικά ο Υπουργός
Γεωργίας δεν το ενέκρινε. Φοβούµαι, κύριε Υπουργέ, ότι είστε
δέσµιοι των τραπεζικών συµφερόντων και δεν θα µπορέσετε να
ξεφύγετε. Εγώ εύχοµαι αυτό το οποίο σας υπέδειξε ο
Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος, ο κ. Γεωργακόπουλος,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δηλαδή, να γίνει εκκαθάριση του κάθε δανείου και να σταλεί ο
λογαριασµός στον κάθε αγρότη για να ξέρει τι πρέπει να κάνει, να
εφαρµοσθεί και µακάρι να αποτελέσει προηγούµενο και για τις
άλλες κοινωνικές οµάδες και να εφαρµοσθεί όταν τροποποιηθεί το
άρθρο 12, που θα αναγκασθείτε, θέλετε δε θέλετε, να το
τροποποιήσετε.
∆ιότι αν καταλάβει ο ελληνικός λαός την έκθεση και τι µεθοδεύτηκε
µε το άρθρο 12, θα ξεσηκωθεί και θα αναγκαστείτε οπωσδήποτε να
το τροποποιήσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα, ότι απο τα δυτικά θεωρεία
παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" πενήντα πέντε µαθητές και δύο συνοδοί-καθηγητές
του 4ου Γυµνασίου Χαλανδρίου Αττικής.
Τους καλωσορίζουµε στο Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα απ' όλες τις πτέρυγες)
Ο κ. Τζωάννος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, χαίροµαι ιδιαίτερα, διότι
τελικά η πρωτοβουλία της Νέας ∆ηµοκρατίας, να υποβάλει τη
συγκεκριµένη επερώτηση, τάραξε τα λιµνάζοντα ύδατα και σε ό,τι
αφορά τα πανωτόκια και γενικότερα τη συµπεριφορά των
τραπεζών, έναντι των δανειοληπτών. Είχαµε ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό φαινόµενο, όλες οι πτέρυγες της Βουλής να συµφωνούν,
ότι επείγει η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος.
Προκαλεί, λοιπόν, εύλογα ερωτήµατα το γεγονός, ότι η Κυβέρνηση
συνεχίζει να παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, έναντι αυτού του
κοινωνικού δράµατος, διότι πρόκειται περί δράµατος αυτό που
αντιµετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες επιχειρήσεις, ως
αποτέλεσµα όλων αυτών των φαινοµένων που περιγράψαµε στις
πρωτολογίες µας.
Επίσης, µου προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι ο κύριος
Υπουργός αποφεύγει να απαντήσει σε συγκεκριµένα ερωτήµατα
που αφορούν άλλους συναδέλφους του Υπουργούς. Είναι φανερό
πλέον ότι µέσα στην Κυβέρνηση δεν υπάρχει στοιχειώδης
συνεννόηση. Πώς εξηγείται διαφορετικά το φαινόµενο να µην
απαντά ο κύριος Υπουργός σε όσα του έθεσα σχετικά µε τις
πρωτοβουλίες, που είχε εξαγγείλει ο κ. Χρυσοχοϊδης, όταν ήταν
αρµόδιος Υπουργός Εµπορίου;
Τελικά έχουν ληφθεί µέτρα για την κατάργηση των όρων που
συνεπάγονται υπερβολική δέσµευση του καταναλωτή; Mutatis,
mutandis σε ό,τι αφορά και τα δάνεια που έχουν εµπορικό
χαρακτήρα; Τι γίνεται σ'αυτήν την υπόθεση;
Επίσης, θέλω να επισηµάνω, αυτό που είπε και ο Πρόεδρος ο κ.
Μητσοτάκης, ότι δεν µπορεί να γίνεται διάκριση µεταξύ µεγάλων και
µικρών επιχειρήσεων, αγροτικών και µη. Αυτό αφορά γενικά όλους
τους κανόνες του παιχνιδιού, για την οικονοµική δραστηριότητα,
αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα πλέον όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να
χαρακτηρίζονται µικροµεσαίες, λαµβάνοντας υπόψη τα µεγέθη των
επιχειρήσεων µε τις οποίες έχουν να ανταγωνιστούν διεθνώς. Το
µέγεθος της επιχείρησης που θεωρείται µικροµεσαία στο
ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, είναι πεντακόσιοι
εργαζόµενοι. Συνεπώς, αυτά τα πράγµατα που λέει η Κυβέρνηση
είναι εξωπραγµατικά. Το µόνο που µπορώ να διαπιστώσω είναι ότι
όλα αυτά γίνονται για να δηµιουργηθούν σχέσεις περίεργες,
αδιαφανείς µεταξύ αυτών που θα λαµβάνουν αποφάσεις και των
ενδιαφεροµένων.
Τέλος, θέλω να επισηµάνω, κύριε Πρόεδρε, ότι η Κυβέρνηση δεν
έδωσε απάντηση σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των κανόνων
διαφάνειας που επιβάλλει ο Κώδικας Τραπεζικής ∆εοντολογίας και
ο οποίος επιβάλλεται να γίνει υποχρεωτικός για όλα τα τραπεζικά
ιδρύµατα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Ρεγκούζας έχει
το λόγο.
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, από την όλη εξέλιξη
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της συζήτησης, διαπιστώνεται, κατά τη γνώµη µου, ένας ιδιότυπος
τύπος ευγένειας και σεβασµού µεταξύ Κυβέρνησης και τραπεζικού
συστήµατος. Αυτό πραγµατικά δηµιουργεί κάποια ερωτηµατικά, τα
οποία πρέπει να απαντήσει η ίδια η Κυβέρνηση.
Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στο ότι οι ανατοκισµοί των
προηγουµένων ετών δεν µπορούν να διαγραφούν, γιατί έχουν
κλείσει οι ισολογισµοί των προηγουµένων ετών και άρα οι
αποσβέσεις δεν µπορούν να γίνουν από τώρα. Μα αυτά είναι
εξωπραγµατικά. Κατ' αρχήν, όταν γίνει η διαγραφή των
ανατοκισµών, θα δηµιουργηθούν λογαριασµοί επισφαλών
απαιτήσεων.
Οι επισφαλείς απαιτήσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες της
λογιστικής, µπορεί να µετατραπούν και σε ανεπίδεκτες εισπράξεων
επισφαλείς απαιτήσεις και να αρχίσει η σταδιακή τους απόσβεση
από τα κέρδη των εποµένων ετών. Είναι και ένα κίνητρο, δηλαδή,
ουσιαστικά για τις τράπεζες, εσωλογιστικές εγγραφές.
Εκείνο που θα προκύψει και δεν το λέει ο κύριος Υπουργός, είναι
ότι θα προκύψει µείωση εσόδων από τους φόρους επί των
τραπεζικών κερδών για τα επόµενα χρόνια. Εποµένως, το
πρόβληµα δεν είναι τεχνικό, δεν είναι λογιστικό, είναι πρόβληµα
µικρολογιστικό της Κυβέρνησης που προσπαθεί µε τέτοιες
πρακτικές να λύσει το γενικότερο πρόβληµα της χώρας. ∆ηλαδή,
αντί να πάρει πρωτοβουλίες κάθε φορά που οδηγούν στο άνοιγµα
της οικονοµίας, σταµατάει πραγµατικά σε µικρολογιστικές τακτικές
αγνοώντας ουσιαστικά το κοινωνικό πρόβληµα. Γιατί µε τη λογιστική
εξυγίανση των τραπεζών είναι σύµφωνος και ο εµπορικός νόµος και
θα έπρεπε να επιβάλει αυτήν την εξυγίανση το Υπουργείο
Εµπορίου και βεβαίως και το Υπουργείο Οικονοµικών. Από την
άλλη πλευρά, θα ήταν µία πράξη δικαιοσύνης προς όλους αυτούς
τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν εξωπραγµατικά
χρέη που δεν είναι υπεύθυνοι.
Και στο τέλος-τέλος µε την παρέµβαση που έκανε η Κυβέρνηση
δείχνει και έναν, επίσης, ιδιότυπο φαρισαϊσµό και προς εµάς τους
Βουλευτές µέσα στη Βουλή -αναφέροµαι στη συζήτηση στις 18
Μαρτίου- αλλά ταυτόχρονα και προς τους πολίτες που έχουν το
πρόβληµα, διότι δεν µπορεί κανείς σήµερα να λέει ότι δεν µπορούµε
να κάνουµε τη διαγραφή των χρεών και να αγνοεί την
πραγµατικότητα, όπως το παράδειγµα που είπε ο κ.
Παναγιωτόπουλος µε τα τριάντα δισεκατοµµύρια (30.000.000.000)
δραχµές και από την άλλη πλευρά να µην τίθεται και ανώτατο
πλαφόν οροφής για τους καθυστερηµένους ανατοκισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά τα πράγµατα δεν αντέχουν ασφαλώς ούτε στην κριτική και
φυσικά δεν καλύπτουν την Κυβέρνηση, δεν καλύπτουν την
κοινωνική αναλγησία που δείχνει και σε αυτό το θέµα. Είναι ένα
θέµα που έχει µετατραπεί πλέον σε κοινωνικό πρόβληµα. 'Εχει
οδηγήσει πολλούς πολίτες και πολλές επιχειρήσεις στη χρεοκοπία,
µαστίζει τον τόπο σήµερα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία και δεν
βοηθάει την ανάπτυξη της οικονοµίας. Ταυτόχρονα η έλλειψη, όπως
είπε και ο κ. Τζωάννος, εφαρµογής του Κώδικα ∆εοντολογίας δίδει
αυθαίρετες ερµηνείες και παρατράγουδα, όπως τόνισε ο κ.
Αποστόλου, µε το να ζητάνε οι τράπεζες δέκα χιλιάδες (10.000)
δραχµές από τους πολίτες για να ενηµερωθούν οι ίδιοι οι πολίτες
για τους λογαριασµούς που έχουν. Και κάθε φορά που πάει ο
πολίτης εκεί να ζητήσει, κυρίως από την Αγροτική Τράπεζα, τους
λογαριασµούς, άλλα νούµερα του δίνουν τη µία φορά, άλλους
αριθµούς την άλλη και επιβεβαίωση δεν υπάρχει ποτέ. Επιτέλους, η
αντικειµενικοποίηση σε αυτό το σύστηµα των λογαριασµών...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ολοκληρώστε, κύριε
Ρεγκούζα.
Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: ...αλλά και η ανάγκη διαγραφής των
πανωτοκίων που έχουν δηµιουργήσει το κοινωνικό πρόβληµα
πρέπει να συγκινήσει ουσιαστικά και µε ουσιαστική παρέµβαση την
Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Υφυπουργός
Εθνικής Οικονοµίας κ. Πάχτας, έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Εθνικής

Οικονοµίας):

Θα ήθελα να απαντήσω σε µερικά από τα σηµεία που έθεσαν οι
κύριοι συνάδελφοι.
Κατ' αρχήν, ακούσθηκε από τους συναδέλφους της Νέας
∆ηµοκρατίας, ότι η ρύθµιση που έγινε µε το άρθρο 12 του ν.
2601/98 δεν εξυπηρετεί τελικά τους δανειολήπτες, δεν ευνοεί
αυτούς που πήραν τα δάνεια κάθε µορφής και κάθε φύσης αλλά
εξυπηρετεί τις τράπεζες. Τις τράπεζες εννοεί. ∆εν συµφωνώ γιατί
πιστεύω ότι έγινε για τις νέες δανειακές συµβάσεις µία σηµαντική
παρέµβαση που δεν έγινε στην πατρίδα µας από το 1980 και µετά...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής): 'Επεσαν
τα επιτόκια τόσο που...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Και
αυτό τυχαία δεν έγινε πάλι, κύριε συνάδελφε.
Πιστεύω ότι υπάρχει µία ριζοσπαστική παρέµβαση που
αντιµετωπίζει το θέµα οριστικά, ώστε να µην οδηγηθούµε από εδώ
και πέρα σε υπερχρέωση των νοικοκυριών, επιχειρήσεων σ' ένα
λογικό και εύλογο χρονικό ορίζοντα δύο, τριών, τεσσάρων ετών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 'Ολοι συµφωνήσαµε σε αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Κύριε
Πρόεδρε, εσείς µπορεί να συµφωνήσατε, αλλά δεν συµφώνησαν οι
κύριοι συνάδελφοι. Ειπώθηκε ότι αυτή η ρύθµιση που κάναµε, την
κάναµε σε βάρος των δανειοληπτών και υπέρ των τραπεζών. Και
λέω ότι δεν συµφωνώ.
Στόχος των παρεµβάσεων είναι οι τράπεζες να διασφαλισθούν
επίσης κατά τη διάρκεια σύναψης των δανείων και να εξετάσουν τη
φερεγγυότητα των δανειοληπτών. Η µείωση της επισφάλειας των
τραπεζών και των ζηµιών είναι κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της
πολιτικής µας.
Αν δεν συµφωνείτε να το αναδείξουµε και αυτό, διότι έτσι πιστεύω
διασφαλίζεται, αφού ερευνηθεί, εξεταστεί και προσδιοριστεί, η
πιστοληπτική ικανότητα µιας επιχειρήσης και ενός νοικοκυριού.
'Ετσι θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείων µε χαµηλότερα
επιτόκια, αφού οι απώλειες και οι ζηµιές θα είναι πλέον
περιορισµένες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ: Τα αυτονόητα θα λέµε τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): 'Οχι να
δίνουµε δάνεια χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, άρα περισσότερο
επισφαλή και να θέλουµε να διασφαλιστούµε µε τη χορήγηση
υψηλών επιτοκίων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά είναι αυτονόητα. 'Οταν
δίνει κανείς δάνειο δεν εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα του
δανειολήπτη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας):
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι µ' αυτήν τη ρύθµιση, δεν θα έχουµε το
θλιβερό φαινόµενο του πολλαπλασιασµού του ύψους του αρχικού
δανείου, που είναι συνέπεια των συνεχών ανατοκισµών, µέσα σε
δυο-τρία χρόνια.
Είπαµε επίσης, ότι θα ισχύει για δάνεια κάθε κατηγορίας, δηλαδή,
για δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισµούς, για κεφάλαια
κίνησης, για αγορά κατοικίας, στεγαστικά δάνεια είτε
µακροπρόθεσµα είτε βαρυπρόθεσµα, όπως επίσης, για την
καταναλωτική πίστη, τις πιστωτικές κάρτες.
Πιστεύω ότι η παρέµβασή µας αυτή θα συµβάλει σηµαντικά στην
ουσιαστική µείωση του πραγµατικού κόστους δανεισµού των
νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.
Γι' αυτό λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι δεν έχετε δίκιο,
όταν λέτε ότι αυτή η ρύθµιση δεν βοήθησε νοικοκυριά, επιχειρήσεις,
ιδιώτες.
Υπάρχει ένα δεύτερο θέµα, το οποίο θέσατε και είναι η αναδροµική
ισχύ. Σ' αυτό νοµίζω ότι πρέπει να απαντήσουµε και να πούµε ότι
δεν µπορεί να έχει ο νόµος αναδροµική ισχύ, γιατί ανατρέπει τα
αποτελέσµατα του παρελθόντος. Το είπα και στην πρωτοµιλία µου.
Αυτή είναι η απάντηση της Κυβέρνησης.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Θα
προσπαθήσω µε ένα παράδειγµα να αναδείξω τη σηµασία που έχει
σε ένα οποιοδήποτε δάνειο, το ύψος των επιτοκίων από τη µια
µεριά και η συχνότητα του ανατοκισµού από την άλλη µεριά.

δηµιουργήσει ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον, έχουµε δηµιουργήσει
µια αλλαγή πλεύσης στην οικονοµία της χώρας για να έχουµε πιο
χαµηλά επιτόκια. Και έχουµε για πρώτη φορά στην πατρίδα µας
τέτοια χαµηλά επιτόκια.

Σαν γενικό συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι το κύριο
πρόβληµα σε σχέση µε την υπερχρέωση των νοικοκυριών, ατόµων,
επιχειρήσεων, προέρχεται από τα υψηλά επιτόκια και ελάχιστα από
την αύξηση της συγχνότητας του ανατοκισµού.

Επίσης, θέλω να κάνω µια άλλη παρατήρηση και να πω, ότι
απαιτείται και αυτοσυγκράτηση και αυτοπεριορισµός του
καταναλωτικού κοινού. Και πρέπει να γνωρίζουµε, ότι οι τράπεζες
στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα κέρδη τους, διαµορφώνουν
τα προϊόντα τους, έτσι ώστε να είναι ελκυστικά από ιδιώτες και
νοικοκυριά και µάλιστα το προϊόν αυτό να διαφηµίζουν, γιατί έχει
αυξηµένα περιθώρια κέρδους. Τα δε υψηλά επιτόκια, αντανακλούν
και τον υψηλό κίνδυνο που αναπόφευκτα συνδέεται µ' αυτές τις
δανειοδοτήσεις. 'Οµως τα νοικοκυριά και οι ιδιώτες, θα πρέπει ανά
πάσα στιγµή να γνωρίζουν, ότι τα δανειζόµενα κεφάλαια οφείλουν
να επιστραφούν και έντοκα και µάλιστα µε υψηλά επιτόκια και σε
καµία περίπτωση, ο δανεισµός αυτού του είδους δεν µπορεί να έχει
µόνιµο χαρακτήρα και δεν µπορεί να αποκαταστήσει την
αναγκαιότητα της αποταµίευσης. Νοµίζω, ότι είναι ένα χρήσιµο
σηµείο που πρέπει να αναδείξουµε επίσης, για την από δω και
πέρα πορεία µας και λειτουργία µας.

Ας πάρουµε ένα παράδειγµα, όπου έχουµε να κάνουµε µε ένα
δάνειο ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών και επί µια δεκαετία
δεν υπάρχει ενδιάµεση καταβολή τόκων ή δόσεων.
Να πάρουµε, λοιπόν, το ετήσιο επιτόκιο µε 12% -στον πίνακα που
σας καταθέτω έχω τέσσερα εναλλακτικά σενάρια- και ένα άλλο
30%. Το επιτόκιο 30% δεν ήταν άγνωστο στη χώρα µας για πολύ
καιρό πριν από λίγα χρόνια.
Τι θα δούµε λοιπόν; Θα δούµε ότι µε ετήσιο επιτόκιο 12% το δάνειο
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000), µετά από δέκα χρόνια γίνεται
τρία εκατοµµύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) µε ετήσιο
ανατοκισµό και το δάνειο µε επιτόκιο 30% γίνεται, από ένα
εκατοµµύριο (1.000.000), δεκατρία εκατοµµύρια εφτακόσιες
εβδοµήντα χιλιάδες (13.770.000).
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με το
συµβατικό τόκο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): 'Εχουµε
µια επιβάρυνση κατά 210%. Με έναν ετήσιο ανατοκισµό, το δάνειο
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) µε 12% επιτόκιο, µέσα σε δέκα
χρόνια, από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) γίνεται τρία εκατοµµύρια
εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) και αντίστοιχα µε 30% επιτόκιο και
ετήσιο ανατοκισµό, το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) γίνεται δεκατρία
εκατοµµύρια εφτακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες (13.770.000). 'Εχουµε
επιβάρυνση κατά 1.277%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με ετήσιο ανατοκισµό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι, µη διακόπτετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Ναι,
κύριε συνάδελφε.
Ας πάµε τώρα στον τριµηνιαίο ανατοκισµό ή στον εξάµηνο. Τα έχω
γραµµένα µέσα στους πίνακες. ∆εν θέλω να ταλαιπωρήσω πολύ το
Σώµα, αλλά θα δώσω ορισµένα παραδείγµατα.
Ας πάµε στον τριµηνιαίο ανατοκισµό. Τα τρία εκατοµµύρια εκατόν
δέκα χιλιάδες (3.110.000) µε τριµηνιαίο ανατοκισµό -δηλαδή, από
τον δωδεκάµηνο στον τριµηνιαίο- γίνονται τρία εκατοµµύρια
διακόσιες σαράντα χιλιάδες (3.240.000), δηλαδή έχουµε µια
επιβάρυνση 9%. Το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) που µε 30%
επιτόκιο έχει γίνει δεκατρία εκατοµµύρια εφτακόσιες εβδοµήντα
χιλιάδες (13.770.000), αν περάσουµε από τον ετήσιο στον
τριµηνιαίο ανατοκισµό, γίνεται δεκαεφτά εκατοµµύρια τριακόσιες
είκοσι χιλιάδες (17.320.000) δραχµές.
'Εχω επιβάρυνση κατά 26%, άρα έχω επιβάρυνση 9% µε το
επιτόκιο 12%, όταν περάσουµε το δωδεκάµηνο σε δίµηνο
ανατοκισµό και επιβάρυνση 26% όταν περάσουµε µε 30% επιτόκιο
από το δωδεκάµηνο στο τριµηνιαίο ανατοκισµό.
'Οµως, τι βλέπουµε; Βλέπουµε ότι ο τρίµηνος ανατοκισµός
επαυξάνει το χρέος κατά 9% σε σχέση µε το επιτόκιο 12% και ο
τρίµηνος ανατοκισµός επαυξάνει το χρέος κατά 26%
επαναλαµβάνω, σε σχέση µε το επιτόκιο 30%.
Η αύξηση, λοιπόν, του χρέους µε το επιτόκιο 12%, επιβαρύνει κατά
210 και η αύξηση του χρέους µε 30% κατά 1.277. Αυτές είναι οι
διαφορές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο συνδυασµός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Αυτό
θέλω να πω, ότι η αύξηση του επιτοκίου από 12% σε 30%
,επαυξάνει το χρέος κατά 1.000%. Ουσιαστικά δηλαδή, δεν είναι το
πρόβληµα κυρίως ο ανατοκισµός, ελάχιστα επιβαρύνει το χρέος. Το
µεγάλο πρόβληµα είναι τα υψηλά επιτόκια και αυτό πρέπει να
κοιτάξουµε να δούµε πώς θα προχωρήσουµε. Και έχουµε

Υπάρχει µια άλλη παρέµβαση, ότι υπάρχουν πληροφορίες που
λένε, ότι ορισµένες τράπεζες που επέβαλαν ετήσιο ανατοκισµό µετά
την ψήφιση του άρθρου 10, µετατοπίστηκαν από το δωδεκάµηνο
στο εξάµηνο, ειπώθηκε προηγουµένως. Και ειπώθηκε επίσης, ότι
για τις κοινές συµβάσεις των ξενοδόχων που δεν είχαν τη
δυνατότητα του ανατοκισµού υπάρχει αυτό το καθεστώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (∆' Αντιπρόεδρος της Βουλής: Το λέει ο
νόµος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Εάν
γίνεται, κακώς γίνεται. ∆εν το λέει έτσι ο νόµος, κύριε συνάδελφε.
Η ρύθµιση αυτή, δεν µπορεί να αποτελεί αποδεκτή λύση, εάν είχε
εφαρµοστεί αναδροµικά, δεδοµένου ότι η ισχύς του άρθρου 12 µε
το οποίο εφαρµόζεται εφ'εξής ο εξάµηνος ανατοκισµός, εφόσον
τούτο συµφωνηθεί, αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν. 2601/98 στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάντως, επειδή µας απασχόλησε το θέµα στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας, έγινε µια σύσκεψη τόσο µε την Εθνική Τράπεζα όσο και
µε την ΕΤΒΑ. Μήπως γνωρίζετε οι δύο αυτές τράπεζες, η Εθνική και
η ΕΤΒΑ καλύπτουν το 90% των επισφαλών χρεών; 'Οσον αφορά
τις ξενοδοχειακές µονάδες σ' αυτήν τη σύσκεψη και παρουσία του
προέδρου των ξενοδόχων, οι τράπεζες αυτές αρνήθηκαν -η Εθνική
και η ΕΤΒΑ- ότι χειρίζονται έτσι τα πράγµατα.
Υπήρξε µια ερώτηση επίσης από τον επίτιµο Πρόεδρο της Νέας
∆ηµοκρατίας, σε σχέση µε το αν η ρύθµιση περιλαµβάνει χρέη του
1997 και του 1998 και µέχρι πότε τέλος πάντων πάει αυτή η
ρύθµιση.
Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, η ρύθµιση της Αγροτικής Τράπεζας
αφορά χρέη µέχρι το 1996. Τα δάνεια των ετών 1997 και 1998
εξυπηρετούνται κανονικά. Μετά το 1996 και µε την εφαρµογή των
νέων κριτηρίων από πλευράς της Αγροτικής Τράπεζας, µετά την
αναδιοργάνωση της τράπεζας για τη χορήγηση των δανείων, αυτά
εξυπηρετούνται πλέον κανονικά. Αυτή είναι και η διαβεβαίωση της
ΑΤΕ στη σύσκεψη που είχε γίνει πρόσφατα, όταν θέλουν να
κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας είπε ότι εξυπηρετούνται
κανονικά; Σοβαρά σας είπε τέτοιο πράγµα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας):
Βεβαίως, το είπε ο ∆ιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας.
Τυχόν επέκταση το 1997 και το 1998 θα έχει και τεράστιο κόστος
και για τη ρευστότητα και για την αποτελεσµατικότητα της τράπεζας.
Και νοµίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουµε όλοι.
Θα ήθελα επίσης να πω, σε σχέση µε την πορεία της
Αγροτικής Τράπεζας και σε σχέση µε το αν εφαρµόστηκαν τα
µέτρα της ρύθµιση των αγροτικών χρεών, µετά τις
κινητοποιήσεις των αγροτών, ότι είχε προηγηθεί µια πολύµηνη
διεργασία, µέ έναν διάλογο µε τον αγροτικό κόσµο, µε την
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παρουσία της ίδιας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε
περιοχές µε µεγάλο αγροτικό πληθυσµό και µε το διάλογο και τις
κοινές κατευθύνσεις προς κάποια συγκεκριµένα µέτρα, οδήγησαν
την Κυβέρνηση σε υπουργικό συµβούλιο, να δώσει κάποιες
κατευθύνσεις. Και τα µέτρα τα οποία πάρθηκαν τελικά µετά τη
σύσκεψη των συναρµοδίων Υπουργείων και των τραπεζών,
πάρθηκαν µετά από την κατεύθυνση σε εκείνο το υπουργικό
συµβούλιο.
Καµία σχέση, λοιπόν, δεν είχε αυτό µε τις κινητοποιήσεις.
Βεβαίως, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι µας είναι,
ότι ούτε µε αυτήν την Αγροτική Τράπεζα ούτε µε αυτό το Υπουργείο
Γεωργίας ούτε µε αυτούς τους συνεταιρισµούς -έρχοµαι στα λόγια
του κυρίου Προέδρου προηγουµένως- µπορούµε να πάµε µπροστά
και οφείλουµε να αλλάξουµε όλα αυτά.
Και η ρύθµιση των αγροτικών χρεών ήταν ένα από τα σηµεία που
ήρθαν στο υπουργικό συµβούλιο και για τα οποία ο Πρωθυπουργός
έχει δώσει συγκεκριµένες κατευθύνσεις.
∆εν νοµίζω λοιπόν, ότι πρέπει να µείνουµε στο σηµείο της χρονικής
σύνδεσης της µιας και της άλλης δράσης. Σηµασία έχει αν αυτή η
ρύθµιση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αν αυτή η ρύθµιση
πράγµατι δίνει διεξόδους και προοπτικές.
Θέλω δε εδώ να επισηµάνω ότι η κατεύθυνση που έχει δώσει ο
Πρωθυπουργός, είναι να υπάρξει εξατοµίκευση των χρεών. ∆ιότι
όπως γνωρίζουµε οι µικροπαραγωγοί είναι καλοπληρωτές. ∆εν
είναι κακοπληρωτές. Και έχει δώσει επαναλαµβάνω, εντολή ο
Πρωθυπουργός προς τους αρµόδιους Υπουργούς να κινηθούµε σ'
αυτήν την κατεύθυνση. Να δούµε µια προς µια την καρτέλα διότι
πρέπει να βοηθήσουµε τους µικρούς καλλιεργητές. Αυτούς και µόνο
θέλουµε να στηρίξουµε.
Γι' αυτό και η ρύθµιση, κύριε Πρόεδρε, πήγε προς αυτήν την
κατεύθυνση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ∆ηλαδή, τις επιχειρήσεις δεν τις
στηρίζουµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): 'Οχι.
Είπαµε και για τις µικρές επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είναι ντροπή αυτό, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Νοµίζω
κύριε Πρόεδρε, ότι έχω απαντήσει σε αρκετά από τα σηµεία που
έθεσαν οι κύριοι συνάδελφοι και πιστεύω ότι στην επόµενη φάση θα
µπορέσουµε ίσως να προσθέσουµε και κάτι άλλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Παρακαλώ το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε Πρόεδρε,
θέλετε να ασκήσετε αµφισβητούµενο δικαίωµα απορρέον εξ
ασαφούς διατάξεως του Κανονισµού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να σταµατήσει αυτή η
συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Αν είναι αµφισβητούµενο δικαίωµα µη
µου δώσετε καθόλου το λόγο. Το έχω ξεκαθαρίσει εκατό φορές...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ... παρακαλώ και τον Πρόεδρο
της Βουλής ο οποίος ασφαλώς θα είναι πίσω απ' αυτήν την ιστορία
να ξεκαθαρίσει το θέµα αυτό.
∆εν µου αρέσει εγώ να ασκώ αµφισβητούµενα δικαιώµατα. Να
είµαστε εξηγηµένοι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Εξ ασαφούς
διατάξεως του Κανονισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η διάταξη είναι σαφής. Αν
θέλετε τώρα εσείς να την αλλάξετε, µπορεί να πάρει την ευθύνη γι'
αυτό ο κ. Κακλαµάνης και όχι εσείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Μα, δεν υπάρχει θέµα
ευθύνης Προέδρου. Είναι θέµα Κανονισµού.
Ορίστε έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε.
Το θέµα είναι µέγα. Πρώτον, κύριε Υπουργέ, ήταν τερατώδες αυτό
που είπατε ότι δεν µπορεί να ανατρέχει στο παρελθόν η ρύθµιση.
Μα, γι' αυτό κουβεντιάζουµε. Εάν δεν µπορεί να ανατρέξει στο
παρελθόν η ρύθµιση, γιατί έγινε όλη αυτή η συζήτηση, γιατί
προετάθη το άρθρο 12, γιατί κάνουµε την επερώτηση σήµερα;
Νοµίζω ότι σας ξέφυγε. Είναι λάθος στο οποίο δεν µπορείτε να
επιµείνετε.
'Αλλωστε, κύριε Πρόεδρε, η απόφαση του Αρείου Πάγου
δηµιούργησε το πρόβληµα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι
εφαρµοστέα από τα δικαστήρια. Αντί, λοιπόν, εκατοντάδες χιλιάδες
Ελλήνων να κάνουν δίκες µε τις τράπεζες για να βρουν το δίκιο τους
µε βάση τη νοµολογία η οποία είναι υποχρεωτικά εφαρµοστέα απο
τα δικαστήρια -σας τα λέγω αυτά γιατί δεν ξέρω αν είστε νοµικός ο
ίδιος, αν είστε νοµικός θα τα ξέρετε- είπαµε να βγει ένας νόµος
γενικής εφαρµογής ο οποίος να εφαρµόσει τουλάχιστον αυτό που
είπε ο 'Αρειος Πάγος. 'Ενα αυτό.
Και δεύτερον, είχε δίκιο ο κ. Κατσαρός όταν σας είπε ότι
καταστήσατε χείρονα τη θέση ορισµένων Ελλήνων, διότι η ερµηνεία
που εδόθη στο άρθρο 12 ήταν ότι µπορεί να επεκτείνεται η
πληρωµή τόκων υπερηµερίας και εκεί όπου δεν προεβλέπετο από
την αρχική σύµβαση, κάτι το οποίο ο 'Αρειος Πάγος δεν το είχε
δεχθεί. Και το οποίο είµαι βέβαιος, ότι αν κριθεί από τα δικαστήρια
θα θεωρηθεί αντισυνταγµατικό.
'Αρα κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι
υπάρχει εκκρεµότητα. Και έχετε απέναντί σας, κύριε Υφυπουργέ,
µια ολόκληρη Βουλή η οποία σας τα λέγει αυτά τα πράγµατα.
Το επιχείρηµα που επικαλεστήκατε οµιλεί ακριβώς υπέρ του
αντιθέτου -και απορώ πως το επικαλεστήκατε ως επιχείρηµα- όταν
είπατε ότι τα επιτόκια ήταν πολύ υψηλά, άρα και η διαφορά η επι
πλέον των τόκων υπερηµερίας ήταν πολύ µεγαλύτερη. Είπατε στο
παράδειγµά σας, ότι στη πρώτη περίπτωση ήταν µερικές
εκατοντάδες χιλιάδες και στη δεύτερη µερικά εκατοµµύρια. Μα, αυτό
ακριβώς συνηγορεί υπέρ της απόψεως ότι το παρελθόν πρέπει να
ρυθµίσουµε. Το µέλλον ερυθµίσθη, κύριοι συνάδελφοι και
ερυθµίσθη σωστά και υπάρχει καθολική αποδοχή του µέλλοντος
της ρυθµίσεως. 'Οπως επίσης υπάρχει καθολική απόρριψη από
ολόκληρη τη Βουλή της θέσεως που παίρνει η Κυβέρνηση του κ.
Σηµίτη σε ό,τι αφορά το παρελθόν
Εάν εσείς πιστεύετε ότι µπορείτε να γράψετε στα παλαιά σας τα
παπούτσια -ειδικά σήµερα µάλιστα µια κυβέρνηση η οποία
ταλαντεύεται εν πάση περιπτώσει και δεν είναι ισχυρά- την άποψη
µιας ολόκληρης Βουλής, τότε κάνετε ό,τι νοµίζετε.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται στα
αγροτικά δάνεια. Πρώτον, θα ξαναπώ και πάλι, ότι εάν η ρύθµιση
σταµατήσει στο 1996, είναι κολοβή ρύθµιση. Αυτό που είπατε, κύριε
Υφυπουργέ, ότι µετά το 1996 τα δάνεια είναι ενήµερα, δεν το
καταλαβαίνω καθόλου. Είναι σανσκριτικά για µένα. Τι θα πει µετά το
1996; Αυτοί που δεν είχαν πληρώσει ίσαµε το 1996, δεν πλήρωσαν
και µετά το 1996. Εξακολουθεί να υπάρχει το ίδιο καθεστώς. Και
νοµίζω ότι τουλάχιστον για τα κτηνοτροφικά δάνεια -είµαι ιδιαίτερα
προσεκτικός γιατί µε πλήρη συνείδηση της σηµερινής
πραγµατικότητας κάνω προτάσεις- τα ευρύτερα κτηνοτροφικά
δάνεια, όχι µόνο τα χοιροτροφικά, πρέπει να επεκτείνετε τη ρύθµιση
µέχρι το 1999.
Παρακαλώ πολύ να το προσέξετε αυτό το πράγµα. Είναι ένα
βάσιµο αίτηµα.
∆εύτερον και πιο σηµαντικό, προς Θεού, µην αναζητήσετε
βιωσιµότητα. Εάν αναζητήσετε βιώσιµότητα θα γίνουν αυτά που
σας είπαν όλοι οι συνάδελφοι. ∆εν πρόκειται να φέρετε κανένα
απολύτως αποτέλεσµα και θα δηµιουργήσετε και αφορµές πολλών
συζητήσεων και αµφισβητήσεων. 'Αλλωστε η κυβέρνηση του κ.
Σηµίτη, δεν εδέχθη να γίνει συζήτηση βιωσιµότητας -σας το
υπενθύµισαν οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας- ούτε όταν
κάνατε αυτήν την αµαρτωλή ρύθµιση για τους συνεταιρισµούς και
χαρίσατε τα διακόσια δισεκατοµµύρια (200.000.000.000) δραχµές
και τα οποία σας δηµιούργησαν τόσα προβλήµατα. Τώρα θα κάνετε
έλεγχο κάθε περιπτώσεως;
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Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατός σας σας έκανε την
σωστότερη πρόταση που συµπορεύεται µε αυτό που είπα και εγώ.

Τους καλωσορίζουµε.

Για όλους θα ισχύσει η ρύθµιση χωρίς διάκριση και χωρίς την
έρευνα της βιωσιµότητας.

Ο κύριος Υπουργός, αν επιθυµεί, έχει το λόγο, για να κλείσει τη
συζήτηση. Την τελευταία λέξη την έχει η Κυβέρνηση.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα απορήσω πράγµατι πάρα πολύ αν η
Κυβέρνηση κάνει το θανάσιµο λάθος να εξαιρέσει τις µεγάλες
γεωργικές εκµεταλλεύσεις από τη ρύθµιση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Μια
πολύ σύντοµη παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Πρόεδρε, ζούµε στο 1999 και πηγαίνουµε στον επόµενο
αιώνα και στην επόµενη χιλιετηρίδα. 'Οχι εκσυγχρονιστές δεν θα το
έλεγαν, αλλά οι πλέον αποστεωµένοι πολιτικοί του παρελθόντος
δεν θα σταµατούσαν εκεί. Το πρόβληµά µας είναι να κάνουµε την
ελληνική γεωργία ανταγωνιστική. Προς αυτήν την κατεύθυνση
πρέπει να κινηθούµε και αυτός είναι ο πρώτος στόχος.
Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Υφυπουργός από άλλης πλευράς είπε
και µερικά σωστά πράγµατα, τα οποία φαίνεται καλά τα
καταλαβαίνει η Κυβέρνηση, για τους συνεταιρισµούς, για τα δάνεια
τα οποία χορηγούνται και για τις σπατάλες που γίνονται. Προσέξτε
αυτό το σηµείο. Είναι απόλυτα αποφασιστικό για το αποτέλεσµα το
οποίο θα έχει ή δεν θα έχει η ρύθµιση την οποία επιδιώκετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
(Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο.

Ν.

Κρητικός):

Ο

κ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ύο σκέψεις θέλω να κάνω:
Η πρώτη, κύριε Υπουργέ, είναι ότι οπωσδήποτε είναι συνδυασµός
των µεγάλων επιτοκίων και του ανατοκισµού. Το ένα µόνο του δεν
φέρνει αυτές τις καταστροφικές συνέπειες. Και τα δύο µαζί έκαναν
τα εβδοµήντα
εκατοµµύρια
(70.000.000)
δραχµές,
δύο
δισεκατοµµύρια (2.000.000.000) δραχµές. 'Εχουµε συγκεκριµένα
παραδείγµατα. 'Εχουµε γραµµένα χίλια παραδείγµατα γραµµένα ...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): ∆εν
είναι έτσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
παράδειγµα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:

'Εχουµε

συγκεκριµένο

'Εχετε υπόψη σας το παράδειγµα του Κοµφούκιου στον οποίο ένας
αυτοκράτορας είπε "τι χάρη θέλεις να σου κάνω"; Λέει "το ένα σπυρί
ρύζι, που θα βάλεις στο πρώτο κουτί του σκακιού, να το
διπλασιάσεις". 'Ενα σπυρί ρύζι. ∆ύο στο δεύτερο, τέσσερα στο
τρίτο, οκτώ στο τέταρτο, η παραγωγή της Κίνας στο τελευταίο κουτί
δεν έφτανε για να πληρώσει το ρύζι που νόµιζε αυτός ότι θα ήταν
µερικά κουκιά. Αυτός είναι ο πολλαπλασιασµός και αυτές είναι οι
συνέπειες που έχουν όλοι οι άνθρωποι.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι η
απόφαση της ολοµέλειας δεν µε ικανοποίησε. ∆ιότι η απόφαση της
ολοµέλειας λέει, ότι πρέπει να υπάρχει συµφωνία. Συνήθως
υπάρχει συµφωνία, διότι οι τράπεζες εκβιάζουν τη συµφωνία. Και
πολύ ορθώς ανεγράφη σε κύριο άρθρο από έγκριτο νοµικό ότι αυτό
που πρέπει να ισχύει εδώ είναι το άρθρο 179 του Αστικού Κώδικα,
ότι ναι µεν υπάρχει η συµφωνία µε την τράπεζα, αλλά η συµφωνία
είναι άκυρη, διότι εκµεταλλεύονται την ανάγκη και την κουφότητα
του δανειζοµένου και επιτυγχάνουν υπέρ αυτών υπερβολικά
ωφελήµατα. ∆ιότι όταν ο άλλος προσφεύγει στην τράπεζα, είναι
ικανός να κάνει και πράξεις που δεν τολµούν οι διευθυντές να του
προτείνουν και του προτείνουν µόνον τον ανατοκισµό. Και
υπογράφει τον ανατοκισµό και παίρνει το δάνειο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Ικέτης είναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εποµένως, όλες οι πράξεις
αυτές είναι άκυρες. Ως συµβάσεις είναι άκυρες, διότι
εκµεταλλεύονται την ανάγκη του άλλου και υπέρ αυτών
επιτυγχάνουν υπερβολικά ωφελήµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω τη χαρά να ανακοινώσω στο Σώµα, ότι από τα
βόρεια θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες
της Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής του
Νοσοκοµείου Παίδων "Αγία Σοφία", συνοδευόµενοι από πέντε
καθηγητές.

(Χειροκροτήµατα απ'όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Νοµίζω ότι έγινε πράγµατι µια γόνιµη και δηµιουργική συζήτηση και
ακούστηκαν πολλές και χρήσιµες προτάσεις. Παραδείγµατος χάρη,
αυτή που είπε και ο συνάδελφος για τη ρύθµιση που να καλύπτει
νοµικά τους τραπεζικούς να κινηθούν προς κάποιες άλλες
κατευθύνσεις πιο αποτελεσµατικά απ' ό,τι κινούνται σήµερα.
Νοµίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η εφαρµογή του άρθρου 12 και
της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και αν
παραστεί ανάγκη πιστεύω, ότι η Κυβέρνηση δε θα διστάσει να λάβει
τα µέτρα για να υπάρξει µια πιο δίκαιη λύση. Και θα δούµε αν αυτό
απαιτεί τροπολογία ή µία διάταξη. Νοµίζω, όµως, ότι πρέπει να
κάνουµε ένα βήµα προς τα µπρος.
∆εν θα ήθελα, όµως, να κλείσω αυτήν την παρέµβασή µου, κύριοι
συνάδελφοι, χωρίς να αναφέρω ότι όλα αυτά τα οποία
κουβεντιάσαµε σήµερα, δεν γεννήθηκαν τώρα. Το πρόβληµα των
πανωτοκίων δεν είναι σηµερινό πρόβληµα. ∆εν είναι πρόβληµα που
δηµιουργήθηκε κάτω από την ευθύνη αυτής της Κυβέρνησης.
Είναι αυτή η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, που πράγµατι ανέδειξε
το πρόβληµα και προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβληµα. Και
βέβαια, όπως είπα και προηγουµένως, µπορεί, κύριε συνάδελφε
της Νέας ∆ηµοκρατίας, τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) δραχµές
να έγιναν δύο δισεκατοµµύρια (2.000.000.000) δραχµές. Πρέπει
όµως να δούµε σε αυτήν την πορεία του αυγατίσµατος του χρέους,
πόσο συνέβαλε το υψηλό επιτόκιο ή η συχνότητα του ανατοκισµού.
Και αν κάνετε το ίδιο το παράδειγµα το δικό σας -εγώ σας κατέθεσα
ένα παράδειγµα προηγουµένως- θα δείτε ότι είναι ανισοβαρής η µία
ή η άλλη παρέµβαση.
Λέω, λοιπόν, ότι το µεγάλο θέµα -και νοµίζω ότι σε αυτό οριστικά
δίνεται λύση- είναι η διασφάλιση της εξυγίανσης της ελληνικής
οικονοµίας και η διαµόρφωση ενός νέου οικονοµικού
περιβάλλοντος. Υπάρχει αλλαγή τοπίου στο οικονοµικό περιβάλλον
και σήµερα, για πρώτη φορά στην πατρίδα µας, έχουµε τέτοιου
είδους επιτόκια. Και αυτό οφείλεται στη δική µας την πολιτική, κύριοι
συνάδελφοι.
'Ελεγα λοιπόν ότι, επειδή τα προβλήµατα αυτά δεν είναι σηµερινά
προβλήµατα, θα ήθελα και από τους συναδέλφους της Νέας
∆ηµοκρατίας να άκουγα τουλάχιστον ένα λόγο και για τη δική τους
την ευθύνη. Γιατί, όπως είπα και στην πρώτη οµιλία µου, το
φαινόµενο αυτό είναι φαινόµενο που γεννήθηκε από το 1980 και
µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τα µεγάλα επιτόκια είναι το
1987.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Και η
πρώτη παρέµβαση έγινε το 1996 και η δεύτερη παρέµβαση έγινε ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ. 'Οχι
διακοπές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Εγώ
δεν σας διέκοψα, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί
...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Αν θέλετε, θα πάρετε
το λόγο µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εφτά φορές θα µιλήσει ο κύριος
Υπουργός;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κρητικός): 'Οσες θέλει. Το
δικαιούται. Και εσείς έχετε το δικαίωµα να µιλήσετε τρεις φορές.
'Εχετε το δικαίωµα να µιλήσετε άλλη µία φορά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού εµείς δεν µπορούµε να
µιλήσουµε, φεύγουµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Το
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ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Γιατί για όλο αυτό το δράµα της κοινωνίας
που ακούστηκε σήµερα από τους συναδέλφους της Νέας
∆ηµοκρατίας και όλα αυτά τα θύµατα γι' αυτήν την περίοδο
διακυβέρνησης της χώρας, δεν προσπάθησαν και οι ίδιοι, στο
πρόσφατο παρελθόν που είχαν την ευθύνη να κάνουν κάτι. ∆εν
έκαναν το παραµικρό, αλλά έπλυναν τα χέρια τους ως πόντιοι
πιλάτοι.
Και εδώ -και όπως είπα προηγουµένως ήταν χρήσιµη αυτή η
κουβέντα- αναδεικνύεται η ευθύνη σε όλο της το µεγαλείο για όλες
τις πολιτικές παρατάξεις. Και όταν παίρνονται θετικά µέτρα, θα
πρέπει να τα υποστηρίζουµε και ταυτόχρονα, να βλέπουµε σε ποια
επιµέρους σηµεία υπάρχουν ακόµη ελλείµµατα που πρέπει να
καλύψουµε. Γι'αυτό είπα και προηγουµένως ότι ως Κυβέρνηση
οφείλουµε να προχωρήσουµε σε ακόµη πιο δίκαιη λύση µε τον
τρόπο που νοµίζουµε, ότι θα είναι από τους καταλληλότερους για
όλους µας και κυρίως για τους δανειστές και τους δανειολήπτες
αυτής της χώρας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κηρύσσεται
περαιωµένη η συζήτηση επί της επερώτησης µε αριθµό 26/4-21999 προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας των Βουλευτών της
Νέας ∆ηµοκρατίας κυρίων Νικολάου Κατσαρού, ∆ηµητρίου
Κωστόπουλου, Ευάγγελου Μπασιάκου, Ιωάννη Τζωάννου, Αδάµ
Ρεγκούζα, Ιωάννη Παπαδηµόπουλου, Θεοδώρου Σκρέκα, Νικολάου
Νικολόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, σχετικά µε τον
ανατοκισµό των τραπεζικών δανείων.
∆έχεστε, κύριοι συνάδελφοι, να λύσουµε στο σηµείο αυτό τη
συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.11' λύεται η συνεδρίαση
για την προσεχή ∆ευτέρα 1 Μαρτίου 1999 και ώρα 18.00', µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α)
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επερώτησης
Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, προς τον Υπουργό Γεωργίας
σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της γαλακτοβιοµηχανίας
"ΑΓΝΟ".
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

