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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ι’
Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 2009
Αθήνα, σήµερα στις 12 Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.31’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Θωµά Ροµπόπουλο,
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

νένωση των ∆ήµων Κλειτορίας, Αροανίας και Παίων.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μαργαρίτης Λεωνίδας, Γενικός Σύµβουλος της ΑΣΠΕ, ζητεί να µη µειωθεί το ποσοστό των
προσλαµβανοµένων πολυτέκνων στο ∆ηµόσιο µε το Ν.2190/94.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών ζητεί τη λήψη µέτρων
για την πάταξη των παράνοµων µεταφορών από φορτηγά οχήµατα ταξινοµηµένα σε χώρες της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες κ.λπ..

1) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Παναγιάς
∆ήµου Αρκαλοχωρίου Κρήτης ζητεί την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων στα µέλη του.

10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µακράς διαρκείας στη Νέα Εθνική Οδό
Κορίνθου - Πατρών.

2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία Συµβασιούχοι του ΚΕΠ ∆ήµου
Ηρακλείου Κρήτης ζητούν να µην αλλάξουν νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν στην προϋπηρεσία των εργαζοµένων στα ΚΕΠ
κ.λπ..

11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί γύρω από το Κάστρο του Ρίου.

3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μαργαρίτης Λεωνίδας, ∆ικηγόρος, διαµαρτύρεται για τη λειτουργία και εποπτεία του
συστήµατος στάθµευσης του ∆ήµου Πατρέων.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων ζητεί να µην περικοπεί από τους
διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ το 20% των πολυτέκνων.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εταιρεία «Ιωάννης Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.» ζητεί να διαγραφεί από τη λίστα
κακοπληρωτών της Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Α.Ε..
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ακράτας ζητεί τη συνένωσή του µε το ∆ήµο Αιγείρας.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κλειτορίας ζητεί τη συ-

12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον Εµπορικό Σταθµό στην περιοχή του Ρίου.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία του Νέου Μουσείου Πατρών κ.λπ..
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα των προσωρινών προσλήψεων στο ∆ήµο της Πάτρας.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα του νέου Μουσείου της Πάτρας.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ της ∆ιεύθυνσης των Φυλακών του
Αγίου Στεφάνου Πατρών και του Τµήµατος Ναρκωτικών Πάτρας.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη έγκρισης του κονδυλίου µεταφοράς των απορριµάτων του
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∆ήµου Πατρέων.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα σίτισης των φοιτητών στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
µείωσης των διοδίων στην Εθνική οδό Πατρών - Αθηνών.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συµφωνία κατάργησης της τετραήµερης εργασίας στο Καζίνο του
Ρίου.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα από την καθυστέρηση επικάλυψης του χειµάρρου
∆ιακονιάρη στο ύψος της Πατρών - Κλάους.
22) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος Αµαλιάδας
«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ζητεί να χορηγηθεί στους µικροµεσαίους αγρότες
το έκτακτο βοήθηµα αλληλεγγύης χωρίς εξαιρέσεις.
23) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων ΓΟΕΒ
Πηνειού - Αλφειού ζητεί την άµεση καταβολή στα µέλη του των
δεδουλευµένων αποδοχών τους κ.λπ..
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Νοµού Αχαΐας ζητεί να καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ όλες οι παραγωγικές καλλιέργειες από τα ακραία καιρικά φαινόµενα.
25) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Εύβοιας καταγγέλλει παράνοµες και καταχρηστικές
απολύσεις εργαζοµένων στο εργοστάσιο της «NEOSET».
26) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Εύβοιας ζητεί τη λήψη µέτρων για την πάταξη της
ανεργίας στο Νοµό Εύβοιας
27) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας και οι
∆ήµοι Αγιάς, Αρµενίου, Κιλελέρ, Λακερείας και Πλατυκάµπου ζητούν να γίνει άµεσα καθαρισµός των τάφρων για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα πληµµυρών στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης
Κάρλας.
28) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο καταγγέλλεται η παράνοµη απόθεση υλικών άγνωστης σύνθεσης στη
χωµατερή του Αλιβερίου Εύβοιας.
29) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο καταγγέλλεται η απόθεση τοξικών αποβλήτων στο ανοικτό ορυχείο στη
θέση Τριάδα Εύβοιας.
30) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νοµού Εύβοιας υπό αιµοκάθαρση ή µεταµόσχευση ζητεί
την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των
αναγκών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Εύβοιας.
31) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων Σι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δηροδρόµου Τρικάλων ζητεί την επαναδροµολόγηση του «INTERCITY» 47/48 στη γραµµή Καλαµπάκα – Αθήνα.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Κάτοικοι και Επιχειρηµατίες της
οδού Πατρών Κλάους ζητούν την ολοκλήρωση της κατασκευής
του έργου επικάλυψης του χειµάρρου ∆ιακονιάρη στην οδό Πατρών Κλάους.
33) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος
Βουκολίων Νοµού Χανίων ζητεί την αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών της περιοχής του για τη ζηµιά που υπέστησαν εξαιτίας
της ακαρπίας των δένδρων.)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροµπόπουλο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη
συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα ήθελα να αναφέρω στο Σώµα ότι θα προηγηθεί η δεύτερη
µε αριθµό 37/9-11-2009 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μαργαρίτη Τζίµα προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης
περιουσίας της Εκκλησίας κ.λπ., καθώς υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε τις υποχρεώσεις του κυρίου Υπουργού.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Τζίµα έχει ως εξής:
«Είναι γνωστό στο πλήρωµα της Εκκλησίας το µεγάλο πνευµατικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Ελλάδος
και συγκεκριµένα οι Ιερές Μητροπόλεις και οι Ιεροί Ναοί της
χώρας.
Πλήθος πρωτοβουλιών αναπτύσσονται καθηµερινά µε τεράστιο οικονοµικό βάρος στην Εκκλησία, ιδιαίτερα της ελληνικής
επαρχίας.
Πρωτοβουλίες που έχουν σχέση µε την ανάληψη όλων των
εξόδων φτωχών παιδιών που σπουδάζουν σε πανεπιστήµια και
σχολές της Ελλάδος, τη δηµιουργία συσσιτίων στα οποία βρίσκουν κοινωνική φροντίδα χιλιάδες φτωχές οικογένειες, τις συντηρήσεις Ιερών Ναών, ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένα χωριά της
χώρας όπου οι Ιεροί Ναοί στερούνται εσόδων, τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, υπάρχει ανησυχία στον εκκλησιαστικό χώρο της Ελλάδος για το ενδεχόµενο να φορολογηθεί η
ακίνητη περιουσία και τα όποια αποθεµατικά διαθέτει αυτή.
Επειδή δε µπορεί η Εκκλησία να αντιµετωπίζεται ως επιχειρηµατίας, γιατί δεν ασκεί επιχειρηµατική δράση.
Επειδή το έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Ελλάδος λειτουργεί πολλές φορές συµπληρωµατικά στην αντιµετώπιση των
κοινωνικών προβληµάτων των πολιτών.
Επειδή οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας καλύπτουν πολλές
φορές τα έξοδα συντηρήσεως και αναπαλαιώσεως των ναών της
περιφέρειάς τους, ερωτάται ο Υπουργός Οικονοµικών:
1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να φορολογήσει την ακίνητη εκκλησιαστική περιουσία;
2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να φορολογήσει εκτάκτως τα
όποια αποθεµατικά διαθέτει η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ιερές
Μητροπόλεις και οι Ιεροί Ναοί;».
Στην ερώτηση καλείται να απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τζίµα, υποθέτω ότι θα είστε ενηµερωµένος για το ποιες
ήταν οι προεκλογικές προγραµµατικές δεσµεύσεις του ΠΑΣΟΚ.
Υποθέτω ότι θα είχατε ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της
χώρας να λέει, ότι µέσα στις προγραµµατικές δεσµεύσεις του
ΠΑΣΟΚ περιλαµβάνεται και η προοπτική να φορολογηθεί η µεγάλη ακίνητη περιουσία, ανεξάρτητα από το αν ανήκει στην Εκκλησία, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί αντικείµενο εµπορικής
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εκµετάλλευσης.
Εποµένως, διερωτώµαι: Η ερώτησή σας ως προς τι µας ελέγχει; Ως προς το αν είµαστε συνεπείς µε την προεκλογική µας δέσµευση; Αν αυτό, λοιπόν, είναι το ερώτηµά σας, τότε θα σας
απαντήσω: Ναι, είµαστε συνεπείς ως προς την προεκλογική µας
δέσµευση. Προτιθέµεθα να φορολογήσουµε. Είναι κάτι το οποίο
είχαµε πει και πριν τις εκλογές και µάλιστα, είχαµε αναφερθεί
αποκλειστικά και µόνο σε εκείνο το κοµµάτι της ακίνητης περιουσίας, το οποίο προσφέρεται για εµπορική εκµετάλλευση.
Θέλω, ακόµα, να σας πω ότι είχαµε, επίσης, δεσµευτεί, ότι δε
θα προβούµε σε καµµία κίνηση χωρίς τη διαδικασία της διαβούλευσης. Και σε αυτό είµαστε συνεπείς. Ακόµη και τώρα που υποβάλαµε την έκτακτη εισφορά, είτε αυτή αφορά τα εταιρικά κέρδη
άνω των 5.000.000 ευρώ, είτε αυτή αφορά τη µεγάλη ακίνητη περιουσία, είµαστε η Κυβέρνηση η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε
όλους να καταθέσουν την άποψή τους για το περιεχόµενο της
συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας την οποία θα πάρουµε. Εποµένως, δεν έχουµε δηµιουργήσει καµµία έκπληξη, δεν
έχουµε αµφισβητήσει καθόλου το κοινωφελές έργο, το οποίο επιτελεί η Εκκλησία, αλλά δεν έχουµε κάνει και κάτι διαφορετικό σε
σχέση µε αυτό, το οποίο είχαµε πει προεκλογικά.
Θέλω, επίσης, σε αυτό το σηµείο να κάνω και µία επισήµανση:
Από τη µία µεριά, λέτε ότι η Εκκλησία δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως επιχείρηση, αλλά από την άλλη µεριά, στο δεύτερο
σκέλος της ερώτησής σας, διαπιστώνω να λέτε αν η Κυβέρνηση
προτίθεται να φορολογήσει τα αποθεµατικά.
Εξ όσων δύναµαι να γνωρίζω, ο σχηµατισµός αποθεµατικών
προϋποθέτει την τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και επειδή οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιεροί
Ναοί δεν τηρούν τέτοια κατηγορία βιβλίων, εκ των πραγµάτων,
δεν τίθεται και ζήτηµα να φορολογηθούν εκτάκτως για τα αποθεµατικά τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο Βουλευτής κ. Τζίµας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για
την απάντηση που δώσατε.
Είµαι απόλυτα ενηµερωµένος σχετικά µε τις προεκλογικές σας
δεσµεύσεις στο κεφάλαιο της Εκκλησίας. Όµως, κατετέθη για
δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέδιο για την ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, στο οποίο προβλέπεται ότι όχι απλώς φορολογείται η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά κυρίως τριπλασιάζεται ο
ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό ΕΤΑΚ. Και µάλιστα, στο σχετικό άρθρο 3 προβλέπεται ότι αυτό δεν θα έχει στιγµιαίο ή παροδικό χαρακτήρα, που αφήνει ένα ανοικτό παράθυρο
να είναι µία επιβολή εισφοράς σε µόνιµη βάση.
∆εύτερον, η Εκκλησία της Ελλάδος ποτέ δεν αρνήθηκε τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Άλλωστε, όπως ξέρετε, ήδη
από το 2008, η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι
Ιεροί Ναοί και τα µοναστήρια καταβάλλουν ΕΤΑΚ, και µάλιστα
για ακίνητα τα οποία είναι ήδη δεσµευµένα από το ελληνικό κράτος.
Και σας πληροφορώ πως το 60% των ακινήτων που ανήκουν
στην Εκκλησία της Ελλάδος ή τις Μητροπόλεις και πληρώνει η
Εκκλησία της Ελλάδος φορολογία είναι δεσµευµένα, δηλαδή το
ελληνικό κράτος, αν και υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, δεν
αποδίδει την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας στην Εκκλησία.
Είναι ένα ζήτηµα µείζον και γι’ αυτό φορολογείται η Εκκλησία.
∆εύτερον, σίγουρα δεν ασκεί η Εκκλησία της Ελλάδος επιχειρηµατική δραστηριότητα, όµως, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και µε
τους νόµους είναι ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Γιατί,
λοιπόν, δεν αντιµετωπίζεται η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως όλα
τα άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου; Γιατί υπάρχει αυτή
η διαφορετική µεταχείριση σε ένα φορέα κατ’ εξοχήν πνευµατικό και κοινωνικό που λειτουργεί στη χώρα µας;
Και πρέπει εδώ να το πούµε, όχι µόνο για τα Πρακτικά, αλλά
γιατί µας βλέπει και µας ακούει ο ελληνικός λαός, ότι τελικώς οι
τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν το έργο που επιτελούν και τα Μοναστήρια και οι Εκκλησίες και οι Ιεροί Ναοί.
Αρκεί να σας θυµίσω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος λειτουργεί εί-
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κοσι βρεφονηπιακούς σταθµούς σε όλη τη χώρα, ογδόντα τέσσερα γηροκοµεία, οκτώ ιδρύµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
τριάντα τρία ιδρύµατα νεότητας, τριάντα έξι οικοτροφεία και ορφανοτροφεία, εκατόν ενενήντα πέντε συσσίτια και τράπεζες αγάπης σε ολόκληρη την Ελλάδα, τριάντα πέντε τράπεζες αίµατος,
σαράντα επτά διάφορες σχολές, εκατόν τριάντα έξι σχολές βυζαντινής και ευρωπαϊκής µουσικής. Όλα αυτά απαιτούν χρήµατα
για να λειτουργήσουν. Και µάλιστα πολλές φορές, από την αδυναµία του κράτους να παράσχει κάποια βοήθεια, η Εκκλησία της
Ελλάδος και οι Μητροπόλεις λειτουργούν συµπληρωµατικά.
Αυτό πρέπει να εκτιµηθεί από την ελληνική πολιτεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Τζίµα.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για να απαντήσει για τρία
λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Τζίµα, µήπως θυµάστε, πριν από ενάµιση µήνα, ποιος ήταν στην
Κυβέρνηση; Γιατί δεν ρωτάτε, λοιπόν, τους συναδέλφους σας,
αλλά και εσάς τον ίδιο -διότι αν δεν απατώµαι ήσασταν µέλος
αυτής της κυβέρνησης- σχετικά µε όλη αυτή τη δεσµευµένη περιουσία της Εκκλησίας; Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες τις οποίες
πήρατε;
Και έρχεστε τώρα σε µια Κυβέρνηση σαράντα ηµερών και την
ελέγχετε, γιατί δεν αποδέσµευσε την ακίνητη περιουσία; Εσείς ο
οποίος προσωπικά εκδηλώνετε αυτή τη στιγµή το ενδιαφέρον
σας για τα πεπραγµένα της Εκκλησίας, για το αν κάνει κοινωφελές έργο ή όχι, τι κάνατε πεντέµισι χρόνια; Ποια ήταν η πρωτοβουλία που πήρατε σε προσωπικό επίπεδο –για να µην ασχοληθώ
µε το σύνολο της κυβέρνησης- για να αποδεσµευθεί αυτή η περιουσία; Και έρχεστε τώρα και ελέγχετε µια Κυβέρνηση κυριολεκτικά σαράντα ηµερών, γιατί δεν έλυσε ένα πρόβληµα το οποίο
η δική σας Κυβέρνηση δεν αντιµετώπισε µέσα σε πεντέµισι χρόνια;
Ειλικρινά δεν είµαι από τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να
υποβαθµίσουν τη συζήτηση µέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά θα
ήθελα, όταν τουλάχιστον συζητάµε, να συζητάµε µε ειλικρινή διάθεση. ∆εν µπορείτε, λοιπόν, να έρχεστε εδώ και να ελέγχετε µια
νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση, γιατί δεν αντιµετώπισε στο σύνολο τα
προβλήµατα της χώρας, όταν εγκαταλείψατε τη διακυβέρνηση
της χώρας, αφήνοντας ένα συσσωρευµένο χρέος της τάξης των
300.000.000.000 ευρώ, όταν αφήσατε τη χώρα µε ένα δηµοσιονοµικό έλλειµµα της τάξης του 12,7% και αυτή τη στιγµή έχουµε
να αντιµετωπίσουµε τεράστια προβλήµατα.
Και έρχεστε εδώ να µας ελέγξετε, γιατί φανήκαµε συνεπείς
απέναντι σε αυτό το οποίο είχαµε πει προεκλογικά, ότι θα είµαστε µια Κυβέρνηση της αναδιανοµής, µια Κυβέρνηση της κοινωνικής αλληλεγγύης που θα φορολογήσει κατά έναν τέτοιο τρόπο,
ώστε αυτή η αναδιανοµή να γίνει µε ένα δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο.
Και είπαµε «ναι, θα φορολογήσουµε τις µεγάλες επιχειρήσεις»,
από όπου αντλούµε τα 870.000.000 ευρώ. Είπαµε «ναι, θα φορολογήσουµε τη µεγάλη ακίνητη περιουσία, χωρίς να κάνουµε
διακρίσεις». Γιατί το είχαµε πει αυτό στους πολίτες, είχαµε ενηµερώσει τους πολίτες για το ποιες είναι οι πραγµατικές µας προθέσεις.
Σε ό,τι αφορά, δε, το κοινωφελές έργο της Εκκλησίας δεν το
αµφισβήτησα και είµαι ο τελευταίος ο οποίος θα το αµφισβητήσει. Αλλά νοµίζω ότι σε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια, που γίνεται
αυτήν τη στιγµή στη χώρα, για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα, για να στηρίξουµε αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη,
µπορεί και η Εκκλησία να συνεισφέρει.
Εν πάση περιπτώσει, απλώς κοιτώντας τον πίνακα των φοροαπαλλαγών, µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Εκκλησία αυτή τη
στιγµή έχει αρκετές φοροαπαλλαγές. Έτσι εντελώς ενδεικτικά –
και θα σας παραπέµψω στη σελίδα του πίνακα µε τις φοροαπαλλαγές- θα πω τα εξής: Η εκκλησία απαλλάσσεται για τα
εισοδήµατα από µισθώµατα και ακίνητα (σελίδα 114), από την
καταβολή του ΕΤΑΚ για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, καθώς
και για αυτά που χρησιµοποιούνται στο λατρευτικό έργο (σελίδα
175), από το φόρο κληρονοµιάς (σελίδα 181), από το φόρο δω-
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ρεών (σελίδα 187), από τα τέλη ταξινόµησης για τα αυτοκίνητα
των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους (σελίδα 263) και από το φόρο
µεταβίβασης ακινήτων, το τέλος συναλλαγής ακινήτων και το
φόρο αυτοµάτου υπερτιµήµατος (σελίδα 193, 201, 205).
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Τζίµα. Και όσο και αν προσπαθείτε να πείσετε τους Έλληνες πολίτες ότι αυτό το οποίο
κάνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση,
πολύ φοβούµαι ότι δεν θα βρείτε ακροατήριο. Αυτό, άλλωστε,
αποδείχθηκε και από το αποτέλεσµα των πρόσφατων εκλογών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό. Συνεχίζουµε µε την µε αριθµό 39/9-11-2009 πρώτη
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Έκτορα Νασιώκα προς την
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς χώρους
κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Η µάστιγα του καπνίσµατος είναι υψίστης σηµασίας θέµα δηµόσιας υγείας για τη χώρα µας. είκοσι τρεις χιλιάδες άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα από το κάπνισµα. Η χώρα
µας είναι στη χειρότερη θέση κατάταξης µεταξύ των χωρών του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η µόνη
χώρα που οι δείκτες του καπνίσµατος επιδεινώθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Η ηλικία εισαγωγής των νέων µας στη συνήθεια του καπνίσµατος κατέβηκε και κάτω από την ηλικία των
δεκατριών χρόνων, το ποσοστό καπνιζόντων στους άνδρες βρίσκεται στο 44% και στις γυναίκες πάνω από 41% και η κατανάλωση τσιγάρων ξεπερνά τα τρεις χιλιάδες τσιγάρα κατά κεφαλήν
το έτος, όταν η δεύτερη χώρα στον κόσµο δεν ξεπερνάει τα δύο
χιλιάδες τσιγάρα το χρόνο. Το προσδόκιµο επιβίωσης των Ελλήνων πολιτών για πρώτη φορά παρουσιάζει βαθµό επιβράδυνσης
τα τρία τελευταία χρόνια και σ’ αυτό είναι συνυπεύθυνο και το
κάπνισµα. Η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, δεσµεύτηκε να λάβει µέτρα κατά
του καπνίσµατος.
Επειδή όµως το θέµα είναι εξαιρετικά επείγον και πολύ σηµαντικό για την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα για τους νέους µας,
ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Προτίθεται να ψηφίσει άµεσα νέο νόµο για την απαγόρευση
του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς χώρους, να κυρώσει
µε νόµο την υπουργική απόφαση απαγόρευσης κάθε διαφήµισης προϊόντων καπνού και να αναθέσει την εφαρµογή του νέου
νόµου και την ευθύνη ελέγχου των όποιων µέτρων σε ολόκληρο
τον ελεγκτικό µηχανισµό του κράτους;
2. Προτίθεται να υλοποιήσει προγράµµατα ενηµέρωσης και
πρόληψης κατά του καπνίσµατος για όλο τον ελληνικό λαό και να
ενταχθεί το πρόγραµµα πρόληψης του καπνίσµατος στην Αγωγή
Υγείας του Υπουργείου Παιδείας;».
Θα απαντήσει η Υπουργός κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση του αγαπητού συναδέλφου θίγει ένα ιδιαίτερα σοβαρό και επίκαιρο θέµα. Είναι αλήθεια ότι η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα συνολικά στην προαγωγή
της δηµόσια υγείας, της πρόληψης και ιδιαίτερη έµφαση στην
ενίσχυση των πολιτικών, αλλά και των µέτρων εφαρµογής των
πολιτικών, σε σχέση µε την αντιµετώπιση του καπνίσµατος.
Σ’ αυτό το θέµα θέλουµε να πούµε ότι δεν χωρά µικροπολιτική. Έχουν γίνει βήµατα. Και τα βήµατα έχουν γίνει διαχρονικά.
Και ο συνάδελφος Έκτορας Νασιώκας την περίοδο που ο ίδιος
ήταν Υπουργός στο Υπουργείο Υγείας έχει συµβάλει καθοριστικά
στην εξέλιξη όλων αυτών των µέτρων. Συνεπώς, εµείς ερχόµαστε
για να οικοδοµήσουµε, να επαναξιολογήσουµε που βρισκόµαστε, αλλά να αντιµετωπίσουµε και τα προβλήµατα.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι σύµφωνα µε τα πρόσφατα µέτρα
που έχουν ληφθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας, υπήρξαν κάποια βήµατα ιδιαίτερα όσον αφορά τις
δηµόσιες υπηρεσίες και την υπαίθρια διαφήµιση. Όπως γνωρίζετε, από την 1η Σεπτεµβρίου αυτού του χρόνου δεν επιτρέπεται
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καµµία υπαίθρια και εξωτερική διαφήµιση, θέµα το οποίο είναι
κρίσιµο καθώς δηµιουργεί πρότυπα και ιδιαίτερα στη νεολαία.
Αντίθετα, όµως, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα στην
εφαρµογή του νοµικού πλαισίου σε σχέση µε τα καταστήµατα
εστίασης και διασκέδασης. Και εκεί πρέπει να υπενθυµίσω στους
συναδέλφους ότι και από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ είχαµε υποστηρίξει τότε µε αίσθηµα ευθύνης το νοµοσχέδιο που
είχε έρθει από την τότε κυβέρνηση, είχαµε επισηµάνει τις µεγάλες αντιφάσεις που είχε το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο, τις οποίες
βλέπουµε τώρα στα προβλήµατα εφαρµογής. Και βέβαια φάνηκε
ότι δεν υπήρχε και η αντίστοιχη ισχυρή βούληση για την εφαρµογή, καθώς ένα πλαίσιο απαιτεί και τις αντίστοιχες υπουργικές
αποφάσεις. Και σας λέω χαρακτηριστικά ότι µέχρι στιγµής δεν
έχει οργανωθεί και τεθεί σε λειτουργία όλο το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων, ενώ οι έλεγχοι έχουν δοθεί στο Σώµα Επιθεωρητών Υγείας που φυσικά δεν έχει ούτε τα µέσα ούτε, ίσως,
είναι το πιο εξειδικευµένο Σώµα. Αυτό το λέω επειδή το θέσατε.
Σε ποια φάση είµαστε τώρα; Σταθεροί σ’ αυτό το στόχο, επαναξιολογούµε πλήρως όλες αυτές τις πτυχές και συνεργαζόµαστε και µε τα συναρµόδια Υπουργεία και µε την αυτοδιοίκηση,
γιατί γνωρίζετε ότι ένα από τα προβλήµατα είναι η αδειοδότηση
σε επίπεδο δήµων, όπου υπάρχουν προβλήµατα, ακόµα και µε
την πολεοδοµία, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί.
Αυτό για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ο στόχος
είναι σταθερός και πολύ σύντοµα θα έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις για το πώς θα τον αναβαθµίσουµε, θα τον βελτιώσουµε
και θα γίνουµε ακόµα πιο αποτελεσµατικοί στην εφαρµογή του.
Μια κουβέντα τώρα όσον αφορά τη σχολική αγωγή υγείας, ένα
θέµα το οποίο θίγετε και το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιµο.
Είµαστε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και υπάρχει
µια σειρά από προγράµµατα αγωγής υγείας. Σύµφωνα µε την
πληροφόρηση που έχουµε, ένα 25% αυτών των προγραµµάτων
είναι και στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών και αφορά την
αποτροπή του καπνίσµατος. Όµως, θεωρώ –και συµφωνώ µαζί
σας- ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα πράγµατα, γιατί
δεν αρκεί το πλαίσιο και η διοικητική ρύθµιση. Χρειάζεται µία
άλλη συνείδηση και ένα άλλο πρότυπο για να πετύχουµε αυτό το
στόχο µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Νασιώκας για τρία λεπτά.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ
για την απάντησή σας.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω και την ευαισθησία σας
και τον προσανατολισµό της πολιτικής σας στην υγεία. Γνωρίζω,
δηλαδή, πως η πρόληψη είναι ο βασικός στόχος, δηλαδή η διαφύλαξη της υγείας και όχι κατ’ ανάγκη µόνο η περίθαλψη, δηλαδή το πώς θα αποκαταστήσουµε κάποιον που έχει
αρρωστήσει.
Όµως, η κατάσταση του καπνίσµατος στη χώρα µας είναι τραγική, παρά το γεγονός ότι έγιναν βήµατα σε σχέση µε το παρελθόν που τα πράγµατα ήταν χειρότερα.
Όµως, είµαστε η µόνη χώρα που πραγµατικά τα πέντε τελευταία χρόνια οι δείκτες του καπνίσµατος πήγαν χειρότερα. Τα
στοιχεία είναι όπως τα ανέφερα στην ερώτηση και σε µερικές περιπτώσεις είναι και χειρότερα.
Η προηγούµενη κυβέρνηση για πέντε χρόνια σταµάτησε πραγµατικά ένα πρόγραµµα που είχε σαν τίτλο «Ένα περιβάλλον ελεύθερο καπνού παντού» και το οποίο είχαν προσυπογράψει όλοι οι
κοινωνικοί εταίροι µαζί µε το Υπουργείο τότε. Όµως, δεν υλοποίησε καθόλου -για πέντε χρόνια- και τη Σύµβαση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας που υπέγραψε ο καθηγητής κ. Κώστας
Στεφανής το 2003.
Πριν από δέκα µήνες, ψήφισε ένα νόµο, τον οποίο ψηφίσαµε
και εµείς, παρά το γεγονός ότι ο νόµος ήταν και ατελής και άτολµος. Φυσικά αυτός ο νόµος συµπληρώθηκε µε µία υπουργική
απόφαση. Για το λόγο αυτό, σας ρωτάω αν θα κυρωθεί και µε
νόµο, γιατί αυτή η υπουργική απόφαση ενέχει και κίνδυνο ακύρωσής της. Ακούω από το Σεπτέµβριο για τη διαφήµιση. Όµως,
και αυτός ο νόµος δεν εφαρµόζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων.
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Το τραγικότερο όλων είναι ότι η διάταξη λέει πως τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κάτω από εβδοµήντα τετραγωνικά µέτρα µπορεί ο ιδιοκτήτης να τα χαρακτηρίζει
«καπνιζόντων» ή «µη καπνιζόντων». Και γνωρίζετε ότι το 99% δεν ξέρω ακριβώς, γιατί δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά αυτή είναι
η εκτίµησή µας και όχι µόνο η δική µας, του Κοινοβουλίου, αλλά
και του Τύπου- χαρακτηρίζεται ως «καπνιζόντων». Φανταστείτε,
δηλαδή, ότι σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
κάτω από εβδοµήντα τετραγωνικά µέτρα καπνίζουν οι πάντες.
Και αυτό το λέω για να καταλάβουµε πού βρίσκεται το θέµα.
Άρα, το ερώτηµα λοιπόν που υπάρχει πρέπει πραγµατικά να
το αντιµετωπίσουµε. Πώς θα αντιµετωπιστεί; Με το να καταργηθεί αυτή η διάταξη. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα, παντού θα πρέπει
να απαγορεύεται το κάπνισµα, όπως συµβαίνει σε όλο τον κόσµο.
Το πλαίσιο το θέτει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας στη σύµβαση.
∆εύτερον, θα πρέπει να κυρωθεί η υπουργική απόφαση για την
απαγόρευση της διαφήµισης. ∆ιότι και τώρα, κυρία Υπουργέ,
εκτός από την υπαίθρια διαφήµιση, βλέπουµε και συναδέλφους
Βουλευτές στα κανάλια να καπνίζουν. Μάλιστα, βλέπουµε και το
Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο να µην παίρνει κανένα µέτρο -και ας
είναι ρητός ο νόµος- και για το κανάλι και για τον ίδιο που καπνίζει, διότι είναι τραγικό παράδειγµα για όλους τους Έλληνες και
για τη νεολαία µας.
Τρίτον, να εφαρµοστεί ο νόµος και να µπει σε όλο τον ελεγκτικό µηχανισµό.
Το τέταρτο είναι η πρόληψη, δηλαδή η προαγωγή υγείας.
Και το πέµπτο είναι –και αυτό που θα ψηφίσετε όταν το αξιολογήσετε και το µελετήσετε- να το εφαρµόσουµε, κυρία
Υπουργέ. Και για να εφαρµόσουµε εκείνο, θα πρέπει να εφαρµόσουµε τώρα το υπάρχον νοµοθετικό καθεστώς.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω πως επειδή µπήκαµε στο χειµώνα, τώρα φαίνονται οι
αδυναµίες του συστήµατος. ∆ιότι εφαρµοζόµενο το πρόγραµµα,
ο νόµος, το καλοκαίρι υπήρχε η δυνατότητα να καπνίζουν κάποιοι εκτός αιθουσών. Όµως, τώρα µπήκαν όλοι µέσα και συνεχίζουν να καπνίζουν πάλι όλοι και δυστυχώς, κυρία Υπουργέ,
καπνίζουν και σε Υπουργεία και σε νοσοκοµεία. Ευτυχώς, στη
Βουλή ελπίζω ότι το έχουµε κλείσει αυτό το θέµα.
Άρα, επειδή είναι µεγάλο θέµα και επειδή είναι δύσκολο να
εφαρµοστεί -και η δυσκολία είναι στην εξάρτηση αυτών που καπνίζουν και όχι στο ότι δεν θέλουν- χρειάζεται µια συνολική προσπάθεια. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσετε σ’ αυτό, κυρία
Υπουργέ και θα σας στηρίξουµε µε κάθε τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κυρία Υπουργός για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Νασιώκα που έφερε αυτό το θέµα και θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι
είµαστε ταγµένοι σ’ αυτήν την προσπάθεια. ∆εχόµαστε ότι χρειάζεται πραγµατικά µια οριζόντια και συνολική προσπάθεια και
δεν είναι κάτι που µπορούµε να το λύσουµε απλώς µε διοικητικές
πράξεις. Έχετε απόλυτο δίκιο σ’ αυτό.
Πρώτα απ’ όλα θέλει ενηµέρωση, θέλει συµµετοχή. Είναι ένα
βασικό θέµα υγείας. Θέλει να εστιάσουµε ιδιαίτερα στους νέους,
όπου εκεί παίζει µεγάλο ρόλο το πρότυπο. Γι’ αυτό σηµειώνω
αυτό που λέτε για τη διαφήµιση και να είστε σίγουρος ότι θα κάνουµε ό,τι πρέπει, προκειµένου να υπάρχει η πλήρης εφαρµογή
αυτού του µέτρου για τη διαφήµιση.
Να επισηµάνω, επίσης, ότι το πρόβληµα όσον αφορά τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ακόµη πιο έντονο είναι για
τα άνω των εβδοµήντα τετραγωνικών µέτρων, όπου εκεί πρέπει
να σας πω ότι οι αντιφάσεις του νόµου έχουν οδηγήσει σε πάρα
πολλούς δήµους της χώρας να µη δίδονται καν άδειες. Αυτή τη
στιγµή έχει σταµατήσει η αδειοδότηση, επειδή υπάρχουν αυτά
τα προβλήµατα. Σίγουρα υπάρχει το ζήτηµα των διοικητικών κυρώσεων και φυσικά του µηχανισµού που θα τα επιβάλλει. Συµ-
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φωνώ µαζί σας ότι πρέπει να είναι ένας ευρύτερος µηχανισµός.
Σε ποια φάση είµαστε τώρα; Με βάση τη συµφωνία, σε αυτές
τις διαπιστώσεις σίγουρα ελπίζω σε µια ευρύτερη στήριξη των
συναδέλφων απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Όπως και εσείς
είπατε και από την πλευρά µας επισηµαίνουµε, δεν είναι θέµα µικροκοµµατικό. Το θέµα της δηµόσιας υγείας είναι κάτι που µας
αφορά όλους και πιστεύω ότι όλοι µαζί πρέπει να το στηρίξουµε.
Εµείς ολοκληρώνουµε µια αξιολόγηση. Κάνουµε και τον αντίστοιχο διάλογο µε τους φορείς, όπου πρέπει να πω ότι µε θετικό
πνεύµα έρχονται και τον αντιµετωπίζουν. Γιατί ξέρετε ότι δηµιουργούνται και ζητήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού από φορείς
που συµµορφώνονται και άλλους που δεν συµµορφώνονται,
αλλά δεν υφίστανται κυρώσεις.
Θέλω να είµαι ειλικρινής και να πω ότι όλα τα σενάρια είναι
στο τραπέζι αλλά και το σενάριο µιας ολικής απαγόρευσης.
Όµως, θέλουµε αυτή τη στιγµή να ολοκληρωθεί η πλήρης αξιολόγηση και ο διάλογος και πολύ γρήγορα απέναντι στην εθνική
αντιπροσωπεία θα έρθουµε να πούµε τα πορίσµατα, τις προτάσεις µας και να κάνουµε ένα διάλογο στην αντίστοιχη επιτροπή
της Βουλής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την µε αριθµό 38/9-11-2009 δεύτερη επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Σωτηρίου Χατζηγάκη προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις µειωµένες τιµές στα αγροτικά
προϊόντα κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2009 παρατηρούνται µειωµένες εµπορικές τιµές στα αγροτικά προϊόντα και ιδιαίτερα στις
τιµές του καλαµποκιού, του µαλακού σιταριού, του ελαιολάδου
και των βρώσιµων ελιών.
Με δεδοµένο ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κατά την
καλλιεργητική περίοδο του 2008 αντιµετώπισε τις ζηµιές που
προέκυψαν µε έγκριση συγκεκριµένου πακέτου ύψους
500.000.000 ευρώ, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Πώς προτίθεται να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις σηµαντικές ζηµιές που υφίστανται οι παραγωγοί
των προϊόντων αυτών;»
Στην ερώτηση του κ. Χατζηγάκη θα απαντήσει η Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αικατερίνη Μπατζελή.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και µετά
από εσάς θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον κ. Χατζηγάκη
για την ερώτηση αυτή, η οποία πρέπει να οµολογήσω ότι µου
προκαλεί –τουλάχιστον- έκπληξη. Και αυτό, γιατί επισηµαίνει ότι
η πτώση των αγροτικών τιµών κατά το 2009 θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε µια παρόµοια πολιτική εκείνου του γνωστού πακέτου του κ. Χατζηγάκη των 500.000.000 ευρώ.
Ο κύριος Υπουργός θεωρεί ότι µια κρίση του εισοδήµατος που
φθάνει σε πολλές περιπτώσεις και το 35%, µια αύξηση του κόστους που ξεπερνά το 2008 το 40% σε µια κακή διαχείριση των
δικαιωµάτων, µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε 500.000.000 ευρώ.
Και επανέρχεται ο κ. Χατζηγάκης και θέλει να επαναλάβουµε
αυτό το µοντέλο της αντιµετώπισης µιας διαρθρωτικής, κατ’
αρχάς, αλλά και διαχειριστικής κρίσης της Νέας ∆ηµοκρατίας,
πρώτον, στην αγορά και, δεύτερον, στον αγροτικό τοµέα.
Πλέον αυτών, αποσιωπά ότι αυτό το πακέτο των 500.000.000
ευρώ βρίσκεται στο µικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε
σοβαρά ερωτήµατα ως προς τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, για να δοθούν αυτές οι αποζηµιώσεις λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. Και αυτό γιατί οι χορηγήσεις δόθηκαν χωρίς
καµµία τεκµηρίωση, χωρίς συγκεκριµένα στοιχεία που αποδεικνύουν τις ζηµιές. Το τραγικότερο, όµως, είναι ότι δεν ακολουθήθηκε ούτε η στοιχειώδης κοινοτική διαδικασία για άµεση
κοινοποίηση αυτών των µέτρων.
Οφείλω λοιπόν, να ενηµερώσω το Σώµα ότι βρισκόµαστε στη
διαδικασία ανταλλαγής επιστολών, γιατί βρίσκοµαι σ’ αυτή την
ευχάριστη θέση να δικαιολογήσω µια δυσάρεστη πολιτική. Και

366

θα το κάνω. Γιατί πρέπει πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουµε την
αξιοπρέπεια του ίδιου του κράτους, το οποίο βάλεται σε όλα τα
επίπεδα της οικονοµίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάλεται η αξιοπιστία των αριθµών που δίνουµε και βάλεται και η προσωπική
αξιοπιστία του καθενός µας ως Βουλευτής ή ως πολιτικού προσώπου.
Θα ήθελα να πω ότι στις 16 Νοεµβρίου πρέπει να δώσουµε την
απάντησή µας.
Προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη η επίκληση παρόµοιας αντιµετώπισης µιας κρίσης και δύο τινά µπορεί να συµβαίνουν: Πρώτον,
ότι καλό θα ήταν να σιωπούµε όλοι σ’ αυτή την Αίθουσα για παρόµοια γεγονότα, εκτός αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε καταστάσεις σε περιφερειακό επίπεδο για άλλες πυροδοτούµενες
καταστάσεις από πλευράς αγροτών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Σωτήρης Χατζηγάκης, Βουλευτής Τρικάλων,
για τρία λεπτά.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ πως όσα είπε και όσα έχει κάνει µέχρι σήµερα η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποτελούν ντροπή και µου προκαλούν µεγάλη θλίψη. Αντί το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ενσκήψει στα αγροτικά προβλήµατα, που µέχρι σήµερα, δεν προσέγγισε κανένα µα κανένα
ζήτηµα, κάθεται η κυρία Υπουργός και περιδιαβαίνει όλα τα κανάλια και τις εφηµερίδες για να δυσφηµίσει ένα έργο το οποίο
επιτέλεσε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Αν αυτό το γεγονός αξίζει συγχαρητήρια, τότε λυπάµαι και θλίβοµαι πάρα πολύ. Και θλίβοµαι για µια καινούργια πολιτικό που
αντί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα του καλαµποκιού, του σιταριού, των ελιών, που σήµερα πραγµατικά οι παραγωγοί αντιµετωπίζουν τροµακτικά προβλήµατα, εκείνη περί άλλα τυρβάζει.
Και πάρα πολλοί στο κόµµα της, όλο αυτό το διάστηµα, όταν
εµείς γενναίως ενισχύσαµε µε 500.000.000 και πήραµε την ευθύνη και αναγνωρίσαµε ότι υπήρχαν ζηµίες και αποζηµιώσεις,
περιδιάβαιναν όλα τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγοντας ότι δεν είναι αποζηµιώσεις, αλλά ότι είναι ενισχύσεις. Το
ΠΑΣΟΚ, το σοσιαλιστικό, όταν εµείς κάναµε µια σηµαντική αναδιανοµή και στηρίζαµε µια παραγωγή που είχε υποστεί µια τροµακτική ζηµία, έρχεται τώρα εδώ να υποτονθορύσει πράγµατα
τα οποία είναι γνωστά και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Κύριε Πρόεδρε, το θέµα είναι απλό. Σήµερα κατάλαβα, εγώ
τουλάχιστον, ότι οι κύριοι παραγωγοί του καλαµποκιού, του
σκληρού σιταριού, του µαλακού σιταριού και των ελαιών, νύξη
από στήριξη µηδέν. Αν δεν το κατάλαβα καλά, ας το διαψεύσει η
κυρία Υπουργός. Τώρα, το πώς θα το αντιµετωπίσει, είναι δικό
της πρόβληµα. Εµείς βρήκαµε τη λύση και το αντιµετωπίσαµε και
το παλεύουµε.
Όσον αφορά τους δήθεν αγώνες, θα έπρεπε να σκεφτεί ότι
επί των ηµερών των δικών µας αντιµετωπίσαµε πρόστιµα τεράστια από την πολιτική του ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούµενα χρόνια.
∆ιακόσια είκοσι εκατοµµύρια βεβαιωµένα καλείται η ελληνική Κυβέρνηση να πληρώσει.
Αυτά να κοιτάξει η κ. Μπατζελή και όχι τα 500.000.000 σε µια
περίοδο που οι παραγωγοί µας είχαν υποστεί µια πολύ µεγάλη
ζηµία. Και αντί να κοιτάξει αυτά, ασχολείται µε το αν θα µείνουν
στην ΑΓΡΟΓΗ, αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δούλεψε καλά, αν κάναµε το
αγροτικό κτηµατολόγιο. Θα έρθει ο ∆εκέµβριος και δεν θα µπορεί να πληρώσει, διότι έχει αλλάξει το σύστηµα –και θα πρέπει να
το ξέρει ότι έχει αλλάξει- των επιδοτήσεων.
Κάναµε ένα ολόκληρο οικοδόµηµα για να στηρίξουµε αυτό το
καινούργιο σύστηµα, µε την ΑΓΡΟΓΗ, µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και µε
διάφορους άλλους µηχανισµούς και αντί να το ενισχύσει, να το
προχωρήσει για να πάρουν το ∆εκέµβριο τις επιδοτήσεις τους οι
αγρότες που τις δικαιούνται, η κ. Μπατζελή ασχολείται µε άλλα
και δίνει συνεντεύξεις στην τηλεόραση και στις εφηµερίδες.
Λυπάµαι γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει καταντήσει ευθεία γραµµική προέκταση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Και ΠΑΣΕΓΕΣ σήµερα σηµαίνει µία οµάδα «χονδρών γάτων»,
όπως λέει ο Rifkin.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μία οµάδα, η οποία λυµαίνεται τον αγροτικό κόσµο και προσπαθεί να αποδυναµώσει την ΑΓΡΟΓΗ, να αποδυναµώσει τον
ΟΠΕΚΕΠΕ µόνο και µόνο για να ενισχύσει την ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία
θέλει να καρπωθεί τα 50.000.000, για να γίνουν οι αιτήσεις, τα
οποία εµείς χορηγήσαµε στους αγρότες για να κάνουν τις αιτήσεις και να µην πληρώνουν.
Γνωρίζουµε ότι έχει εκλεκτικές συγγένειες η κ. Μπαζελή. Ήταν
υπάλληλος της ΠΑΣΕΓΕΣ και θέλει να ικανοποιήσει τα αιτήµατα
τους, αλλά αυτό όµως είναι απαράδεκτο, δεν θα το αφήσουµε,
θα το πολεµήσουµε µε κάθε τρόπο και θα ξεσκεπάσουµε όλες
τις προθέσεις, οι οποίες, πράγµατι, είναι απαράδεκτες και βλάπτουν σε τελική ανάλυση τον αγροτικό κόσµο.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μπορείτε να δώσετε περισσότερο χρόνο στον
κύριο Χατζηγάκη. ∆εν έχω πρόβληµα, εάν θέλει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αφήστε να το καθορίσω εγώ, κυρία Μπαζελή!
Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σήµερα µε περιµένουν πάρα πολύ ευχάριστες
εκπλήξεις. Κατ’ αρχάς για τις εµφανίσεις µας οφείλουµε να ενηµερώνουµε τους πολίτες από όποιο µέσο διαθέτουµε για το τι
κατάσταση έχουµε, το τι µέτρα θα προωθήσουµε και το τι θα
προχωρήσουµε.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Όχι κατ’ επάγγελµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το «κατ’ επάγγελµα» θα το κρίνουν άλλοι και θα
το κρίνουµε εµείς ως πολιτικά άτοµα.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Κι εµείς εδώ πολιτικά άτοµα είµαστε
και θα το κρίνουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Χατζηγάκη, σας
παρακαλώ! Μην γίνεται διάλογος!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Γι’ αυτό είµαι εδώ να απαντήσω απευθείας σε
σας και όχι διά µέσου τρίτων.
∆εύτερον, για την ΠΑΣΕΓΕΣ µόλις χθες υπογράψαµε σχέδιο
απόφασης, η οποία είχε αποφασιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση για την ανάληψη του έργου. Και µόλις χθες µπήκε και το
θέµα του προϋπολογισµού, όπου η προηγούµενη κυβέρνηση κανόνισε τη στήριξη και τη χρηµατοδότηση των ΕΑΣ για να κάνουν
τις δηλώσεις στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Απλώς επιβεβαιώθηκε.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Τον διαγωνισµό θα τον κάνετε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Βεβαίως. Αυτόν να το ξέρετε ότι θα τον κάνουµε
σε αντίθεση µε εσάς που δεν κάνατε.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Εµείς τον προχωρήσαµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την παραλάβαµε προχθές, ότι η σύµβαση η οποία έγινε είναι για τελευταία φορά επικυρωµένη ως σύµβαση µε απευθείας ανάθεση.
Υπογράφεται την επόµενη εβδοµάδα και το ξέρετε, γιατί έχετε
ακόµα πληροφορίες µέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι στο γραφείο µου
είναι η διαδικασία για τις τρεις προκηρύξεις.
Τρίτον, ξεµπλοκάραµε όλες τις επιδοτήσεις τις οποίες είχατε
µπλοκάρει για τις εξισωτικές αποζηµιώσεις από το 2007, όπως
και σχέδια βελτίωσης του 2004, τυραννώντας τον κόσµο για να
εξοικονοµείτε πόρους και να τους δίνετε σε καινούργια σχέδια.
Για νέους αγρότες µε προκήρυξη 100.000.000 κάνατε διαγωνισµούς 270.000.000 σε περίοδο προεκλογική.
Εντάξατε µεγάλα έργα στον Αλέξανδρο Μπαλτατζή ύψους
450.000.000, 1,2 δισεκατοµµύρια και τα κοινοποιήσατε σε νοµάρχες και δηµάρχους και τώρα έρχεται σε µας να έλθουµε σε
σύγκρουση…
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: Γιατί; Απαγορεύονταν;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Βεβαίως!
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Μπατζελή…

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ι’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρία Κατσέλη, θα µάθουν πώς θα διαχειρίζονται τους δηµόσιους πόρους και τις κρατικές δαπάνες διά µέσου
δικαστηρίων!
Οφείλετε, λοιπόν, γιατί αναφέρατε και την ΑΓΡΟΓΗ, τα τριακόσια άτοµα τα οποία προσλήφθηκαν -δεν απευθύνοµαι στα παιδιά και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω- η πυκνότητα είναι το 80%
στη Θεσσαλία. Τη ∆ευτέρα που θα γίνει αντικατάσταση του Προεδρείου θα γίνει και ανά νοµό. Και δεν φταίνε τα παιδιά. Ας πλήρωνε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα χίλια άτοµα τα οποία προσλάβατε το
τελευταίο εικοσαήµερο προ των εκλογών να πηγαίνουν χωράφιχωράφι να ελέγχουν και τότε εδώ θα είµαστε! ∆εν έχετε δικαίωµα να µιλάτε γιατί βρισκόµαστε στο εδώλιο της επιτροπής και
στο εδώλιο της ψυχής και του ταµείου των αγροτών λόγω της
δικής σας συµπεριφοράς.
Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να το συζητήσουµε. ∆ιότι µπορώ να
καταλάβω, κύριε Χατζηγάκη, ότι θέλετε να καλύψετε την υστεροφηµία σας, µπορώ να το σεβαστώ, είµαι όµως εδώ και έχω πει,
µην µε προκαλείτε!
Ευχαριστώ πολύ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Επόµενη είναι η µε αριθµό 47/9-11-2009 τρίτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. ∆ιαµάντως Μανωλάκου προς την Υπουργό
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς.
Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Μανωλάκου έχει ως εξής:
«Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε αγαστή συνεργασία µε Ν∆,
ΕΒΕΑ και ΕΒΕΠ επιτίθενται απροκάλυπτα, εκβιάζουν, απειλούν
και τροµοκρατούν τους εργαζόµενους του ΟΛΠ µε στόχο να ανακόψουν τον δίκαιο αγώνα τους κατά της ιδιωτικοποίησης του λιµανιού.
Είναι πλέον καθαρό ότι η παράδοση του λιµανιού από το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα ∆ηµοκρατία στην «COSCO» και η εκχώρηση
ενός στρατηγικού τοµέα θα έχει τραγικές συνέπειες σε βάρος
των λαϊκών αναγκών και των κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας. Η µονοπώληση ουσιαστικά του χώρου θα εκτινάξει την
ανεργία στα ύψη, θα συνθλίψει και θα εκτοπίσει χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους, θα δυσκολέψει παραπέρα τη σύνδεση µε το
νησιωτικό σύµπλεγµα, οι εισαγωγές-εξαγωγές θα είναι στον
έλεγχο των µονοπωλίων, στα, δε, ιδιωτικοποιηµένα λιµάνια θα
επικρατήσει εργασιακός µεσαίωνας και γκετοποίηση, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τη συλλογική δράση των εργαζοµένων και
τον αποκλεισµό των παραλιµένιων δήµων από όλο το θαλάσσιο
µέτωπο. Τα τιµολόγια µεταφορών εγχώριου φορτίου θα εκτιναχθούν στα ύψη σε βάρος του συνόλου των καταναλωτών-εργαζοµένων, ιδιαιτέρως των κατοίκων στα νησιά.
Αυτή η πολιτική έχει ξεσηκώσει την κατακραυγή όχι µόνο από
τους εργαζόµενους στο λιµάνι, αλλά από το σύνολο των συναφών µε αυτό εργαζοµένων και όλο το φάσµα της µεταφορικής
αλυσίδας και όχι µόνο.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Τι µέτρα θα πάρει για να σταµατήσει η όποια διαδικασία ποινικοποίησης του αγώνα των εργαζοµένων του ΟΛΠ;
Αν θα ακυρώσει την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος
Πειραιώς, εξασφαλίζοντας λιµάνια στην υπηρεσία του λαού και
όχι των µονοπωλίων;».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η κυρία Λούκα Κατσέλη, για
τρία λεπτά.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Μανωλάκου, όπως καλά γνωρίζετε, η απεργία στο λιµάνι έληξε και σιγά-σιγά αποκαθίσταται η εύρυθµη λειτουργία
του. Ποτέ, σε καµµία φάση αυτής της διαδικασίας, από τις 7
Οκτωβρίου που αναλάβαµε Κυβέρνηση και η απεργία είχε ήδη
ξεκινήσει και µέχρι σήµερα δεν υπήρξε από την πλευρά της Κυβέρνησης καµµία ποινικοποίηση του αγώνα των εργαζοµένων.
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Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Από την πρώτη ηµέρα είχα έναν ανοιχτό και
ειλικρινή διάλογο µε τους εργαζόµενους. Ανέπτυξαν τις προτάσεις τους. Τους ζήτησα να καταθέσουν τις προτάσεις τους και σε
κοινή συµφωνία προχώρησα και προχωρήσαµε ως Κυβέρνηση
σε τρεις βασικές αποφάσεις.
Πρώτον, να ξεκινήσει αµέσως ο διάλογος µεταξύ ΟΛΠ και
ΣΕΠ, που είναι η θυγατρική -αν θέλετε- της «COSCO», για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν στη σύµβαση παραχώρησης. Τα αποτελέσµατα του διαλόγου θα είχαν αναδροµική ισχύ και θα έχουν
αναδροµική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.
∆εύτερον, να οριστεί νέος διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΠ,
πράγµα το οποίο έγινε µε την ανάληψη καθηκόντων του κ. Ανωµερίτη την Τρίτη που µας πέρασε, ενός έµπειρου πολιτικού που
γνωρίζει το λιµάνι και έχει πολύ καλές σχέσεις µε όλους τους παράγοντες του λιµανιού.
Τρίτο και βασικό, ζητήσανε τότε οι εργαζόµενοι να υπάρξει συνέχιση της τιµολόγησης των υπηρεσιών από τον ΟΛΠ για δεκαπέντε ηµέρες, όπερ και µε πολύ µεγάλη δυσκολία και νοµικές και
τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, κατορθώσαµε να το κάνουµε. Εποµένως, όχι µόνο δεν υπήρξε ποινικοποίηση, αλλά υπήρξε ένας ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος.
Όσον αφορά στην ουσία της σύµβασης παραχώρησης, η θέση
του ΠΑΣΟΚ, όπως εκφράστηκε εδώ στη Βουλή το Μάρτιο του
2009, ήταν και παραµένει ότι η σύµβαση αυτή έχει προβλήµατα
ως προς συγκεκριµένους όρους και ότι θα εξαντλήσουµε όλες
τις νοµικές δυνατότητες που έχουµε, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό
δίκαιο, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, ώστε πραγµατικά να προωθηθεί το δηµόσιο συµφέρον και τα συµφέροντα του ΟΛΠ και
της ελληνικής οικονοµίας στο σύνολό της. Αυτή ήταν η δέσµευσή
µας, αυτό κάνουµε.
Ο διάλογος ο οποίος ξεκινάει µε το συντονιστή κ. Ανωµερίτη
µεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ, να είστε βέβαιοι ότι θα έχει καλά αποτελέσµατα και για την οικονοµία µας και για τον ίδιο τον ΟΛΠ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό. Το λόγο έχει η κ. Μανωλάκου για τρία λεπτά.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Φυσικά η απεργία έληξε, αλλά πώς
έληξε, κυρία Υπουργέ; Με µία απόφαση άδικη και αυταρχική. Σ’
αυτό συµβάλατε κι εσείς µε τη συκοφάντηση των εργαζοµένων,
παρέα και αγκαλιά µε τους εµποροβιοµήχανους. Στραφήκατε µε
µία τέτοια απόφαση κατά του συνόλου των εργαζοµένων γιατί
ποινικοποιεί το δικαίωµα της απεργίας, το δικαίωµα να υπερασπίζεται ο εργαζόµενος τη δουλειά του, την επιβίωσή του. Συνεπώς είστε ηθικός αυτουργός αυτής της κατάφωρης, άδικης και
αυταρχικής απόφασης.
Όσο για τις εγγυήσεις που λέτε ότι δίνετε µε το διάλογο, το
µόνο που δίνετε είναι εγγυήσεις για παραπέρα ιδιωτικοποιήσεις
έντασης και επίθεσης στα δικαιώµατα, για τροµοκρατία και αυταρχισµό, µόνο που έχετε φιλολαϊκό προσωπείο. Οι διαβεβαιώσεις και οι εγγυήσεις είναι κάλπικες, είναι λόγια του αέρα και το
ξέρετε. ∆εν εξασφαλίζετε τη δουλειά των εργαζοµένων ούτε µε
τις τιµολογήσεις, ούτε µε τις τρεις αποφάσεις που λέτε. Αυταπάτες καλλιεργείτε.
Λέτε τη θέση σας για το Μάρτιο του 2009. ∆είτε όµως και το
τι λέγατε το Μάρτιο του 2008. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στο νοµοσχέδιο για την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ υποστήριζε και διαπίστωνε ότι καµµία επαγγελµατική κατοχύρωση δεν υφίστανται
οι εργαζόµενοι των λιµανιών, παρά την υψηλή τους εξειδίκευση.
Θα περάσουν σε καθεστώς ελαστικών σχέσεων. Το αποδείκνυε
µάλιστα και µε βάση τα άρθρα του νοµοσχεδίου που σήµερα
είναι νόµος που τον υλοποιείτε σκληρά και απάνθρωπα συκοφαντώντας τους εργαζόµενους, αλλά και µε τη γνωµάτευση καθηγητών πανεπιστηµίων που είναι γνώστες του αντικειµένου και
τους οποίους ανέφερε ονοµαστικά. Ορίστε τα Πρακτικά για να
δείτε το τι λέγατε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. ∆ιαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εξαπατήσατε, συνεχίζετε την κοροϊδία όπως η Νέα ∆ηµοκρατία. Η Νέα ∆ηµοκρατία πήγε να το επιβάλει µε ΜΑΤ και δακρυ-
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γόνα, εσείς µε συκοφαντίες και ποινικοποιήσεις του αγώνα θέλετε να επιβάλετε το συµφέρον των µονοπωλιακών οµίλων, µόνο
που έχετε παρέα και συµβιβασµένες ηγεσίες.
Το ουσιαστικό είναι ότι ιδιωτικοποιείτε ένα στρατηγικής σηµασίας για την ανατολική Μεσόγειο και το παγκόσµιο εµπόριο, λιµάνι, το λιµάνι του Πειραιά. Η εκχώρηση κυριαρχικών
δικαιωµάτων σε µονοπωλιακούς οµίλους είναι έγκληµα. Θυσιάζετε στο βωµό της κερδοφορίας των µονοπωλίων τις λαϊκές ανάγκες. Το ξεκινήσατε εσείς, το ολοκλήρωσε η Νέα ∆ηµοκρατία
βάζοντας σήµερα τον επίλογο καταδιώκοντας και ποινικοποιώντας αγώνες. Οι συνέπειες θα είναι τραγικές, οι επιπτώσεις πολλαπλές. Απελευθέρωση υπηρεσιών, εµπορευµάτων, σύνθλιψη
µικροµεσαίων, απολύσεις σε µια σειρά κλάδων, σε λιµενεργάτες,
ναυτιλιακούς υπαλλήλους, οδηγούς, αµύθητα όµως τα κέρδη για
την πλουτοκρατία από τη λεηλασία του λαϊκού πλούτου.
Εµείς δεν νοµιµοποιούµε καµµία εκχώρηση, καµµία ιδιωτικοποίηση. Θα συνεχίσουµε τον αγώνα για λιµάνια κοινωνικοποιηµένα. Είναι λαϊκή περιουσία. Θα καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες
για µετακινήσεις αγαθών και επειγόντων περιστατικών µε φθηνές, γρήγορες και ασφαλείς µεταφορές που θα ικανοποιούν τις
λαϊκές ανάγκες ιδιαίτερα των νησιών, προωθώντας διακλαδικές
συνεργασίες και µε κίνητρο την κοινωνική ευηµερία κι όχι το καπιταλιστικό κέρδος.
Τέλος, θα καλέσουµε µαζί µας κι εκείνους που σας εµπιστεύτηκαν και τους κοροϊδέψατε γιατί και οι εργαζόµενοι πρέπει να
βγάζουν συµπεράσµατα και έµπρακτα να το δείχνουν µε τη
δράση τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Μανωλάκου, δεν θα σας ακολουθήσω ούτε στον τόνο, ούτε στο ύφος, ούτε στις καταγγελίες.
Τρεις παρατηρήσεις σε αυτά που είπατε.
Πρώτον: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στον ΟΛΠ είναι πλήρως εξασφαλισµένα από τη
στιγµή που είναι υπάλληλοι του ΟΛΠ. Και παραµένουν υπάλληλοι
του ΟΛΠ µε όλα τα δικαιώµατα που έχουν. Και γνωρίζετε πολύ
καλά ποια είναι τα δικαιώµατα που έχουν.
∆εύτερον: Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνετε είναι ότι ένα κλειστό λιµάνι είναι τεράστιο κόστος για όλη την οικονοµία. Και µου
κάνει εντύπωση για ένα κόµµα το οποίο θέλει να είναι προοδευτικό, ότι δεν αναγνωρίζει το πρόβληµα που έχουν χιλιάδες µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις, χιλιάδες εργαζόµενοι σε άλλους τοµείς, στις µεταφορές, στις επικοινωνίες, στην παραγωγή. Και ουσιαστικά µε τις ενέργειές σας πριµοδοτείτε και υποστηρίζετε ένα
κλειστό λιµάνι, που επιφέρει ένα τεράστιο κόστος –µα τεράστιο
κόστος!- σε πάρα πολλούς άλλους εργαζόµενους.
Το τρίτο σηµείο, όσον αφορά αυτά που λέγαµε και κάνουµε.
Λέγαµε και κάνουµε ακριβώς τα ίδια πράγµατα. Ξεκινάµε ένα διάλογο, γιατί δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε ότι έχουµε µία διεθνή συµφωνία µεταξύ µάλιστα δύο εταιρειών, όπου βασικός
µέτοχος και των δύο εταιρειών είναι δύο κράτη, η Ελλάδα και η
Κίνα. Έχουµε, λοιπόν, µία διεθνή συµφωνία, την οποία δεν την
υπογράψαµε εµείς, την υπέγραψε η προηγούµενη κυβέρνηση. Η
συµφωνία αυτή έχει προβλήµατα. Και αυτά τα προβλήµατα θα
τα συζητήσουµε. Αυτά τα ζητήµατα µπαίνουν στο διάλογο. Και
ήταν δέσµευση όλων των εισηγητών µας στη Βουλή ότι αυτά θα
τα αντιµετωπίσουµε προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας, του
ΟΛΠ και του δηµοσίου συµφέροντος.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό θα κάνουµε. Και πάνω
απ’ όλα, που είναι ακόµα πιο σηµαντικό, θα διαφυλάξουµε την
αναπτυξιακή προοπτική του ίδιου του ΟΛΠ και όλης της ζώνης
του Πειραιά, έτσι ώστε πραγµατικά όχι µόνο να διατηρηθούν θέσεις εργασίας, αλλά να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και στη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και σε όλη τη ζώνη του Πειραιά.
Το στοίχηµα του µέλλοντος, κυρία Μανωλάκου, έχει να κάνει
µε την ανάπτυξη του ΟΛΠ. Και γι’ αυτό να είστε σίγουρη ότι αυτή
η Κυβέρνηση θα κάνει πραγµατικά ό,τι µπορεί όχι µόνο για να
µην απαξιώσει τον ΟΛΠ, αλλά για να τον αναπτύξει προς όφελος
της ελληνικής οικονοµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Επόµενη είναι η µε αριθµό 42/9.11.2009 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννη Κοραντή προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε τις προτάσεις Ερντογάν για διµερή διάλογο εφ’ όλης
της ύλης µε την Ελλάδα κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κοραντή έχει ως εξής:
«Μέσω σχετικού δηµοσιεύµατος του τουρκικού πρακτορείου
«Ανατολή», η Βουλή των Ελλήνων και ο ελληνικός λαός πληροφορήθηκαν ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου είχε
παραλάβει επιστολή του Τούρκου οµολόγου του κ. Τ. Ερντογάν.
Ενώ η Κυβέρνηση κρατούσε το περιεχόµενό της ως επτασφράγιστο µυστικό, ο ευρισκόµενος στην Αθήνα Τούρκος Υπουργός
Επικρατείας κ. Μπαγίς ανακοίνωσε χθες ότι η Άγκυρα ζητούσε
απευθείας διάλογο για τα «διµερή προβλήµατα», τις µειονότητες, τη λαθροµετανάστευση, το Κυπριακό και την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ως και τη σύσταση διµερούς Υψηλού
Επιπέδου Συµβουλίου Συνεργασίας µε επικεφαλής τους δύο
Πρωθυπουργούς.
Η Άγκυρα, συνεπώς, επιχειρεί να επιβάλλει τη δική της ατζέντα, προκειµένου να εξασφαλίσει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το απαραίτητο «φύλλο συκής» εν όψει και της Συνόδου
Κορυφής του ∆εκεµβρίου, αξιοποιώντας την πρωτοβουλία του
κ. Παπανδρέου να προτείνει ένα νέο οδικό χάρτη για την Τουρκία.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών:
1. Προτίθεστε να συµφωνήσετε µε τις ανωτέρω προτάσεις,
που ουσιαστικά δένουν τα χέρια της ελληνικής Κυβερνήσεως;
2. Προτίθεσθε να ανακρούσετε πρύµνη και συνεργαζόµενος
µε την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να ζητήσετε το πάγωµα της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας;»
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτρης ∆ρούτσας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κοραντή, είναι η πρώτη συνάντησή µας στη Βουλή των
Ελλήνων και έχω την αίσθηση ότι θα τα λέµε συχνά εδώ. Γι’ αυτό
επιτρέψτε µου να σας ευχηθώ κάθε καλό, καλή επιτυχία στο έργο
σας, στη θητεία σας εδώ στη Βουλή και να εκφράσω την επιθυµία µου για καλή και εποικοδοµητική συνεργασία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα ακολουθεί πάλι επιθετική διπλωµατία, ακολουθεί εξωτερική πολιτική πρωτοβουλιών,
δηµιουργεί ευκαιρίες και διαµορφώνει το περιβάλλον στο οποίο
εφαρµόζει την πολιτική της, λαµβάνει αποφάσεις πάντα µε γνώµονα τα εθνικά συµφέροντα και την ενίσχυση της θέσης της
χώρας στο διεθνές στερέωµα, αναλαµβάνει ρόλο πρωταγωνιστή
στην περιοχή της, δίνει την προτεραιότητα που αρµόζει στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει κάνει τις στρατηγικές της
επιλογές. Οι σχέσεις µε την Τουρκία ποτέ δεν ήταν εύκολες.
Είναι, όµως, προς το στρατηγικό συµφέρον της Ελλάδας οι σχέσεις αυτές να βελτιωθούν. Είναι προς όφελος της χώρας µας η
Τουρκία να αλλάξει, να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό σύστηµα αρχών
και αξιών και να συµµορφωθεί µε το πλαίσιο που θέτει η κοινοτική
έννοµη τάξη.
Σ’ αυτό συµφωνεί, πιστεύω, η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που µε αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια βλέπει τη δική
µας χώρα να συµµετέχει ενεργά στις διεργασίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να πρωταγωνιστεί στην περιοχή της, να δηµιουργεί
συνθήκες ευηµερίας, χωρίς να παραγνωρίζονται οι σηµερινές
προκλήσεις που περνάµε.
Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική Κυβέρνηση ακολουθεί µε συνέπεια, πολιτική περαιτέρω βελτιώσεως των διµερών σχέσεων µε
την Τουρκία και προσεγγίσεως των δύο χωρών. Οι όροι της πολιτικής αυτής είναι γνωστοί. Προχωρούµε προσεχτικά διαφυλάττοντας πλήρως τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα µε γνώµονα το
συµφέρον της χώρας µας, ενώ η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί σταθερή παράµετρο για την πλήρη εξοµάλυνση των σχέσεών

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ι’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

µας µε την Τουρκία.
Η Ελλάδα έχει σαφείς και σταθερές θέσεις και είναι γνωστό
ότι υπάρχουν καθιερωµένοι δίαυλοι µέσω των οποίων είµαστε σε
επαφή µε την Τουρκία, όπως είναι οι διερευνητικές επαφές, η
διαδικασία των µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης και η λεγόµενη «Κατευθυντήρια Επιτροπή».
Η ανταλλαγή επιστολών µεταξύ κυβερνήσεων αποτελεί, όπως
γνωρίζετε καλά ως έµπειρος διπλωµάτης, κύριε Κοραντή, συνήθη πρακτική και το περιεχόµενο της επιστολής του Τούρκου
Πρωθυπουργού µελετάται και θα απαντηθεί σύντοµα υπό το
πνεύµα που ανέφερα.
Στο πλαίσιο της δυναµικής µας πολιτικής έναντι της Τουρκίας
για την εµπέδωση κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης, υποστηρίζουµε την ευρωπαϊκή της προοπτική. Ως γνωστόν, η προοπτική
αυτή διαµορφώνεται και προχωρά µέσω µιας διαδικασίας που
έχει σαφείς προϋποθέσεις και κανόνες. ∆εν υπάρχει λευκή επιταγή. Αντίθετα, προκειµένου η Τουρκία να διατηρήσει την ευρωπαϊκή της προοπτική, οφείλει να εκπληρώσει στο ακέραιο όλες
τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως υποψήφια προς ένταξη
χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-µέλη.
Οφείλει να εφαρµόσει πλήρως το πρόσθετο Πρωτόκολλο έναντι
όλων των κρατών-µελών και να εξοµαλύνει τις σχέσεις µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ).
Περαιτέρω, πρέπει να υπογραµµίσω ότι ανάµεσα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας, κυρίαρχη θέση κατέχουν η τήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, ο σεβασµός των δικαιωµάτων και η βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης
της
ελληνικής
µειονότητας
στην
Κωνσταντινούπολη, την Ίµβρο και την Τένεδο, η απρόσκοπτη λειτουργία του Οικουµενικού Πατριαρχείου, συµπεριλαµβανοµένης
και της εκπαίδευσης των κληρικών του µε την επαναλειτουργία
της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Η επίδειξη πνεύµατος συνεργασίας σε ζητήµατα που βρίσκονται σε υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως η λαθροµετανάστευση, αποτελεί και αυτή µια
υποχρέωση της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας. Είναι µάλιστα
ιδιαίτερα σηµαντικό ότι για όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις η
Τουρκία κρίνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπενθυµίζω για άλλη µια φορά το ραντεβού της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου.
Περιττό είναι –και τελειώνω µε αυτά τα λόγια, κυρία Πρόεδρενα αναφέρω ότι και στο ανωτέρω πλαίσιο η συνεργασία και ο συντονισµός µας µε την Κύπρο είναι άριστες και συνεχείς. Η Κυβέρνηση πιστεύω ότι έχει ήδη αποδείξει πως η Ελλάδα βρίσκεται
ξανά δίπλα στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό µε πράξεις και όχι
µε λόγια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Κοραντής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τα
καλά σας λόγια. Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ, µε τη σειρά µου,
καλή επιτυχία στο έργο σας και να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο το
κόµµα µου, όσο και εγώ προσωπικά, θα είµαστε στο πλευρό σας
για οτιδήποτε άσπρο, για οτιδήποτε είναι θετικό για την πατρίδα,
αλλά θα µας βρείτε απέναντι για οτιδήποτε είναι γκρίζο. Ασφαλώς, πάντως, σε κάθε περίπτωση θα έχετε την προσωπική µου
συνεργασία για θέµατα εξωτερικής πολιτικής.
Πέραν όµως από αυτές τις αρχικές ανταλλαγές καλών λόγων,
κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι επί της ουσίας τα όσα
ακούσαµε νοµίζω ότι συµπυκνώνονται στη γνωστή ρήση «στρίβειν δια του αρραβώνος». ∆ιότι µας είπατε το δέον, όχι το τι γίνεται.
Ας βάλουµε πάνω στο τραπέζι, κύριε Υπουργέ, εάν θέλετε, το
τι έχουµε αυτήν τη στιγµή στην πραγµατικότητα. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών πήγε στην Κωνσταντινού-
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πολη, παραβαίνοντας την προεκλογική δέσµευσή του ότι θα ξεκινούσε τα ταξίδια του εκτός Ελλάδος από την Κύπρο. ∆ιαβεβαίωσε την Τουρκία για τις καλές προθέσεις, για τη στερρά
απόφαση της Κυβερνήσεως -επαναλαµβάνοντας το γνωστό
«πλήρης συµµόρφωση, πλήρης ένταξη»- να βοηθήσει για την
ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µιλώντας για
έναν οδικό χάρτη. Ενθουσιασµός στην Τουρκία, ενθουσιασµός
εις τα τουρκικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης που τιτλοφορούσαν
τα πρωτοσέλιδά τους «Μπράβο, Γιώργο!». Παγωµάρα και αµηχανία στη Λευκωσία και κάποιες αµήχανες διευκρινίσεις ότι εννοείται –το «τε» µε έψιλον ή άλφα γιώτα, όπως προτιµάτε- ένας
οδικός χάρτης µετά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου. Με άλλα λόγια, κύριε Υπουργέ, διαβεβαιώνατε την Τουρκία ότι το ∆εκέµβριο όλα θα είναι εντάξει, ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα και θα ξεκινήσει µε κάποια βήµατα, τα οποία θα συµφωνηθούν ως εάν δεν είχε υπάρξει οδικός χάρτης µέχρι τούδε
και ως εάν η Τουρκία δεν είχε κάνει τίποτα.
Θα µου επιτρέψετε απλά να υπενθυµίσω ότι από το 1999 και
ύστερα, την παρελθούσα δεκαετία, εάν ο κύριος στόχος ή ένας
από τους κυριότερους στόχους των ελληνικών κυβερνήσεων
ήταν η µείωση της εντάσεως στο Αιγαίο, η προσπάθεια αυτή,
κύριε Υπουργέ, απέτυχε παταγωδώς, µετ’ επαίνων. Νοµίζω ότι
τα τεκµήρια είναι εκεί και τα βλέπουµε. ∆εν θα µιλήσω για Φαρµακονήσι, για Αγαθονήσι, για γκρίζες ζώνες, για τον πόλεµο της
τσιπούρας κάθε Οκτώβριο στα Ίµια. ∆εν θα σας µιλήσω για την
επίµονη άρνηση της Τουρκίας να εφαρµόσει το Πρωτόκολλο της
Τελωνειακής Ένωσης µε την Κύπρο, το οποίο άλλωστε επιβεβαίωσε και ο κ. Μπαγίς, όπως ξέρετε, δηµόσια, προ ολίγων ηµερών, µιλώντας στο ∆ΙΚΕΜΕΠ.
Συνεπώς τι κάνετε, κύριε Υπουργέ; Έχουµε τώρα την επιστολή
του κ. Ερντογάν, ο οποίος σύµφωνα µε την πάγια τουρκική πρακτική τα βάζει όλα πάνω στο τραπέζι. Το γνωρίζετε. Είναι το κλασσικό τουρκικό παζάρι. Θα απαντήσετε, δεχόµενος αυτά τα οποία
εισηγείται; ∆εν θα βοηθήσετε και την Ελλάδα και την Κύπρο, στηριζόµενος στις χώρες εκείνες οι οποίες είναι διατεθειµένες να
µας βοηθήσουν και το έχουν αποδείξει, όπως η Γαλλία, η Γερµανία, η Αυστρία και οι άλλες; Μην ανακόψετε την πορεία. Παγώστε την. Περάστε ένα σαφές µήνυµα ότι υπάρχουν πράγµατα,
τα οποία δεν πρόκειται να δεχθεί πρωτίστως η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά βεβαίως και η Ελλάδα και ότι η Τουρκία έχει φθάσει στην κόκκινη γραµµή.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. ∆ρούτσας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είχα την ευκαιρία και στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης να πω ότι ευτυχώς στην Ελλάδα έχουµε φθάσει σε ένα
σηµείο, όπου οι περισσότεροι από εµάς συµφωνούµε στους στόχους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στα εθνικά µας θέµατα. Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει µία διαφορά στην προσέγγιση,
στον τρόπο τού πώς θα πετύχουµε τους στόχους µας, πάντα µε
γνώµονα το εθνικό συµφέρον.
Τονίζω για άλλη µια φορά ότι η Κυβέρνηση έχει επιλέξει µια
εξωτερική πολιτική δυναµική, µία πολιτική των πρωτοβουλιών.
Αξιοποιούµε κάθε ευκαιρία που βρίσκουµε µπροστά µας. ∆ηµιουργούµε, όµως, οι ίδιοι ευκαιρίες, για να προωθήσουµε τα
εθνικά µας συµφέροντα.
Μέσα σε αυτήν τη λογική, η Κυβέρνηση, ήδη, πήρε τις πρώτες
πρωτοβουλίες, µε στόχο στα θέµατα ιδιαίτερα που αφορούν
εµάς, την Ελλάδα, να κρατάει η ίδια Ελλάδα το τιµόνι γερά στα
χέρια της και να δείχνει η ίδια την κατεύθυνση στην οποία θέλει
να πάει.
Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική που έχει επιλέξει η Κυβέρνηση.
Την ασκεί µε πλήρη σοβαρότητα, µε συστηµατική, σοβαρή προετοιµασία και το πιο ισχυρό όπλο για την Ελλάδα είναι, πιστεύω,
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οι αξίες στις οποίες όλοι µας πιστεύουµε και πάνω από όλα η αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει η Ελλάδα, που αξίζει να έχει ο
ελληνικός λαός. Αυτήν την αυτοπεποίθηση εµείς δείχνουµε προς
τα έξω και δεν θα επιτρέψουµε σε κανένα, είτε στο εξωτερικό,
είτε ακόµη και στο εσωτερικό να αµφισβητήσει ή και να υποσκάψει αυτήν την αυτοπεποίθηση που έχει η Ελλάδα, που αξίζει να
έχει η Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής τριάντα πέντε
µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί-δάσκαλοι από το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η µε αριθµό 34/9.11.2009 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φωτίου Κουβέλη προς τους Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αδυναµίας καταβολής του εφάπαξ από το Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Το Ταµείο Πρόνοιας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) βρίσκεται σε παρατεταµένη αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, οι οποίες αφορούν την καταβολή του εφάπαξ των
ασφαλισµένων σ’ αυτό.
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία φέρεται να χρωστάει σε περισσότερους από δεκαέξι χιλιάδες συνταξιούχους δηµοσίους υπαλλήλους τα εφάπαξ βοηθήµατα, των οποίων το συνολικό ύψος
ανέρχεται στα 700.000.000 περίπου ευρώ.
Οι εισπράξεις-έσοδα του µηνός του ταµείου αναφέρεται ότι
επαρκούν για τη χορήγηση εφάπαξ σε πεντακόσιους έως εξακόσιους δικαιούχους, ενώ αντίστοιχα ο αριθµός των συνταξιοδοτουµένων δικαιούχων δηµοσίων υπαλλήλων ανέρχεται σε
χίλιους εκατό έως χίλιους διακόσιους περίπου.
Επειδή µε βάση τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι η οικονοµική κατάσταση του ταµείου γίνεται δυσχερέστερη και το πρόβληµα της χορήγησης των καθυστερούµενων εφάπαξ
βοηθηµάτων θα οξυνθεί στο µέλλον ακόµη περισσότερο,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
Ποια είναι η θέση τους αναφορικά µε τη βιωσιµότητα του ταµείου, ποιο το χρονοδιάγραµµα καταβολής των οφειλοµένων
εφάπαξ στους συνταξιούχους, πότε και ποια συγκεκριµένα µέτρα
οικονοµικής στήριξης του ταµείου προτίθενται να λάβουν προκειµένου οι συνταξιούχοι να λάβουν τα καθυστερούµενα εφάπαξ
τους;
Ποιος είναι ο αριθµός των εφάπαξ που χορηγήθηκαν κατά το
τελευταίο δεκάµηνο του έτους 2009 από το ΤΠ∆Υ και ποιος ο
αριθµός των αιτηθέντων εφάπαξ συνταξιούχων για την ίδια περίοδο;».
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κύριε Κουβέλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο ταµείο. Πρόκειται για το Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που είναι κοντά σ’
αυτά που έχετε δώσει κύριε Κουβέλη, φαίνεται ότι έχουµε δεκαεπτά χιλιάδες που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δηµόσιο τους
τελευταίους δεκαεπτά έως δεκαοκτώ µήνες και βρίσκονται σε
µια λίστα αναµονής, θα έλεγα, για να πάρουν το εφάπαξ που δικαιούνται. Το τελευταίο δεκάµηνο έχουν χορηγηθεί επτά χιλιάδες
τριακόσια είκοσι οκτώ εφάπαξ σε αντίστοιχους δικαιούχους και
έχουν υποβληθεί την ίδια περίοδο εννέα χιλιάδες εξακόσιες τέσ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σερις αιτήσεις.
Πρέπει να πούµε, βέβαια, ότι το πρόβληµα εµφανίζεται κυρίως
µετά το 2006 για δύο λόγους κυρίως: Έχουµε τον υπερδιπλασιασµό των αιτήσεων την περίοδο αυτή, για τη λήψη του εφάπαξ
και αντίστοιχα έχουµε τον υπερδιπλασιασµό των αιτήσεων για
συνταξιοδότηση από το δηµόσιο.
Η δεύτερη αιτία για την επιδείνωση του προβλήµατος ή για τη
δηµιουργία του προβλήµατος µετά το 2006 είναι η πολιτική που
ακολουθήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση σε σχέση µε τις
προσλήψεις στο δηµόσιο. ∆ηλαδή, ενώ είχαµε µεγάλο αριθµό
αποχωρήσεων, την ίδια στιγµή στη θέση εκείνων που αποχωρούσαν είχαµε προγράµµατα «STAGE», είχαµε εργαζόµενους µε
συµβάσεις έργου, είχαµε εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου που είτε δεν ασφαλίζονται καθόλου, είτε δεν ασφαλίζονται στα ταµεία του δηµοσίου.
Είχαµε, λοιπόν, µια αύξηση της ετήσιας δαπάνης λόγω της αύξησης του αριθµού των συνταξιοδοτήσεων και ταυτόχρονα είχαµε µία µείωση των εσόδων από τα 30.000.000 περίπου το µήνα
στα 23.000.000 περίπου το µήνα, που δεν επαρκούν για να δώσουµε εφάπαξ παρά µόνο σε εξακόσιους περίπου νέους δικαιούχους κάθε µήνα. Εποµένως δηµιουργείται κάθε φορά ένα
τέτοιο έλλειµµα.
Εξετάζουµε το πρόβληµα σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι
να υπάρξει µία έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για το ταµείο έτσι
ώστε να οµαλοποιηθεί η κατάσταση και δεύτερον βρισκόµαστε
σε µία διαδικασία αναζήτησης και θα συζητήσουµε και τις επόµενες µέρες µε την Α∆Ε∆Υ τα µέτρα εκείνα, τις επιλογές εκείνες
για να έχει το ταµείο µία βιώσιµη προοπτική γιατί ασφαλώς δεν
αρκεί να µιλούµε για έκτακτη οικονοµική ενίσχυση. Στην κατεύθυνση αυτή θα έχουµε τη δυνατότητα το επόµενο διάστηµα να
πούµε ποιες ακριβώς είναι οι επιλογές τις οποίες συζητούµε και
µε την Α∆Ε∆Υ, µε τη συνδικαλιστική οργάνωση ουσιαστικά που
αφορά κυρίως το θέµα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Φώτης Κουβέλης για τρία λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα όσα µας είπατε απλώς βεβαιώνουν και πιστοποιούν από τη µεριά σας την εξαιρετικά κρίσιµη κατάσταση
του Ταµείου Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Πρέπει να σας
είναι γνωστό ότι είχαµε προειδοποιήσει την προηγούµενη κυβέρνηση µε παρόµοια επίκαιρη ερώτηση πριν από ένα, ενάµισι,
αλλά και δύο χρόνια για την εξέλιξη που θα σηµειώνονταν και
σηµειώνεται στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
Σήµερα εκείνο που κατάλαβα από όσα µας είπατε είναι ότι ζητάτε ένα περιθώριο διασκέψεως µε την αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση των δηµοσίων υπαλλήλων και δεν έχετε κάποια
συγκεκριµένη πρόταση. Είµαι βέβαιος επίσης ότι γνωρίζετε προτάσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί και αναφορικά µε κάποια ειδική
εισφορά, αλλά και µε κάποια άλλη δροµολόγηση διαδικασιών
που θα έπρεπε να γίνει σε σχέση µε την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου θέµατος.
∆εν πρέπει να καθυστερήσετε. Η όποια καθυστέρηση θα επιδεινώσει την κατάσταση. ∆εν είναι µόνο η απαράδεκτη αναµονή,
η οποία σηµειώνεται για να πάρουν οι συνταξιοδοτηθέντες δηµόσιοι υπάλληλοι το εφάπαξ που δικαιούνται, αλλά είναι, επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, και η συνεχώς επιδεινούµενη
κατάσταση του ταµείου. ∆ιότι δεν θα µπορέσει κάποια στιγµή και
στην κυριολεξία θα πτωχεύσει. Και νοµίζω ότι θα πρέπει να είναι
στις προτεραιότητες του Υπουργείου σας η αντιµετώπιση αυτού
του θέµατος. Μη διασκέπτεσθε επί πολύ. Θα κάνει ζηµιά. ∆ιασκεφθείτε και αποφασίστε σύντοµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Υπουργός κ. Κουτρουµάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Πρέπει να πω, κύριε Κουβέλη, ότι αναλαµβάνοντας τα καθήκοντά µας και εγώ και ο Υπουργός κ. Λοβέρδος ασχοληθήκαµε άµεσα µε αυτά τα προβλήµατα, αλλά
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είχαµε να αντιµετωπίσουµε και άλλα χειρότερα που είχαν να κάνουν µε την καταβολή των συντάξεων για τους επόµενους µήνες.
Χρειάστηκε να επισκεφθούµε τα µεγάλα ταµεία για να δούµε
ποιες είναι οι ανάγκες τους, έτσι ώστε να µην υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή των συντάξεων και χρειάστηκαν 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου να καταβληθούν επιπλέον για να µην
υπάρξει πρόβληµα και δεν θα υπάρξει πρόβληµα σ’ αυτόν τον
τοµέα.
Είχαµε και έχουµε να αντιµετωπίσουµε δύσκολα προβλήµατα
που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχουµε µεγάλη µείωση των
εσόδων των ταµείων και ταυτόχρονα µεγάλη αύξηση των δαπανών. Ένα από τα προβλήµατα, λοιπόν, είναι και αυτό στο οποίο
αναφερθήκατε, το οποίο προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε. Και
δεν σηµαίνει ότι θα υπάρξει µεγάλη καθυστέρηση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος γιατί συµµερίζοµαι αυτά που είπατε.
Πράγµατι είναι αναγκαίο να υπάρξουν λύσεις άµεσα.
Εξετάζουµε, λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση -και υπάρχει µία
συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών- το θέµα της έκτακτης
οικονοµικής ενίσχυσης. Και µιλώ για έκτακτη γιατί δεν µπορεί να
υπάρχει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού για το Ταµείο Πρόνοιας σε µία τακτική βάση. Εξετάζουµε το θέµα της δανειοδότησης αλλά όχι µε όρους που θα µεταφέρουν το βάρος
στην επόµενη γενιά των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Εξετάζουµε το θέµα της ένταξης στο ταµείο των εργαζοµένων
µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που θα ενισχύσει το ταµείο. Πρέπει να σας πω ότι η απόφαση της Κυβέρνησης όπως αυτή παρουσιάστηκε µε το χθεσινό σχέδιο για
προσλήψεις στο δηµόσιο τακτικού προσωπικού που θα καλύπτει
τις πάγιες ανάγκες, είναι σε µια κατεύθυνση διαφορετική από
αυτή που είχαµε µέχρι σήµερα. Για να υπάρξει ισορροπία, διόρθωση στην αναλογία που σήµερα είναι δυσµενής θα πρέπει να
υπάρξουν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού που ασφαλίζεται
στα συγκεκριµένα ταµεία έτσι ώστε να µπορέσουν µε τις εισφορές τους να χρηµατοδοτήσουν τις παροχές που πρέπει να δώσει
το συγκεκριµένο ταµείο.
Εποµένως µεσοµακροπρόθεσµα και για το συγκεκριµένο ταµείο και για το σύνολο των ταµείων του δηµοσίου το θέµα θα
λυθεί εφόσον ακολουθήσουµε αυτήν την πολιτική, όχι ανασφάλιστους, όχι συµβασιούχους, αλλά εργαζόµενους που πληρώνουν εισφορές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου.
Πρώτη είναι η µε αριθµό 36/9.11.2009 επίκαιρη ερώτηση του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θωµά Ροµπόπουλου,
προς του Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων ανταγωνισµού
από Τούρκους αυτοκινητιστές κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ροµπόπουλου έχει ως εξής:
«Η οικονοµική κρίση πλήττει τον χώρο της παραγωγής και του
εµπορίου µε άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών και τον µαρασµό του κλάδου των µεταφορέων-αυτοκινητιστών
στην
Ελλάδα.
Χαρακτηριστικά
αναφέρουµε ότι ο στόλος των ελληνικών οχηµάτων διεθνών µεταφορών έχει υποδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.
Τα µέτρα της προηγούµενης κυβέρνησης δεν στήριξαν αυτόν
τον κλάδο µε αποτέλεσµα η κατάσταση να έχει επιδεινωθεί
ακόµη περισσότερο.
Στις 26.2.2009 υπογράφηκε το «Πρωτόκολλο Συνάντησης της
Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών» όπου
οι δύο πλευρές συµφώνησαν να ανταλλάξουν για το έτος 2009,
δέκα χιλιάδες άδειες για διµερείς µεταφορές χωρίς χρέωση και
δέκα χιλιάδες άδειες για διµερείς µεταφορές µε χρέωση.
Ύστερα όµως από απαιτήσεις των Τούρκων µεταφορέων το
πρωτόκολλο έχει παραβιαστεί και µέχρι σήµερα οι Τούρκοι µεταφορείς ξεπέρασαν τις είκοσι πέντε χιλιάδες διµερείς µεταφορές ενώ αντίθετα οι Έλληνες µεταφορείς δεν ξεπέρασαν τις
εκατό.
Επίσης λόγω πληµµελών ελέγχων επιτρέπεται να εισέρχονται
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στην Ελλάδα τουρκικά φορτηγά µε απεριόριστες ποσότητες
αφορολόγητων καυσίµων που προµηθεύονται κατά την έξοδό
τους από το τουρκικό έδαφος, ενώ αντίθετα αυτό δεν επιτρέπεται για τους Έλληνες µεταφορείς λόγω του περιορισµού της ποσότητας που ισχύει. Έτσι δηµιουργείται µια σηµαντική διαφορά
στο κόστος µεταφοράς εις βάρος των Ελλήνων µεταφορέων που
δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό και υπάρχει απώλεια εσόδων
από δασµούς στα καύσιµα για το ελληνικό δηµόσιο.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Τι µέτρα πρόκειται να λάβουν για να εφαρµοστεί το πρωτόκολλο και να µην παραβιάζεται από τους Τούρκους µεταφορείς
ο µέγιστος αριθµός διελεύσεων που έχει συµφωνηθεί.
Τι µέτρα πρόκειται να λάβουν για να παταχθεί το φαινόµενο
της απεριόριστης εισαγωγής αφορολόγητων καυσίµων από τα
τουρκικά φορτηγά;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. συναδέλφου θα απαντήσει ο
Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. ∆ηµήτριος Ρέππας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Κύριε συνάδελφε, µε αφορµή αυτήν την πρώτη
πρωτοβουλία σας να σας συγχαρώ και σας εύχοµαι να ασκείτε
µε µεγάλη επιτυχία τα καθήκοντά σας.
Εκφράζω τη χαρά µου γιατί φέρνετε στη Βουλή ένα θέµα το
οποίο δεν έρχεται συνήθως στην πρώτη γραµµή της επικαιρότητας παρά το ότι αφορά την ελληνική οικονοµία και οι εξελίξεις σ’
αυτό το θέµα θίγουν σε µεγάλο βαθµό τα συµφέροντα των Ελλήνων εργαζοµένων. Το θέµα είναι γνωστό. Οι µεταφορές µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εκτελούνται στο µέγιστο ποσοστό
τους από Τούρκους µεταφορείς οι οποίοι έχουν αποκτήσει ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα το οποίο δεν οφείλεται όπως νοµίζουν οι περισσότεροι µόνο στα καύσιµα τα οποία χρησιµοποιούν
τα οποία µπορεί να έχουν και λαθραία προέλευση.
Οφείλεται κυρίως στο πιεσµένο εργασιακό κόστος που τους
κάνει να είναι ανταγωνιστικοί. Θα έλεγα, χαρακτηριστικά, ότι µία
διαδροµή µ’ ένα τουρκικό φορτηγό το οποίο µεταφέρει εµπορεύµατα, µπορεί να κοστίσει στον Έλληνα παραγγέλλοντα
1.200 ευρώ ενώ όταν το ίδιο δροµολόγιο εκτελεστεί από Έλληνα
µε το δικό του φορτηγό µεταφοράς εµπορευµάτων, µπορεί να
κοστίσει πάνω από 2.500 ευρώ. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και πραγµατικά συρρικνώνεται
ο στόλος και ο κλάδος των Ελλήνων µεταφορέων.
Έγινε µία συµφωνία από τον Φεβρουάριο του 2009 και δόθηκαν ισόποσες άδειες, είκοσι χιλιάδες για τη µεταφορά από Ελλάδα προς Τουρκία και από Τουρκία προς Ελλάδα.
Πρέπει να σας πω ότι οι Τούρκοι µεταφορείς έχουν ξεπεράσει
τους τελευταίους µήνες τον αριθµό αυτό. Έχουν φθάσει περίπου τις είκοσι πέντε χιλιάδες θέσεις, ενώ οι Έλληνες µεταφορείς
δεν έχουν αξιοποιήσει αυτό το µέτρο των είκοσι χιλιάδων θέσεων. Και ακούστε, είναι χαρακτηριστικό έχουν εκτελέσει λιγότερα από χίλια δροµολόγια. Γιατί οι Έλληνες παραγγέλλοντες
είναι αυτοί οι οποίοι µέσω των διαµεταφορέων προτιµούν, για
λόγους που αντιλαµβάνεσθε και ανέφερα συνοπτικά, τους Τούρκους µεταφορείς.
Όσον αφορά τα καύσιµα, γνωρίζετε ότι η κοινοτική νοµοθεσία
δεν επιτρέπει την επιβολή δασµών σε καύσιµα τα οποία χρησιµοποιούν αυτοκίνητα που µεταφέρουν εµπορεύµατα από τρίτες
χώρες προς την Ελλάδα, προς κάθε κοινοτική χώρα γενικότερα.
Αυτή η απαλλαγή η οποία είναι υποχρεωτική, βεβαίως, µπορεί να
υποστεί κάποιον περιορισµό. Ο περιορισµός εφαρµογής αυτής
της απαλλαγής όµως, δεν µπορεί να ξεπερνά προς τα κάτω το
όριο των διακοσίων λίτρων ανά όχηµα και ανά διαδροµή.
Οι έλεγχοι γίνονται, όπως µε πληροφορούν από το Υπουργείο
Οικονοµικών από τις αρµόδιες υπηρεσίες, επιβάλλονται οι κυρώσεις, αλλά το πρόβληµα δεν λύνεται, βεβαίως. Και δεν θα
λυθεί, εάν οι Τούρκοι παραµείνουν συνεπείς στην εκτέλεση δροµολογίων ώστε να µην ξεπερνούν το όριο των είκοσι χιλιάδων
αδειών που τους έχουν δοθεί, γιατί εάν εκτελούν και είκοσι χι-
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λιάδες δροµολόγια και οι Έλληνες παραµείνουν να εκτελούν ένα
πολύ µικρό αριθµό δροµολογίων, η ανισότητα παραµένει σε
βάρος των ελληνικών συµφερόντων.
Θα έλεγα πως η συνεχής επαφή που έχουµε, τόσο µε την οµοσπονδία των αυτοκινητιστών φορτηγών που εκτελούν αυτές τις
µεταφορές, των Ελλήνων, όσο και µε τον σύνδεσµο των διαµεταφορέων που µεσολαβούν ανάµεσα στους Έλληνες παραγγέλλοντες και στους µεταφορείς για την εκτέλεση των δροµολογίων,
θα οδηγήσει σε αποτελέσµατα και είµαι αισιόδοξος.
∆ιατύπωσα τη σκέψη –και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να
θεσπίσουµε- να µη δίνεται παραγγελία σε Τούρκους µεταφορείς
εάν δεν υπάρχει από πριν η εγγύηση ότι έχουν διασφαλίσει άδεια
για την εκτέλεση του δροµολογίου. Γιατί την τελευταία περίοδο
επειδή έχει υπερβεί η τούρκικη πλευρά τον αριθµό των είκοσι χιλιάδων αδειών, έχουµε εκατοντάδες φορτηγά τα οποία συνωστίζονται στα σύνορα και δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην
Ελλάδα. Είχαµε αυτήν την περίοδο την απεργία στο λιµάνι, είµαστε µπροστά στην περίοδο των Χριστουγέννων και των εορτών, όπου είναι αυξηµένες οι παραγγελίες και πρέπει να σας πω
ότι µε µεγάλη φειδώ δίνουµε τη δυνατότητα σε φορτηγά να εισέλθουν στην Ελλάδα, λίγα στον αριθµό, ιδίως αυτά τα οποία µεταφέρουν νωπά η ευπαθή προϊόντα. ∆εν µπορεί να γίνει αλλιώς,
γιατί θίγονται συµφέροντα των Ελλήνων επαγγελµατιών πλέον.
Το θέµα είναι, επαναλαµβάνω και πάλι, να γίνονται οι µετρήσεις και οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, που γίνεται αυτό. Ήδη, τα συναρµόδια Υπουργεία
Οικονοµικών και Οικονοµίας έχουν προχωρήσει στην εκπόνηση
µιας υπουργικής απόφασης που πιστεύω σύντοµα θα την εκδώσουµε από κοινού, προκειµένου µε τα κατάλληλα όργανα µέτρησης να µετρούµε τα καύσιµα που έχουν στις κανονικές
δεξαµενές τους αυτά τα φορτηγά, ώστε να µην έχουν υπερβάσεις. Και, ταυτόχρονα, θα συνεχιστεί πιο εντατικά ο έλεγχος από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, για να επιβληθούν οι κυρώσεις στους παραβάτες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ροµπόπουλος.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Αναγνωρίζουµε ότι το εργατικό κόστος των Ελλήνων είναι µεγαλύτερο. Όµως, θέλω να επισηµάνω
ότι το πρόβληµα δεν είναι εκεί. Για να λυθεί το πρόβληµα πρέπει
να θεσπιστεί ανώτατο επιτρεπτό αφορολόγητο όριο, όπως είπατε
και εσείς προηγουµένως, των διακοσίων λίτρων, ούτως ώστε
όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα τρίτων χωρών µπαίνουν σε ελληνικό έδαφος, να υπάρχει ένα σύστηµα που να καταµετρούν και
για την υπερβάλλουσα ποσότητα να πληρώνουν κάποιον φόρο,
κάποιο πρόστιµο. Αυτό δεν συµβαίνει και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει.
Επίσης αναφέρατε ότι πρέπει να εφαρµοσθεί το πρωτόκολλο,
για να µην παραβιάζεται µονοµερώς ο µέσος αριθµός διελεύσεων που έχει συµφωνηθεί. Θα πρέπει επίσης, στο τέλος του
2009, ο µέγιστος αριθµός των αδειών διέλευσης για το 2010 να
αναθεωρηθεί µε βάση τις διελεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το
2009, ούτως ώστε να υπάρχει αµοιβαία και ίση κατανοµή του µεταφορικού έργου.
Τέλος, θα πρέπει να µειωθούν οι άδειες Ε∆ΥΜ που χορηγούνται, από εκατόν σαράντα εννέα που είναι σήµερα στις σαράντα,
στην προοπτική της πλήρους αποχώρησης της Ελλάδας από το
σύστηµα των ποσοστώσεων Ε∆ΥΜ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο για τρία λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Αγαπητέ συνάδελφε, σας ενηµερώνω ότι εκπονείται ήδη σχέδιο υπουργικής απόφασης µε το οποίο τίθεται το όριο
των πεντακοσίων πενήντα λίτρων, αφού δεν µπορούµε να παραβιάσουµε προς τα κάτω το όριο των διακοσίων λίτρων. Θα θέσουµε ως όριο –εκεί καταλήγουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και τα
συναρµόδια Υπουργεία- την ποσότητα των πεντακοσίων πενήντα
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λίτρων ανά όχηµα και ανά διαδροµή. Αντίστοιχο όριο έχει θέσει
και η τουρκική πλευρά. Αυτό θα ισχύσει συντόµως.
Από εκεί και πέρα όµως επαναλαµβάνω ότι το πρόβληµα παραµένει όσο υφίσταται αυτή η διαφορά στο εργασιακό κόστος
και επιµένω σ’ αυτό. Ένας Τούρκος µεταφορέας εργάζεται
πέραν του οκταώρου, δέκα-δώδεκα ώρες, µε πολύ χαµηλότερο
ηµεροµίσθιο και αντιλαµβάνεστε πως εξ αυτού του λόγου, αποκτά ένα πλεονέκτηµα. Προτιµάται από Έλληνες οι οποίοι παραγγέλνουν. Έλληνες είναι αυτοί που παραγγέλνουν και
επιλέγουν Τούρκους µεταφορείς.
Το πρόβληµα δεν είναι µόνο να µην παραβιάζουν οι Τούρκοι
µεταφορείς το ανώτατο όριο των είκοσι χιλιάδων αδειών που
τους έχει δοθεί, γιατί αν παραµείνουν στις είκοσι χιλιάδες άδειες,
αλλά οι Έλληνες µεταφορείς εκτελούν πεντακόσια ή επτακόσια
δροµολόγια, η ανισότητα παραµένει και είναι εντονότατη.
Το θέµα είναι να βρούµε τρόπους µε τους οποίους θα επανέλθει η ισορροπία µεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων µεταφορέων. Πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες µεταφορείς έχουν
αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα σε µεταφορές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί φαίνεται ότι έχουµε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε µεταφορείς άλλων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως, το θέµα των σχέσεών µας µε την Τουρκία –στο συγκεκριµένο τοµέα- αυτήν την περίοδο που είχαµε την απεργία
στο λιµάνι και εν όψει των Χριστουγέννων, πρέπει να το αντιµετωπίσουµε και υπό αυτό το πρίσµα, να µη στερήσουµε από την
ελληνική αγορά, τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές και τους
επαγγελµατίες που έχουν κάνει τις παραγγελίες τους, από προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να εισαχθούν στη χώρα. Το κάνουµε
µε φειδώ.
Είµαστε απόλυτοι και το µήνυµα που στέλνουµε προς την άλλη
πλευρά είναι έντονο µήνυµα, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουµε
την παραβίαση αυτού του πλαισίου. Αντιλαµβάνεστε όµως ότι
υπάρχει ένα γενικότερο πρόβληµα, το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε γνώµονα µεν το δηµόσιο συµφέρον, αλλά και το
συµφέρον των επαγγελµατικών οµάδων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα και αυτό θα κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα
ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί καθηγητές από το
3ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό
46/9.11.2009 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την
επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων συµβασιούχων της
Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Από τη διαδικασία πώλησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας
βρέθηκαν κυριολεκτικά στο δρόµο οκτακόσιοι περίπου συµβασιούχοι εργαζόµενοι, που δούλευαν για πολλά χρόνια στην Ολυµπιακή, αφού έµειναν έξω από τις ρυθµίσεις που έγιναν για το
υπόλοιπο προσωπικό.
Ταυτόχρονα κατά την απόλυσή τους στις 30.9.2009 δεν αποδόθηκαν σε αυτούς πλήρως τα δεδουλευµένα των µηνών Αυγούστου
και Σεπτεµβρίου που αφορούν Κυριακές-αργίες-νυχτερινά-δώρα,
αλλά και τα επιδόµατα συγχώνευσης όπως προβλέπονται από τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Τα παραπάνω είναι αποτέλεσµα της πολιτικής που ακολουθεί
η σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Είναι αποτέλεσµα της ιδιωτικοποίησης της «Ολυµπιακής Αερο-
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πορίας».
Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι µέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση ώστε:
Οι εργαζόµενοι αυτοί να έχουν ίση µεταχείριση µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους της ΟΑ, δηλαδή να έχουν το δικαίωµα της
µετάταξης, να εξασφαλιστεί µόνιµη και σταθερή εργασία και όλα
τα δικαιώµατα όπως οι υπόλοιποι εργαζόµενοι που βρέθηκαν στη
διαδικασία πώλησης της «Ολυµπιακής Αεροπορίας» στη MIG;
Να καταβληθούν όλα τα δεδουλευµένα;».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουµάνης.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Παφίλη, θεωρώ αναγκαίο να επισηµάνω ότι εκτός από
αυτήν την κατηγορία στην οποία αναφέρεστε, υπάρχουν και
άλλοι συµβασιούχοι στις άλλες εταιρείες, οι οποίοι αντιµετωπίζουν όχι ακριβώς το ίδιο πρόβληµα, αλλά παρόµοια προβλήµατα.
Να θυµίσω βέβαια ότι ο νόµος µε τον οποίο ρυθµίζονται αυτά
τα θέµατα είναι ο ν. 3717 που ψηφίστηκε από την προηγούµενη
κυβέρνηση, µε τον οποίο το ΠΑΣΟΚ είχε διαφωνήσει. Σήµερα είµαστε υποχρεωµένοι να εφαρµόσουµε το συγκεκριµένο νόµο µε
τον οποίο διαφωνούµε, ωστόσο είναι αδύνατον αντικειµενικά να
υπάρξει επιστροφή στο προηγούµενο καθεστώς, σε σχέση µε το
καθεστώς της Ολυµπιακής εννοώ.
Υπάρχει το πρόβληµα των συµβασιούχων, που είναι αλήθεια
ότι αντιµετωπίστηκαν µε δυσµενέστερους όρους σε σχέση µε
τους τακτικούς υπαλλήλους, το τακτικό προσωπικό των εταιρειών αυτών. Πριν από δύο ηµέρες δηµοσιεύτηκε η απόφαση
που ορίζει την κρίσιµη ηµεροµηνία 2.10.2009 από την οποία αρχίζουν να «τρέχουν» τα προγράµµατα και της ενίσχυσης των απολυµένων και της υλοποίησης του προγράµµατος εξόδου µετά
την απόλυση.
Αρχίζει το πρόγραµµα ενίσχυσης, µε την προϋπόθεση ότι στη
σηµερινή βέβαια διαβούλευση που υπάρχει µεταξύ της «Εθνικής
Κεφαλαίου Α.Ε.» και της ΟΣΠΑ θα συµφωνηθεί, για να ξεκινήσει
η λύση της εργασιακής σχέσης.
Υπάρχουν δύο προγράµµατα, που αφορούν το µεν πρώτο τους
τακτικούς -δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να κάνω αναφορά σ’ αυτόκαι το δεύτερο πρόγραµµα αφορά τους συµβασιούχους. Οι συµβασιούχοι είναι εκείνοι που εργάζονται τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, στις 2/10/2009. Είναι κι εκείνοι που έχουν απολυθεί το
προηγούµενο διάστηµα, που έχουν λήξει οι συµβάσεις τους -να
πω σωστότερα- πριν απ’ αυτήν την ηµεροµηνία. Και για τις δύο
κατηγορίες υπάρχει ένα πρόγραµµα από τον ΟΑΕ∆ που ενεργοποιείται και δίνει τακτικό επίδοµα προσαυξηµένο κατά 50% για
τους πρώτους έξι µήνες και τακτικό επίδοµα για τους υπόλοιπους έξι µήνες µε κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και για τη
µία και για την άλλη κατηγορία, δηλαδή και γι’ αυτούς που εργαζόντουσαν στις 2/10 και για εκείνους των οποίων είχε λήξει η
σύµβαση.
Σε ό,τι αφορά δεδουλευµένα, εκκρεµότητες και όσα αναφέρονται στην ερώτηση ασφαλώς θα ρυθµιστούν. ∆εν θα χάσει κανένας τίποτα από τα δικαιώµατά του. Η εταιρεία που έχει
αναλάβει την εκκαθάριση θα προχωρήσει στο να ρυθµίσει όλες
αυτές τις εκκρεµότητες.
Όσον αφορά στο θέµα των µετατάξεων στο δηµόσιο ή της τακτοποίησής τους µε αυτόν τον τρόπο, πρέπει να πω ότι η Κυβέρνηση εξετάζει κατά τον ίδιο τρόπο τόσο τους απολυµένους
από το χώρο της Ολυµπιακής όσο και τους άλλους εργαζόµενους, απολυµένους από επιχειρήσεις του καθαρά ιδιωτικού
τοµέα ή γενικότερα τους απολυµένους, τους άνεργους, που
έχουµε αυτήν τη στιγµή να αντιµετωπίσουµε πολλά προβλήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Ο κ. Παφίλης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά,
λέτε ότι διαφωνήσατε µε το νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας, όµως
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τώρα δεν κάνετε τίποτα για τους συµβασιούχους, θα εφαρµόσετε το νόµο. Φυσικά για την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής
είναι γνωστό ότι η Νέα ∆ηµοκρατία έκανε το νόµο, αλλά συµφωνήσατε κι εσείς για την ιδιωτικοποίηση ενός σοβαρού στρατηγικού τοµέα, την παράδοση στους ιδιώτες, που εµείς θεωρούµε
ότι είναι έγκληµα για τη χώρα µας.
Οι συνέπειες είναι ότι πάνω από οκτακόσιοι συµβασιούχοι που
δούλευαν µέχρι και δεκαπέντε χρόνια –παρακαλώ!- έµειναν στο
δρόµο, όπως επίσης στο δρόµο έµειναν και δεκαεπτά εργαζόµενοι από τη θυγατρική «ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Όλοι κάλυπταν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και µάλιστα έχουν µπει µέσα από τις
διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Εκτός αυτού υπάρχουν και τα δεδουλευµένα, τα οποία λέτε ότι θα τα δώσετε, αλλά αυτό δεν αλλάζει την
ουσία. Κατά τη γνώµη µας, όλη αυτή η συνολική πολιτική ταιριάζει σε δύο λέξεις: «κυνισµός» και «βαρβαρότητα». Αυτή είναι η
πολιτική! Πετάτε στο δρόµο οκτακόσιους νέους ανθρώπους που
δουλεύουν δεκαπέντε χρόνια. Τους ρίχνετε στον Καιάδα της
ανεργίας, της αβεβαιότητας, της ονοµαζόµενης «ελεύθερης αγοράς εργασίας», τους πληρώνετε για έξι µήνες προσαυξηµένο επίδοµα και για άλλους έξι µήνες κανονικό επίδοµα και ασφάλιση
και µετά τους λέτε: «κόψτε το λαιµό σας». Και ρωτάµε πολύ
απλά: ∆εν σκέπτεστε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποχρεώσεις,
αν έχουν πρόγραµµα στη ζωή τους µε βάση τη δουλειά που είχαν
όλα αυτά τα χρόνια, αν έχουν παιδιά; Τι θα κάνουν; Κυριολεκτικά
πρόκειται για βαρβαρότητα. Γιατί; Υπάρχει µια απάντηση. Γιατί
υπάρχει η συνολικότερη πολιτική σας και η εξυπηρέτηση του
ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος. Όλοι στην ελεύθερη
αγορά! Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι µπαίνουν
στην ελεύθερη αγορά σε καθεστώς «γαλέρας». Με τέτοια αβεβαιότητα τους στέλνετε να πάνε να προσκυνήσουν και να υποταχθούν, κυριολεκτικά, στις απαιτήσεις του κεφαλαίου σήµερα
που θέλει φθηνή εργατική δύναµη.
Ήδη οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης της Ολυµπιακής -µε την
οποία συµφωνήσατε και εσείς του ΠΑΣΟΚ, διαφωνήσατε σε λεπτοµέρειες και σε χειρισµούς- είναι ότι έχει πει το «καληµέρα»
στους εργαζόµενους.
Αφού τους υποχρέωσε ο κ. Βγενόπουλος σε ατοµικές συµβάσεις µε συνθήκες γαλέρας, απέλυσε δεκατέσσερις. Γιατί; Λέει
για σπουδαίο και σοβαρό λόγο. Για να µην πάρουν το επίδοµα
από τον ΟΑΕ∆, γι’ αυτό το λέει! Ποιος είναι αυτός ο λόγος; Αντιµίλησαν στον προϊστάµενο. Αυτή είναι η πολιτική σας και αυτή
είναι η συνέπεια των ιδιωτικοποιήσεων.
Εµείς σε αυτόν τον τοµέα δεν κάνουµε πίσω. Μόνιµη και σταθερή δουλειά. Εντάξτε τους στο ν. 3717 µαζί µε τους υπόλοιπους
να µεταταχθούν στο δηµόσιο. Το ίδιο και τον «Γαλιλαίο». Προσλήψεις όλων, λοιπόν, χωρίς όρους στο δηµόσιο, για να αντιµετωπιστεί προς το παρόν το πρόβληµα της ανεργίας.
Εµείς στεκόµαστε δίπλα τους. Παλεύουµε και πιστεύουµε ότι
οι αεροµεταφορές είναι στρατηγικός τοµέας και πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στο δηµόσιο και να λειτουργεί σε όφελος του
λαού και όχι σε όφελος των επιχειρηµατιών που δρουν σήµερα
και που αρχίζουν ήδη να θησαυρίζουν.
Θα είµαστε δίπλα στους εργαζόµενους. Έχετε το υπόµνηµα.
Εµείς υποστηρίζουµε αυτό το υπόµνηµα και θα παλέψουµε για
ένα ενιαίο µέτωπο, γιατί αυτό που κάνετε και µε το νοµοσχέδιο
που φέρνετε τώρα µε τις προσλήψεις είναι ότι προσπαθείτε να διαιρέσετε τους εργαζόµενους, να βάλετε τους ανέργους απέναντι στους συµβασιούχους, απέναντι στα «STAGE», ώστε «διαίρει
και βασίλευε» όλους να τους οδηγήσετε σε συνθήκες πλήρους
εξαθλίωσης.
∆εν υπάρχει άλλη λύση, παρά µόνο ο αγώνας, η αντιπαράθεση, η ανατροπή αυτής της πολιτικής για εµάς!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Αναφέρθηκα στο θέµα της ιδιωτικοποίησης της Ολυµπιακής και είπα ότι το ΠΑΣΟΚ –εγώ δεν ήµουν
Βουλευτής τότε, αλλά γνωρίζω πολύ καλά τη θέση που εξέφρασε

374

το ΠΑΣΟΚ- ήταν αντίθετο στην ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής.
Το ένα είναι αυτό.
∆εύτερον, σε σχέση µε τους συµβασιούχους και τους απολυµένους, έχουµε νοµίζω όλοι την ίδια ευαισθησία. ∆εν µπορεί κάποιος να έχει πολύ µεγαλύτερη ευαισθησία από κάποιον άλλον,
τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά και ό,τι µας αφορά ως Κυβέρνηση,
έχουµε την ίδια αγωνία.
Από τη στιγµή που ανέλαβα τα καθήκοντά µου έχω δει –κι εγώ
και ο Υπουργός κ. Λοβέρδος- πάνω από εξήντα-εβδοµήντα σωµατεία, οµοσπονδίες που έχουν αντίστοιχα προβλήµατα.
∆εν µπορούµε να αντιµετωπίζουµε επιλεκτικά τους ανέργους.
∆ηλαδή, να εξασφαλίσουµε θέσεις δουλειάς στο δηµόσιο για
τους απολυµένους της Ολυµπιακής που έχουν σοβαρό πρόβληµα, αλλά να αφήσουµε όλους τους άλλους ή µήπως θεωρείτε
ότι το δηµόσιο έχει τις απεριόριστες δυνατότητες να εντάξουµε
εκεί όλους τους απολυµένους και να «λύσουµε» -εντός εισαγωγικών- έτσι το πρόβληµα;
∆εν νοµίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο κάθε άνεργος,
ακόµη κι αυτός που απολύεται µόνος του και δεν έχει έκφραση,
δεν έχει παρέµβαση, δεν έχει σωµατείο, κι αυτός τραβάει το δικό
του Γολγοθά, έχει το δικό του πρόβληµα.
Σε κάθε περίπτωση, η δική µας βούληση είναι να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα των ανέργων ενιαία και βέβαια µε διαφορές που έχουν να κάνουν µε κοινωνικά κριτήρια –που πρέπει
πάντοτε να υπάρχουν- και αφορούν την οικογένεια, τη στήριξη
του κάθε ανέργου.
Έχουµε –και το ξέρετε και το ξέρουµε όλοι µας- δύσκολο
δρόµο, γιατί η ανεργία έχει αυξηθεί σηµαντικά τον τελευταίο
χρόνο. Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τα πρώτα µέτρα που είναι
η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, που είναι η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για µια ευκαιρία για τον άνεργο ώστε να µπει
στην παραγωγή, η αύξηση του επιδόµατος ανεργίας που είναι
ένα άλλο µέτρο.
Θα συµφωνήσω ότι αυτά είναι µέτρα ανακούφισης, είναι µέτρα
µιας δεύτερης ευκαιρίας. ∆εν είναι µέτρα που αντιµετωπίζουν
σηµαντικά το πρόβληµα. ∆εν είναι µέτρα που αντιµετωπίζουν ριζικά το πρόβληµα.
Σε ό,τι αφορά το δηµόσιο, νοµίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες,
όλοι οι άνεργοι νέοι ή µεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να έχουν ίδια
δικαιώµατα, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης κι αυτό εξασφαλίζεται µε
το νέο σχέδιο που θα καταθέσει η Κυβέρνηση και το οποίο αυτές
τις µέρες βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση, για να µπορέσει ο
κάθε πολίτης να διατυπώσει τις απόψεις τους.
Νοµίζω ότι πρέπει να τελειώνουµε µε το πελατειακό σύστηµα,
το οποίο, κυρίως, αφορά τους ανέργους, αφορά τους απολυµένους, οι οποίοι µέχρι τώρα έτρεχαν στα πολιτικά γραφεία να εξασφαλίσουν µια πρόσβαση. Πρέπει να δώσουµε τέλος και αυτό
κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Βουλευτής κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Προχωράµε στην τέταρτη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 43/911-2009 του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Άγγελου Κολοκοτρώνη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας δηµοτικών µέσων ενηµέρωσης από τον
Ιανουάριο του 2010 κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κολοκοτρώνη έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το ν.3463/2006, µε τον οποίο αναθεωρήθηκε ο
Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, ορίστηκε ότι οι υφιστάµενες δηµοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να µετατραπούν είτε σε ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ, είτε σε δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εφόσον έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε ορισµένους
τοµείς, όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η παιδεία,
ο πολιτισµός, ο αθλητισµός, το περιβάλλον.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις, που πρέπει να τεθούν σε εφαρµογές αµέσως µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2009, θέτουν σε κίνδυνο
τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων δηµοσιογράφων, που εργάζονται στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς των διαφόρων δήµων.
Συνεπώς ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:
Τι προτίθεται να πράξει, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των συγκεκριµένων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, να συνεχιστεί η ενηµέρωση επί των πολλών και σηµαντικών θεµάτων που
απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και ως εκ τούτου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. συναδέλφου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας.
Κύριε Υφυπουργέ έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στο ιστορικό και στις
λεπτοµέρειες του θέµατος, θέλω να σας ενηµερώσω προκαταβολικά ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει να κλείσει τους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς.
Τώρα, να δούµε τι έχει συµβεί. Οι δηµοτικοί ραδιοφωνικοί
σταθµοί έχουν τη µορφή, όπως ξέρετε, δηµοτικής επιχείρησης
και ταυτόχρονα το καθεστώς λειτουργίας τους διέπεται από τη
νοµοθεσία για τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Σύµφωνα, λοιπόν,
µε το ν.3592/2007 η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών επιτρέπεται µετά από άδεια
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η χορήγηση αυτής της άδειας είναι απαραίτητη
ακόµα και για τη συνέχιση της λειτουργίας των δηµοτικών ραδιοφωνικών σταθµών, που ήδη λειτουργούν.
Στον ίδιο νόµο γίνεται ειδική αναφορά στους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. Σύµφωνα µε το άρθρο 8, λοιπόν, οι δηµοτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη
διαγωνιστική αυτή διαδικασία, µε τη µορφή όµως ανώνυµης εταιρείας. Τα ίδια ισχύουν και για τις περιπτώσεις της δηµοτικής τηλεόρασης, αλλά νοµίζω ότι αυτό που µας απασχολεί είναι η
δηµοτική ραδιοφωνία.
Για να µπορέσουν, λοιπόν, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνίας να συµµετάσχουν στη διαδικασία ήρθε άλλος νόµος, ο
3731/2008, ο οποίος όρισε ότι αυτές οι δηµοτικές επιχειρήσεις
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης µετατρέπονται σε ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε το άρθρο 269 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Αυτός ο ίδιος νόµος προβλέπει ότι σε αυτήν την
περίπτωση το πλεονάζον προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων
δεν µπορεί να παραµείνει στην ανώνυµη εταιρεία που θα προκύψει.
Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νοµοθεσία που παραλάβαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση και αυτή η νοµοθεσία, πράγµατι, οδηγεί σε απολύσεις εκατοντάδων τεχνικών,
δηµοσιογράφων και διοικητικών υπαλλήλων στα δηµοτικά ραδιόφωνα. Επίσης υπάρχουν πολλές πιθανότητες να οδηγηθούµε
και σε κλείσιµο πολλών δηµοτικών ραδιοφώνων.
Σας ενηµερώνω ότι δεν έχει ακόµη ληφθεί οριστική απόφαση
για το θέµα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουµε απολύσεις και µάλιστα σε τέτοιες εποχές δεν θέλουµε επιπλέον ανέργους και δεν
θέλουµε περιορισµό της ενηµέρωσης και µάλιστα αυτής της ενηµέρωσης που συνδέεται µε τις τοπικές κοινωνίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κολοκοτρώνης, για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κατ’ αρχάς να σας ευχηθώ «καλή επιτυχία» στα καθήκοντά σας.
Όταν οι αποφάσεις σας είναι θετικές, κατά την άποψή µας, για τη
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πατρίδα θα τις στηρίζουµε. Όποτε όχι, θα δέχεστε την κριτική
µας.
Θα ήθελα να συµπληρώσω ορισµένα στοιχεία στα πλαίσια του
περιορισµένου χρόνου που έχουµε βέβαια και οι δύο σε όσα αναφέρατε σε σχέση µε τα προηγηθέντα, ότι ο νόµος για την ελεύθερη ραδιοφωνία και κατά συνέπεια για τους δηµοτικούς
τηλεοπτικούς σταθµούς φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Παπανδρέου, αν αυτό έχει κάποια σηµασία.
Το 2006, για δικούς του λόγους -που, αν είχαµε χρόνο, θα µπορούσα πολιτικά να τους εξηγήσω- ο κ. Ρουσόπουλος φέρνει ένα
νόµο ο οποίος ουσιαστικά βάζει εµπόδια σ’ ένα θεσµό που έχει
καθιερωθεί και καταξιωθεί, τα δηµοτικά µέσα ενηµέρωσης και
αργότερα, ο κ. Παυλόπουλος, ίσως νοµίζοντας ότι κάνει χάρη
στα κρατικά µέσα του είδους που µιλάµε, µεταθέτει κάθε χρόνο
την εφαρµογή τους, µέχρι που φτάσαµε στο σήµερα.
Με έχετε εκπλήξει δυσάρεστα, κύριε Υπουργέ και οφείλω να
σας το πω, διότι µου λέτε ότι είκοσι πέντε εργάσιµες µέρες µέχρι
τη λήξη του έτους που έχουµε µπροστά µας -ο ωφέλιµος χρόνος
που έχετε µπροστά σας είναι είκοσι-είκοσι πέντε µέρες- δεν έχετε
αποφασίσει ακόµη. ∆ηλαδή, ενώ στις 14 Απριλίου ο σηµερινός
Κυβερνητικός Εκπρόσωπός σας, ο κ. Πεταλωτής, έλεγε -για την
προηγούµενη κυβέρνηση- ότι δεν µπορούµε να βλέπουµε τα
µέσα ενηµέρωσης και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως επιχειρήσεις,
σήµερα έρχεστε εδώ, σας άκουσα µε πολύ σεβασµό, γιατί είµαι
νέος Βουλευτής και δε θέλω να σας ενοχλήσω από τόσο νωρίς
και ακούω ότι δεν έχετε λάβει ακόµα αποφάσεις.
Πότε, κύριε Υπουργέ, θα πάρετε απόφαση; Επείγει η κατάσταση. Πιστεύω ότι έχετε στα χέρια σας και εσείς δεκάδες διαµαρτυρίες από τις ενώσεις συντακτών, από τις ενώσεις τεχνικών,
από οικογένειες οι οποίες αγωνιούν µήπως τους πετάξετε, όπως
προηγουµένως ο κύριος συνάδελφος είπε, στον «Καιάδα της
ανεργίας».
Όπως σε µια µέρα καταργήσατε το Υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης, όπως ο Πρωθυπουργός έτσι στα ξαφνικά είπε ότι θα
πρέπει να απογαλακτιστεί η Κύπρος από τις µητέρες-πατρίδες,
µου προκαλείτε φόβο, κύριε Υπουργέ: Πότε θα αποφασίσετε;
Θέλω µια ρητή ηµεροµηνία, σας παρακαλώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Ρόβλιας για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, δε θα ήθελα σε καµµία περίπτωση να σας προκαλέσω
φόβο. Προφανώς, κάτι άλλο θέλετε να πείτε και σέβοµαι απολύτως την κριτική σας και θα τη σέβοµαι όλα αυτά τα χρόνια, όσο
θα βρισκόµαστε σε αυτές τις θέσεις.
Το πρόβληµα το γνωρίζετε ότι είναι σύνθετο. ∆εν είναι εύκολο.
Έχει να κάνει µε θέµατα βιωσιµότητας αυτών των δηµοτικών επιχειρήσεων. Έχει να κάνει µε τον επιθυµητό πλουραλισµό στην
ενηµέρωση και ιδιαίτερα σε σχέση µε τις τοπικές κοινωνίες -τα
τονίζω αυτά, γιατί έχουν και νοµική σηµασία- έχει να κάνει µε το
κοινοτικό δίκαιο -το συνδέω µε το προηγούµενο- και έχει να
κάνει, βεβαίως και µε τους εργαζόµενους.
Αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο. Και µιλάµε για περίπου
τριάντα δηµοτικά ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Και δεν ξεχνάµε
ότι αυτά τα δηµοτικά ραδιόφωνα ήταν αυτά τα οποία άνοιξαν
πρώτα το δρόµο στην µη κρατική ραδιοφωνία.
Επαναλαµβάνω αυτό που σας είπα, ότι η Κυβέρνηση δεν έχει
αποφασίσει να κλείσει τα δηµοτικά ραδιόφωνα. Αυτό είναι το ένα.
Και αντιλαµβάνεστε, νοµίζω, ότι υπήρχαν εξαιρετικά επείγοντα
θέµατα των πρώτων ηµερών µε τα οποία οφείλαµε να ασχοληθούµε κατά προτεραιότητα. Τις επόµενες µέρες αυτό που µπορώ
να σας πω είναι ότι θα συνεργαστούµε τόσο µε την ΚΕ∆ΚΕ όσο
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και µε τους φορείς των εργαζοµένων, να ακούσουµε τι λένε και
τα άλλα τα κόµµατα, έτσι ώστε να βρούµε τη σωστή λύση που θα
υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον από κάθε άποψη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό 44/9-112009 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τον
έλεγχο του κόστους δηµοσίων έργων στην Ελλάδα κ.λπ.
Το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των κοινοτικών οργάνων παρακολούθησης και αξιολόγησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
το κόστος των δηµοσίων έργων που εντάσσονται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης -πολλά εκ των οποίων συνεχίζονται και στο
ΕΣΠΑ, λόγω καθυστερηµένης εκτέλεσής τους- είναι πολλαπλάσιο σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επωφελούνται από τα κοινοτικά κονδύλια. Ενδεικτικά, σύµφωνα µε
εκτιµήσεις των κοινοτικών οργάνων, η κατασκευή ενός χιλιοµέτρου της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-ΘεσσαλονίκηςΕυζώνων κοστίζει όσο επτά χιλιόµετρα αντίστοιχης οδού στην
Ισπανία και την Πορτογαλία.
Ερωτάται σχετικά ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων:
Ποια µέτρα προτίθεται να λάβει για τον έλεγχο του κόστους,
τη βελτίωση της εποπτείας και των ελέγχων, τη διασφάλιση της
ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των έργων, την έγκαιρη
δηµόσια διαβούλευση και την αποφυγή υπερβολικών καθυστερήσεων στην εκτέλεσή τους;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μαγκριώτης.
Κύριε Υφυπουργέ έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µετατοπίσουµε τη συζήτηση στην ουσία του θέµατος και του προβλήµατος και να αφήσουµε τη στατιστική και
τις αναλογίες, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες και διαφορετικά κριτήρια, για να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε τα πράγµατα.
Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια δεν θα ήθελα να µπω κατά τη
διάρκεια της απάντησης στη σύγκριση ιδιαίτερα µε την αναλογία
του 7 προς 1. Πάντως, τα διαθέσιµα στοιχεία που υπάρχουν, σίγουρα δεν είναι απολύτως ασφαλή, γιατί κάθε δηµόσιο έργο και
ειδικά οι αυτοκινητόδροµοι έχουν τις ιδιαιτερότητές τους που
έχουν να κάνουν µε τις χαράξεις, τις απαλλοτριώσεις, το ανάγλυφο του εδάφους, τις δυσκολίες.
Ένας αυτοκινητόδροµος για παράδειγµα σε πεδινό έδαφος,
µε περιορισµένες απαλλοτριώσεις, έχει πολύ µικρό κόστος και
µπορεί να είναι και τετραπλάσιο το κόστος, όταν έχουµε κοιλαδογέφυρες, όταν έχουµε σήραγγες και ειδικά κάτω από τις αυστηρές κοινοτικές προδιαγραφές για την κατασκευή των
αυτοκινητοδρόµων σε σηµεία υψηλής επικινδυνότητας, όπως
είναι οι σήραγγες.
Το θέµα, όµως, που θίγετε είναι ουσιαστικό και υπαρκτό. O τοµέας των δηµοσίων έργων περνά µια βαθιά και διαρκώς εντεινόµενη κρίση.
Είχαν διευθετηθεί αρκετά τα προηγούµενα χρόνια και πράγµατι είχαµε µια παραγωγή υψηλής ποιότητας δηµόσιου έργου
στη χώρα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήµατα.
Υπήρχαν προβλήµατα και τα προηγούµενα χρόνια, εντάθηκαν,
όµως, τα τελευταία και οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής.
Ο πρώτος είναι το νέο θεσµικό πλαίσιο, οι νόµοι για τις αναθέσεις έργων και µελετών του 2004 και του 2005. Παρ’ ότι είχαν
τις καλύτερες των προθέσεων για να ξεπεράσουν τα προβλήµατα, τα πολλαπλασίασαν. Σήµερα έχουµε είτε έργα που έχουν
ανατεθεί µε πολύ υψηλές εκπτώσεις που ξεπερνούν και το 50%,
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που ήταν το βασικό επιχείρηµα και της αλλαγής του θεσµικού
πλαισίου, είτε έργα χωρίς µελετητική ωριµότητα που σε µεγάλο
βαθµό οφείλεται στην πίεση του πολιτικού χρόνου. Βλέπουµε στη
χώρα µας πολλά έργα υψίστης σηµασίας να δηµοπρατούνται παραµονές εκλογών. Πάρτε το εξάµηνο πριν από τις εκλογές του
2007 και πάρτε το τελευταίο τρίµηνο των εκλογών του 2009. Θα
δείτε ότι εκεί συγκεντρώνεται, κυρίως, ο όγκος των µεγάλων δηµοπρατήσεων.
Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της έντασης του προβλήµατος. Όπως ξέρετε οι µεγάλες εκπτώσεις, η έλλειψη µελετητικής ωριµότητας οδηγούν σε αδιέξοδα, σε υπερβάσεις, σε
συµπληρωµατικές συµβάσεις, σε καθυστερήσεις.
Στόχος µας είναι όλα αυτά να τα αλλάξουµε και θα αλλάξουν
µέσα από µια ανοικτή διαβούλευση την οποία ήδη ετοιµάζουµε.
Έχουµε συναντηθεί και µε το τεχνικό επιµελητήριο, µε όλους
τους φορείς παραγωγής δηµοσίου έργου και πρόθεσή µας είναι
µέχρι το τέλος του χρόνου να υπάρχει ένα πλαίσιο αναρτηµένο
στο διαδίκτυο για δηµόσια διαβούλευση, µε επαρκή χρόνο, πριν
πάρει τη µορφή νοµοσχεδίου, το οποίο θα έρθει στη συνέχεια
και στη Βουλή. Η κατεύθυνσή µας είναι µέχρι το καλοκαίρι να
υπάρχει το νέο θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και µελετών, αλλά και
έργων, που θα δίνει απάντηση στα κρίσιµα θέµατα που ορθώς
θίγετε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο συνάδελφος κ. Παπαδηµούλης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, µε εντυπωσίασε η ευκολία µε την οποία
προσπεράσατε τον πυρήνα της ερώτησής µου. Υπάρχει ένα κοινοτικό έγγραφο το οποίο λέει ότι ένα χιλιόµετρο Εθνικής Οδού
στην Ελλάδα κοστίζει όσο επτά χιλιόµετρα Εθνικής Οδού στην
Ισπανία και στην Πορτογαλία. Στις αρχές της δεκαετίας αυτής
ήταν 1 προς 3. Το ένα χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού στην Ελλάδα
κόστιζε τρεις φορές και στο τέλος της δεκαετίας πήγαµε στις
επτά φορές.
Αυτό το έγγραφο η ελληνική πλευρά µπορεί να το αµφισβητήσει και να πει ότι είναι λάθος, αλλά δεν το έχει κάνει, ούτε µε την
προηγούµενη κυβέρνηση και ήλπιζα να το κάνει µε τη δική σας.
∆εν το κάνει.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι έχουµε ένα κύκλωµα σχεδιασµού, παραγωγής, ελέγχου και παραλαβής των δηµοσίων έργων
στην Ελλάδα που χρηµατοδοτείται από δηµόσιους πόρους, κοινοτικούς και εθνικούς, που είναι µήτρα σπατάλης δηµόσιου χρήµατος και µήτρα παραγωγής σκανδαλωδών συµβάσεων, αρχικών
και συµπληρωµατικών. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Κύριε Υφυπουργέ, µιλάµε ακριβώς αυτήν την ώρα, µε αφορµή
τον προϋπολογισµό και τις πιέσεις της Κοµισιόν, για µέτρα δυσµενή για τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τους ασθενέστερους
στη φορολογία, στο ασφαλιστικό και για την ανάγκη να συµµαζέψουµε τις δαπάνες.
Αντί, λοιπόν, να επιβάλλετε µε ευκολία νέους φόρους στους
Έλληνες και ιδιαίτερα στους ασθενέστερους, η ερώτηση σας
καλεί να ελέγξετε τις δαπάνες. Άκουγα προεκλογικά τον Πρωθυπουργό να λέει ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά το θέµα είναι να πιάσουν τόπο. Είµαι µηχανικός είκοσι πέντε χρόνια µε
επαγγελµατική εµπειρία και ξέρω ότι ένα έργο µε τούνελ κοστίζει περισσότερο. Όµως, δεν µπορώ να δεχθώ ότι τα τούνελ και
οι απαλλοτριώσεις δικαιολογούν να κοστίζει ένα χιλιόµετρο εθνικής οδού στην Ελλάδα όσο επτά χιλιόµετρα στην Ισπανία και την
Πορτογαλία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. ∆ώστε στη δηµοσιότητα,
σε δηµόσια διαβούλευση, αυτό το κοινοτικό έγγραφο. Απαντήστε
αν αµφισβητείτε την αξιοπιστία αυτού του εγγράφου και κυρίως
φέρτε γρήγορα µέτρα που θα σπάσουν τη µήτρα που παράγει
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σπατάλες και σκάνδαλα.
Και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε της Βουλής. Επειδή και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής
υποσχέθηκαν αναβάθµιση του ρόλου της Βουλής και του Βουλευτή, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο πρέπει να αλλάξουµε τώρα
στην αρχή µερικές κακές συνήθειες. Μία κακή συνήθεια είναι στις
ερωτήσεις των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης, οι Υπουργοί –ιδιαίτερα αν είναι δύσκολες οι ερωτήσεις- να στέλνουν τους Υφυπουργούς να απαντούν.
Η ερώτησή µου απευθυνόταν προς τον Υπουργό Μεταφορών
κ. Ρέππα. Με κάθε σεβασµό στο πρόσωπό σας, κύριε Μαγκριώτη,
σηµειώνω προς τη Βουλή και τον Πρόεδρό της και τους συναδέλφους ότι ο κ. Ρέππας ήταν εδώ πριν από λίγα λεπτά για να
απαντήσει στην ερώτηση του συναδέλφου της Συµπολίτευσης κ.
Ροµπόπουλου και αποχώρησε λίγα λεπτά πριν απαντηθεί αυτή η
ερώτηση.
Παρακαλώ όλοι να φροντίσουµε –και οι κυβερνώντες και το
Προεδρείο της Βουλής- να µη συνεχισθεί αυτή η κακή συνήθεια,
δηλαδή τις ερωτήσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης –και ιδιαίτερα τις δύσκολες- οι Υπουργοί να στέλνουν τους Υφυπουργούς να τις απαντούν για να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαδηµούλη, νοµίζω ότι κάνετε δίκη προθέσεων και
αυτό είναι λάθος. Μάλιστα, είναι και η πρώτη παρέµβασή σας
στη Βουλή. Ο κ. Ρέππας έχει δώσει για χρόνια δείγµατα σεβασµού στο Κοινοβούλιο και δεν θα έκανε εξαίρεση σήµερα. Νοµίζω ότι αδικείτε και τη γενικότερη παρουσία σας και στο
Ευρωκοινοβούλιο µε αυτή σας την προσέγγιση.
Όσον αφορά τώρα το κοινοτικό έγγραφο που είπατε, απευθυνθήκαµε στις υπηρεσίες, ρωτήσαµε και µας είπαν ότι δεν
υπάρχει. Θα το αναζητήσουµε στις Βρυξέλλες, λοιπόν, αυτό το
έγγραφο που είπατε και θα το αναρτήσουµε στο διαδίκτυο.
Πρόθεσή µας, επίσης, είναι να ετοιµάσουµε πολύ γρήγορα –
και το ετοιµάζουµε ήδη- αυτόν το µηχανισµό, δηλαδή να αναρτώνται όλοι οι διαγωνισµοί, όλα τα τεύχη δηµοπράτησης, όλες
οι συµβάσεις και η εξέλιξη των έργων στο διαδίκτυο. ∆εν θα ακολουθήσουµε µία πρακτική που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια,
καθώς και εµείς από τη θέση της Αντιπολίτευσης –και εγώ προσωπικά- έχουµε κάνει ερωτήσεις για πάρα πολλά έργα και ουδέποτε παίρναµε ουσιαστικές απαντήσεις.
Θα τα έχουµε, λοιπόν, όλα στο διαδίκτυο για να µην υπάρχει
καµµία σκιά αδιαφάνειας. Και βεβαίως όλα αυτά είναι προς αξιολόγηση και σύγκριση. ∆εν σηµαίνει κάθε έγγραφο, απ’ όπου και
αν προέρχεται, ότι αποτυπώνει και την αλήθεια και την πραγµατικότητα.
Είναι λίγο δύσκολο να φανταστούµε ότι στην Ελλάδα κατά
µέσο όρο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ένας αυτοκινητόδροµος κοστίζει περισσότερο. Κατά µέσο όρο, όπως είπα, είναι τέσσερις φορές υψηλότερο το κόστος όταν είναι σήραγγα και
µάλιστα σε δύσκολες περιοχές σε σχέση µε µία πεδινή περιοχή.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις απαλλοτριώσεις, για τις οποίες θέλω
να σας πω ότι η τελεσίδικη απόφαση των δικαστηρίων είναι τουλάχιστον τρεις φορές πάνω από την αντικειµενική αξία. Ξαφνικά
γίνονται όλα τα οικόπεδα παραλιακά και έτσι αποφασίζουν τα δικαστήρια, κάτι που το ξέρουµε όλοι.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να αλλάξουµε
τον τρόπο ωρίµανσης των έργων. Ένα έργο για να δηµοπρατείται θα πρέπει να είναι ώριµο και από τις µελέτες και από τις απαλλοτριώσεις και από τα δίκτυα, διότι δηµοπρατείται χωρίς αυτήν
την ωριµότητα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους µετά των
καθυστερήσεων και των υπερβάσεων, τον οποίο αξιοποιούν, βεβαίως, οι κατασκευαστές κατά κόρον.
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Τώρα, εάν η αναλογία ήταν 1 προς 7, τότε στην Ισπανία και την
Πορτογαλία θα πρέπει να ήταν κάτω από 1.000.000 ευρώ. Κανείς
δεν µπορεί να φανταστεί ότι το κόστος κατασκευής ενός κλειστού αυτοκινητοδρόµου –το τονίζω αυτό- σε κάποιο µέρος του
κόσµου θα ήταν κάτω από 1.000.000 ευρώ. Είναι περίεργο, δηλαδή. ∆εν υπάρχει αυτή η αναλογία. Γι’ αυτό σας είπα ότι θα ζητήσουµε το έγγραφο, θα το αναρτήσουµε στο διαδίκτυο και να
είστε βέβαιοι ότι αυτή θα είναι η επιλογή µας από εδώ και µπρος.
Κλείνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός και προεκλογικά -και το τονίζουµε- η οικονοµία δηµιουργεί πλούτο. Στόχος µας είναι να δηµιουργήσει πολλαπλάσιο
πλούτο, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαµε υποχώρηση της δηµιουργίας πλούτου -κάτι που ήταν επιλογή των πολιτικών της Νέας
∆ηµοκρατίας, των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεών της- µε τη δραµατική µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που
έφερε την κάµψη της ανάκαµψης και τη στασιµότητα στην απορρόφηση των πόρων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τη
µη έναρξη του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Αυτή η πολιτική ανατρέπεται και από το δύσκολο µεταβατικό
προϋπολογισµό που γίνεται µε τα δηµοσιονοµικά, αναπτυξιακά
και κοινωνικά δεδοµένα του 2009, κάτι που γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά.
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Μπαίνουµε, λοιπόν, σε µια νέα εποχή απόλυτης διαφάνειας και
σας θέλουµε συµπαραστάτες, όπως και όλο το Κοινοβούλιο,
όλους τους Έλληνες πολίτες, σ’ αυτήν την εποχή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα οκτώ µαθητές και
µαθήτριες και τρεις συνοδοί-καθηγητές από το 4ο Γενικό Λύκειο
Αργυρούπολης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να ενηµερώσω τα παιδιά ότι σε λίγο θα µιλήσουµε
για τον Προϋπολογισµό της Βουλής και για τις πρωτοβουλίες
που εδώ και χρόνια έχει αναπτύξει, µια εκ των οποίων είναι και το
πρόγραµµα των επισκέψεων µαθητών στο Κοινοβούλιο και της
ενηµέρωσης των νέων της χώρας µας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν και οι µαθητές που σήµερα παρακολουθούν τη
συνεδρίασή µας από τα θεωρία. Όλα αυτά γίνονται στην προσπάθεια της Βουλής να είναι ανοιχτή προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αποφάσεις Βουλής και οικονοµική διαχείριση Βουλής.
Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού ∆απανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2008 και µόνη συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού ∆απανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2010.
Σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές θα µιλήσουν έως δεκαπέντε
λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έως δώδεκα λεπτά και οι
συνάδελφοι οι οποίοι θα εγγραφούν στον κατάλογο των οµιλητών για επτά λεπτά κατ’ αρχήν. Όµως, εάν υπάρξει µεγάλος αριθµός συναδέλφων, σας ενηµερώνω από τώρα ότι θα χρειαστεί να
πάρουµε όλοι µαζί µία απόφαση για πιθανή µείωση του χρόνου
αυτού στο πεντάλεπτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι κατά τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου, δηλαδή
του Προϋπολογισµού και Απολογισµού της Βουλής για το έτος
2008, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αντώνη Σκυλλάκο.
Επίσης, ο Γενικός Γραµµατέας του ΛΑΟΣ κ. Μαυρουδής Βορίδης στη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό
αγορητή του ΛΑΟΣ το Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Βουλής κ.
Βαΐτση Αποστολάτο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Ανδρέας Μακρυπίδης.
Κύριε Μακρυπίδη, έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θα µου επιτρέψετε να συγχαρώ
εσάς για την εκλογή σας στη θέση του Προέδρου του Εθνικού
Κοινοβουλίου, όπως και τους Αντιπροέδρους-µέλη του Προεδρείου και να σας ευχηθώ «καλή δύναµη» και «καλή επιτυχία» ως
προς τις εργασίες των συζητήσεων της Βουλής, αλλά και ως
προς το ρόλο που έχει το Κοινοβούλιο και τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις απέναντι στο λαό, µιας και εσείς εκπροσωπείτε θεσµικά το Κοινοβούλιο µέσα στο κοινοβουλευτικό µας σύστηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μακρυπίδη, σας
ευχαριστούµε. Σας ευχαριστώ και προσωπικά, αλλά και εκ µέρους όλων των συναδέλφων Αντιπροέδρων της Βουλής, αλλά
και των άλλων µελών του Προεδρείου, των κοσµητόρων και
γραµµατέων. Υποσχόµεθα και εµείς να έχουµε άριστη συνεργασία µε όλους τους συναδέλφους όλων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων. Θα προσπαθήσουµε να ανταποκριθούµε σε αυτήν την
ευθύνη που µας αναθέσατε µε την εκλογή µας.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής µε αντικείµενο νοµοθετικής
πρωτοβουλίας και έχουµε µπροστά µας προς συζήτηση τον Προϋπολογισµό της Βουλής για το 2010, αλλά και τον Απολογισµό
του Προϋπολογισµού του 2008. Συµπτωµατικά, έχουµε το πρώτο
νοµοσχέδιο που αφορά τα του οίκου µας. Σήµερα δηλαδή συζητάµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία τον Προϋπολογισµό των δαπανών για το 2010.
Σε αυτόν τον Προϋπολογισµό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που
έχουν σχέση µε την αντιµετώπιση των αναγκών της Βουλής, αλλά
και µε τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Και αυτός ο Προϋπολογισµός διακρίνεται από δηµοσιονοµική αυστηρότητα, από διαφάνεια, από ειλικρίνεια, πληρότητα των στοιχείων, αξιοπιστία και
νοικοκυροσύνη. Η συζήτηση, όµως, που κάνουµε σήµερα, η δηµόσια λογοδοσία διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος αποτελεί
κορυφαία εκδήλωση του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος.
Ο κάθε προϋπολογισµός περιέχει οικονοµικά στοιχεία και αριθµούς. Θα µου επιτρέψετε, όµως, να πω ότι ο Προϋπολογισµός
της Βουλής πέρα απ’ αυτό το τετριµµένο «στοιχεία και αριθµούς», διαδραµατίζει ένα σοβαρότατο ρόλο.
Πρώτα απ’ όλα και πρώτα και κύρια, κατοχυρώνει το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα. Αναβαθµίζει την κοινοβουλευτική µας

δηµοκρατία και περικλείει αρχές, αξίες, ιδανικά και στόχους. ∆ιευρύνει τις λειτουργίες της Βουλής. Ουσιαστικά συµβάλλει στη
στήριξη των δηµοκρατικών µας θεσµών. Ενισχύει το ρόλο του
Βουλευτή. Καταξιώνει ανθρώπους, δράσεις, επιλογές και συγκεκριµένες πολιτικές.
Αναντίρρητα έχει διαπιστωτικό, γνωστικό και εκπαιδευτικό,
καθώς επίσης και διδακτικό χαρακτήρα. Πάνω απ’ όλα αναβαθµίζει την πολιτική και το πολιτικό µας σύστηµα.
Ο Προϋπολογισµός της Βουλής για το 2010 προβλέπει ένα
ύψος δαπανών 218.000.000 ευρώ. Συγκριτικά µε τον προηγούµενο που το προβλεπόµενο ύψος ήταν 221, 9 εκατοµµύρια ευρώ,
έχουµε για πρώτη φορά µείωση κατά 3,9 εκατοµµύρια ευρώ των
προβλεπόµενων δαπανών στον Προϋπολογισµό. ∆ηλαδή έχουµε
ποσοστιαία µείωση των δαπανών 1,75%. Συνολικά επιβαρύνει τον
κρατικό Προϋπολογισµό µε ένα ποσοστό της τάξεως του 4‰.
Αυτή είναι η επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Βουλής στον
κρατικό Προϋπολογισµό. ∆ηλαδή η επιβάρυνση για κάθε Έλληνα
πολίτη από τις δαπάνες του προϋπολογισµού της Βουλής είναι
0,005 ευρώ ηµερησίως, 1,66 ευρώ µηνιαίως, 19,91 ευρώ σε ετήσια βάση, δηλαδή όση είναι η εισφορά που δίνει ένας οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης στο πιο µικρό πολιτιστικό σωµατείο, στο
πιο µικρό φιλανθρωπικό σωµατείο και σύλλογο.
Όµως, κατά τη γνώµη µου, δεν είναι µόνο αυτό το ποσό των
3,9 εκατοµµυρίων ένα συµβολικό ποσό. Αυτό έχει µεγαλύτερη
διάσταση, αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι τα προηγούµενα χρόνια
–ενδεικτικά θα αναφέρω την τελευταία δεκαετία- η αύξηση που
είχαµε ποσοστιαία από χρόνο σε χρόνο ήταν για το 2001 4,18%,
για το 2002 6,53%, για το 2005 19,89%, για το 2007 ήταν της τάξεως του 9% κ.ο.κ..
Αυτό σηµαίνει ότι αντί για αύξηση έχουµε για πρώτη φορά µείωση, πέρα από το ποσοστό, αν λάβουµε υπ’ όψιν και το ότι δεν
έχουµε και την κατά περίπτωση ποσοστιαία αύξηση των προηγούµενων χρόνων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία. Θα το αναφέρω
όµως πιο κάτω.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια κουβέντα
για τον Απολογισµό του 2008:
Οι αρχικές πιστώσεις ήταν, όπως είπα, 211.950.000 ευρώ. Τελικά διαµορφώθηκαν σε 211.115.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό
επιστράφηκαν 5.711.000 ευρώ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν τελικά ήταν 205.400 ευρώ.
Επιπλέον, ένα µικρό τελικό ποσό των 3.400 ευρώ παρέµεινε αδιάθετο. Με αυτήν, λοιπόν, τη διαχείριση του Προϋπολογισµού του
2008, σαν Απολογισµός σήµερα εκτιµάµε ότι είναι θετικός και ζητάµε την επικύρωσή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκα προηγουµένως ενδεικτικά σε κάποια στοιχεία, σε κάποιους αριθµούς, που περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό. Αυτά τα ποσά, αυτά τα ποσοστά,
αυτή η επιβάρυνση έχει να κάνει µε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου µας. Και γεννάται το ερώτηµα ποια θα είναι η όποια αύξηση
φέτος, αποτέλεσµα της γενικότερης εισοδηµατικής πολιτικής. Θα
είναι, απ’ ό,τι, τουλάχιστον, φαίνεται από τα στοιχεία του Προϋπολογισµού για το 2010, αυτή που θα είναι και για τους άλλους δηµοσίους υπαλλήλους. Με τη διαφορά ότι αυτή αναφέρεται στο
ποσοστό των βασικών αµοιβών, της βασικής αποζηµίωσης δηλαδή, των Βουλευτών και όχι στο σύνολο των αποδοχών που
έχουν να κάνουν και µε µία σειρά άλλες αποζηµιώσεις. Για να γίνει
κατανοητό δηλαδή, όχι µόνο για µας, αλλά για την κοινωνία, η αύξηση θα είναι της τάξεως των 50 ευρώ το µήνα περίπου.
Μπορούµε δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εξάγουµε
αβίαστα το συµπέρασµα ότι το δηµοκρατικό µας πολίτευµα,
πέρα από το ότι είναι το καλύτερο, σε επίπεδο κόστους είναι το
οικονοµικότερο.
Είπα και προηγουµένως για τον Προϋπολογισµό ότι περιλαµβάνει αριθµούς και οικονοµικά µεγέθη και ότι δεν είναι απλά ένα
λογιστικό κείµενο, δεν είναι µια στείρα παράθεση ψυχρών αριθµών. Είναι ουσιαστικά µια πολιτική πράξη µε σηµαντικό ειδικό
βάρος για το δηµοκρατικό µας σύστηµα. Ως τέτοια πράξη πρέπει να εξεταστεί από τους Βουλευτές. Πολιτικές δυνάµεις και
Βουλευτές, όλοι µαζί, πρέπει να τολµήσουµε για να ξεπεράσουµε
τις µεµψιµοιρίες, αναλαµβάνοντας και τις ευθύνες που µας αναλογούν, αλλά και µε τις δέουσες πρωτοβουλίες µας πρέπει ο Έλ-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ι’ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ληνας πολίτης να κατανοήσει πως ούτε τυχαία ούτε περιττή ούτε
πολυτέλεια είναι η λειτουργία του Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του. Σηµαντικό ρόλο επιτελεί ο Βουλευτής στην προσπάθεια προστασίας της λειτουργίας του θεσµού του
Κοινοβουλίου και του έργου του από εξωθεσµικές, θα έλεγα, παρεµβάσεις που στοχεύουν στο λαϊκισµό και στη δηµιουργία αρνητικών εντυπώσεων.
Χρόνια τώρα ζούµε µια κατάσταση όπου κάποιοι επικεντρώνονται στο ύψος της βουλευτικής αποζηµίωσης, παραγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που έχουµε από την άσκηση του
λειτουργήµατός µας. Κανείς δεν διερωτάται, όταν κάνει την κριτική για τη βουλευτική αποζηµίωση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις
που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός από το Βουλευτή, όσον αφορά τη διατήρηση της άµεσης σχέσης και επαφής µε πολιτικά γραφεία στην επαρχία και όχι µόνο, και στην
Αθήνα. Φανταστείτε όµως το δεύτερο, που είναι το µέσον επικοινωνίας και µεταφοράς.
Αναφέροµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο θέµα χρήσεως
των αυτοκινήτων. Και τι βολές δεν έχουµε δεχθεί ένθεν και ένθεν,
όσον αφορά τη χρήση αυτών των αυτοκινήτων. Και ερωτώ: Προβληµατίστηκε ποτέ κάποιος από αυτούς τους κοινωνικούς εισαγγελείς της Βουλής και των Βουλευτών κατά πόσο κατά τη
µετακίνηση ενός Βουλευτή προς την Αιτωλοακαρνανία, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τις Σέρρες, κινδυνεύει η σωµατική του ακεραιότητα µε µία σειρά από επιπρόσθετα προβλήµατα που
υπάρχουν στο οδικό δίκτυο;
Άρα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βλέπουµε και το θέµα
της αποζηµίωσης, αλλά και των υποχρεώσεων. Σε αυτά τα πλαίσια βλέπουµε ότι κινείται και ο Προϋπολογισµός, απαντώντας σε
αυτό το πραγµατικό πρόβληµα, σε αυτήν την πραγµατική ανάγκη.
Όµως, εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόµενος σε
όλους σας να πω ότι θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τα κατάλληλα αντανακλαστικά απέναντι στη δηµαγωγία και τον λαϊκισµό,
απέναντι στις επιθέσεις που εκτοπίζονται γενικότερα εναντίον
του κοινοβουλευτικού µας συστήµατος, γιατί γίνεται και είναι
διαρκής η προσπάθεια, µείωσης της πολιτικής εξουσίας και ενδυνάµωσης της οικονοµικής και εξωθεσµικής εξουσίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ρόλο ουσιαστικό µπορεί να παίξει
και παίζει µέχρι σήµερα, όχι στο βαθµό που θα θέλαµε, το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής, αλλά και το ραδιόφωνο, που θα πρέπει γρήγορα να µπει σε λειτουργία, ως επικοινωνιακή ασπίδα σε
τέτοιου είδους φαινόµενα, παρέχοντας συνεχή και ορθή ενηµέρωση. Πρέπει επίσης να περιορίσουµε το θεσµικό έλλειµµα που
παρατηρείται στις σχέσεις των Βουλευτών µε τους θεσµούς, που
αναπτύσσονται µε νέες πολλαπλές αρµοδιότητες και εξουσίες
και εννοώ, κύριε Πρόεδρε, ενόψει και της νέας διοικητικής διεύθυνσης της χώρας µε νέες αρµοδιότητες την τοπική, νοµαρχιακή
και περιφερειακή διοίκηση θα πρέπει σ’ αυτά τα πλαίσια να αναγνωριστεί και να κατοχυρωθεί και ο ρόλος του Βουλευτή, που θα
έχει µέσα σ’ αυτό το καινούργιο θεσµικό διοικητικό πλαίσιο που
διαµορφώνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός αναµφισβήτητο
ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σοβαρές και αποτελεσµατικές προσπάθειες και οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έχουν αναβαθµιστεί και η όψη και η λειτουργία του Κοινοβουλίου και το
κτηριακό δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτό που είχαµε πριν από
µερικά χρόνια. Όντως και το κεντρικό κτήριο της Βουλής, αλλά
και µια σειρά άλλα κτήρια έχουν ανακαινιστεί και σήµερα αποτελούν και κόσµηµα αλλά και περιουσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και κατ’ επέκταση του ελληνικού λαού.
Θα µου επιτρέψετε σ’ αυτό το σηµείο να σταθώ σε δύο σηµαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που έχουν συµβάλει τα
µέγιστα στην αναβάθµιση του Κοινοβουλίου προς τους πολίτες
και την κοινωνία. Είναι αυτό που προηγουµένως ζήσαµε, είναι
αυτό που προηγουµένως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, µε
την παρουσία των νεολαίων στο Κοινοβούλιο. Τα τελευταία χρόνια έτσι εκτελείται και επιτελείται ένα σηµαντικό και πολύπλευρό
έργο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι το άνοιγµα στη νεολαία
µας και εκατοντάδες χιλιάδες σχολεία κάθε χρόνο µε χιλιάδες
µαθητές επισκέπτονται το Κοινοβούλιο, ενηµερώνονται για την
ιστορία και τις λειτουργίες, ξεναγούνται στους χώρους, γνωρί-
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ζουν αξιόλογες εκθέσεις, εξοικειώνονται µε τους χώρους του
ναού της δηµοκρατίας.
Πιστεύω ότι η κορύφωση της συµµετοχικής διαδικασίας της
νεολαίας µας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο γίνεται µέσα από την πετυχηµένη πρωτοβουλία και τη λειτουργία της Βουλής των Εφήβων. Και δεύτερον, µε τη σύσταση και τη λειτουργία της
Επιτροπής Φιλίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου µε τα κοινοβούλια
των άλλων κρατών. Έχουµε δηλαδή πλέον ένα Ελληνικό Κοινοβούλιο ανοιχτό στην κοινωνία, κοντά στην ελληνική οµογένεια και
σε στενή επαφή µε όλο τον κόσµο. Αυτό όντως είναι το µεγάλο,
το αξιόλογο και ουσιώδες, θα έλεγα, έργο που έχει γίνει τελευταία. ∆εν έγινε, όµως, αυτό από τη µια στιγµή στην άλλη. Ήταν
καθοριστική η συµβολή του τέως προέδρου της Βουλής του κ.
Απόστολου Κακλαµάνη, αλλά και της τέως Προέδρου της Βουλής κ. Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, καθώς και του τέως Προέδρου
της Βουλής κ. ∆ηµητρίου Σιούφα.
Σ’ αυτή τη µεγάλη προσπάθεια ήταν, όµως, αρωγοί πέρα από
τις πρωτοβουλίες των Προέδρων και το σύνολο των εργαζοµένων στη Βουλή, όλων των υπηρεσιών που διακρίνονται για την
προθυµία, την ευγένεια, την εργατικότητα, την υπευθυνότητα και
προπαντός τη γνώση του αντικειµένου. Νοµίζω ότι αυτό πλέον
το ζούµε όλοι οι Βουλευτές.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολιτικός κόσµος της
χώρας µας σήµερα παρουσιάζει, για να κάνουµε και την αυτοκριτική µας και ένα έλλειµµα κύρους απέναντι και στην κοινωνία
και θα έλεγα, πέραν των άλλων, ότι αυτό οφείλεται και στη δική
µας συµπεριφορά, σε δικά µας σφάλµατα και δικές µας παραλείψεις που αξιοποιούνται από τους πολέµιους. Αυτό το έλλειµµα
κύρους οδηγεί στο να γινόµαστε βορρά των διαφόρων κοινωνικών εισαγγελέων. Πρέπει δηλαδή να αλλάξουµε αυτήν την εικόνα, αρχίζοντας από τους εαυτούς µας. Να δώσουµε και να
κερδίσουµε τη σωστή και υπεύθυνη παρουσία µας και στο Κοινοβούλιο, αλλά και εκτός αυτού.
Πρέπει να αποδείξουµε τη σοβαρότητά µας, τις θέσεις µας,
τις προτάσεις µας, τη συµπεριφορά µας, την πολιτική µας ευθύνη, αλλά και την προσωπική µας ζωή να κατακτούµε καθηµερινά το ανώτατο επίπεδο της λαϊκής και κοινωνικής εκτίµησης.
∆εν αρκεί µόνο η άπαξ έγκριση από τον ελληνικό λαό κατά τη
διαδικασία της εκλογής. Κρινόµαστε καθηµερινά και θα πρέπει
καθηµερινά να αποτελούµε αυτό το παράδειγµα προς µίµηση,
ανταποκρινόµενοι και στο αίσθηµα της µέσης κοινής συνείδησης
των πολιτών.
Η υπεύθυνη δική µας στάση θα αναγκάσει, είµαι βέβαιος πλέον
και αυτούς που σιωπούν τα θετικά και προβάλλουν προκλητικά
µόνο τα αρνητικά, διαποµπεύοντας τα όποια ανθρώπινα σφάλµατα και αδυναµίες, να αναπροσαρµόσουν και τη δική τους θέση
και να αναθεωρήσουν τη δική τους στάση.
Οι νοµοθετι9κές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, της εκάστοτε
κυβέρνησης, της εκτελεστικής εξουσίας που αφορούν βουλευτές, κατά τη γνώµη µου θα πρέπει να τίθενται υπόψη και να έχουν
και την έγκριση του Προεδρείου της Βουλής. Το αναφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί µου είναι αδιανόητο αυτό που
ζήσαµε στο παρελθόν, να υπάρχει δηλαδή νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για θέµατα υπαρκτά και σοβαρά, για µας
τους ίδιους, για τους Βουλευτές και να είναι εν αγνοία του Προεδρείου της Βουλής. Και φθάναµε στο σηµείο τα ζητήµατα αυτά
να µην τυγχάνουν της ανάλογης έγκρισης, αποδοχής και στήριξης. Και αντίστοιχα, να έχουµε δευτερεύοντα ζητήµατα, που να
έρχονται µε τη µορφή νοµοθετικής πρωτοβουλίας, να απαξιώνονται και ουσιαστικά προβλήµατα, όπως είπα, σοβαρά και υπαρκτά να µην είναι αντικείµενο συζήτησης στη Βουλή. Γι’ αυτό,
κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει σε συνεργασία µε
την Κυβέρνηση, ζητήµατα που αφορούν τους Βουλευτές, να είναι
θέµατα που θα συζητούνται από το Προεδρείο της Βουλής, εάν
όχι µε πρωτοβουλία του Προεδρείου της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική επιδίωξη του προϋπολογισµού του 2010 είναι να συµβάλλει πρώτα η Βουλή των Ελλήνων στη γενικότερη προσπάθεια επίτευξης του στόχου
αντιµετώπισης του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας, µε
την αποκλιµάκωση του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού. Η συµβολή αυτή µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη δρα-
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στική µείωση, ιδιαίτερα των ελαστικών δαπανών, δεδοµένου ότι
ο προϋπολογισµός της Βουλής δεν παρουσιάζει έσοδα.
Οι περικοπές αυτές, όπως ανέφερα στην αρχή, που είναι της
τάξεως των 3,9 εκατοµµυρίων ευρώ αφορούν κυρίως σε προµήθειες, επιχορηγήσεις, αµοιβές επιτροπών, µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δηµόσιες σχέσεις και κάποιες
συναφείς δαπάνες που έγιναν µε γνώµονα την επίτευξη της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, σε συνδυασµό µε τον εξορθολογισµό
των δαπανών για τη διατήρηση της εύρυθµης λειτουργίας του
Κοινοβουλίου. Άρα έχουµε ουσιαστική περικοπή των ελαστικών
δαπανών. Για την οικονοµία του χρόνου αποφεύγω να σας αναφέρω συγκεκριµένους κωδικούς µε συγκεκριµένα ποσά που επιβεβαιώνουν ότι όντως έχουµε φθάσει σε µια πολύ σωστή και
χρηστή διαχείριση αυτών των δαπανών, για να έχουµε σήµερα
το συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Στο σηµείο αυτό, όµως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να εξάρω τις πρωτοβουλίες του νέου Προέδρου της Βουλής του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, όπως τη µείωση των δαπανών
που παρουσιάζει ο προϋπολογισµός της Βουλής –και είναι κάτι
όπως είπα που γίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία τριάντα
πέντε χρόνια µεταπολιτευτικά- αλλά και τις δηµόσιες δεσµεύσεις
σας που έχω εκλάβει, κύριε Πρόεδρε, στο ότι στο εξής οι προσλήψεις θα γίνονται µέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, όπως
επίσης και τη δέσµευσή σας κατά την πρώτη ηµέρα ανάληψης
των καθηκόντων σας, µε προτροπή σας προς την Κυβέρνηση ότι
στο εξής θα σταµατήσεις το γνωστό παλιό φαινόµενο των τροπολογιών της τελευταίας στιγµής.
Είναι τροπολογίες που κατατίθεντο κατά την συζήτηση στην
Ολοµέλεια του νοµοσχεδίου παρακάµπτοντας την Επιτροπή ή
κατά τη διαδικασία κατάθεσης των νοµοσχεδίων την Παρασκευή
το απόγευµα όταν είχαν κλείσει οι κυριακάτικες εφηµερίδες την
ύλη τους, όταν βρισκόµασταν στις περιφέρειές µας και καλούµασταν τη ∆ευτέρα να κουβεντιάσουµε νοµοσχέδια στη Βουλή.
Άρα, θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι δεσµεύσεις σας είναι στην
κατεύθυνση αναβάθµισης του ρόλου και του Βουλευτή και του
Κοινοβουλίου, αλλά και καταξίωσης του κοινοβουλευτικού µας
συστήµατος.
Κύριε Πρόεδρε, αυτές οι πρωτοβουλίες σας µάς κάνουν αισιόδοξους ότι θα συνεχίσετε επί το βέλτιστο το αξιόλογο έργο
των προκατόχων σας επ’ ωφελεία και της Βουλής και των Βουλευτών και του πολιτικού µας συστήµατος.
∆ράττοµαι, όµως, της ευκαιρίας να σας προτείνω, στα πλαίσια της όποιας µελλοντικής τροποποίησης του Κανονισµού της
Βουλής και τα εξής:
Να εξεταστούν θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία
της Βουλής και το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. ∆ηλαδή, να µην είναι το
Ελληνικό Κοινοβούλιο γραφείο επιχείρησης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται διαδικασίες προκειµένου να επικυρώσουµε Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει, κατά τη
γνώµη µου, η Κυβέρνηση πριν προσέλθει για συζήτηση δια των
εκπροσώπων της στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να κάνει µία διαβούλευση µε τα αντίστοιχα όργανα, τις αντίστοιχες επιτροπές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειµένου και γνώσεις να έχουµε και απόψεις να εκφράσουµε, ούτως ώστε η όποια
επικύρωση των Οδηγιών να µην είναι µία τυπική γραφειοκρατική
διαδικασία, αλλά ένα αποτέλεσµα ουσιαστικής διαδικασίας και
περιεχοµένου.
∆εύτερον, ο γριφώδης χαρακτήρας των νοµοσχεδίων, που
κατά την εφαρµογή των νόµων αποτελούν παγίδες, που προβλέπουν την έκδοση δεκάδων υπουργικών αποφάσεων, που σε
µεγάλο βαθµό αλλοιώνουν την ουσία και το περιεχόµενο των νοµοσχεδίων και συγχρόνως αποτελούν βιοµηχανία προσφυγών
στα δικαστήρια εκατοντάδων και χιλιάδων πολιτών. ∆εν θέλω να
πω ότι αυτό γίνεται µε σκοπιµότητα, όµως είναι µία πραγµατικότητα. Άρα, τα νοµοσχέδια θα πρέπει να περιέχουν µε σαφήνεια
τις διατάξεις και το στόχο που θέλουν να εκπληρώσουν.
Τρίτον, θέµατα που απασχολούν τους Βουλευτές, όπως οικονοµικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κλπ., είπα και προηγουµένως ότι θεωρώ απαράδεκτο να έρχονται ως νοµοθετικές
ρυθµίσεις χωρίς προηγουµένως να συζητούνται στο Προεδρείο
της Βουλής ή στην αρµόδια Επιτροπή για τον προϋπολογισµό
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της Βουλής.
Φυσικά, εδώ θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να υπάρχει από τη
µεριά σας πρωτοβουλία αναβάθµισης του ρόλου των ειδικών
επιτροπών µε το ανάλογο επιστηµονικό προσωπικό. Υπάρχουν
πλέον των δέκα τέτοιων ειδικών επιτροπών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι βιώνουµε τη µεγαλύτερη
σε διάρκεια, αλλά και την καλύτερη σε ποιότητα δηµοκρατία που
γνώρισε στη νεότερη ιστορία του ο τόπος µας. Και δεν θα πω ότι
η συµβολή όλων των κοµµάτων είναι καθοριστική από το 1974
µέχρι σήµερα κατ’ αναλογία που είχαν και την ευθύνη της διακυβέρνησης τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια. Το αναφέρω,
όµως, γιατί ακούµε πολλές φορές από κάποιους µία µηδενιστική
κριτική και µε ενοχλεί προσωπικά.
Σ’ εσάς που κυβερνήσατε τόσα χρόνια -δεν µπαίνω σε άλλο
θέµα πέρα από αυτό που συζητάµε σήµερα- σας λέω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η όποια κριτική των όποιων προς τους
όποιους να µην παραγνωρίζει ότι αυτοί που είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας περισσότερο ή συνολικότερα ή σε µεγαλύτερες περιόδους είχαν και πιο καθοριστική συµβολή όσον
αφορά το αποτέλεσµα της άπλετης δηµοκρατίας, της διάχυτης
που ζούµε σήµερα στη χώρα µας και που θέλω να πιστεύω ότι
όλοι ο κάθε ένας από την πλευρά του και σαν άτοµα και σαν Βουλευτές και σαν πολιτικά σχήµατα έχουµε συµβάλει.
Άρα, θα ήθελα µε αυτό να πω ότι ο ρόλος του Βουλευτή, αλλά
και το Κοινοβούλιο συνολικά συνέβαλε αποτελεσµατικά τα µέγιστα στη σταθερότητα του πολιτικού µας συστήµατος και απορρόφησε τους περισσότερους κοινωνικούς κραδασµούς που
υπήρξαν µέχρι σήµερα, γιατί αν δεν υπήρχε το Κοινοβούλιο, εάν
δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και των Βουλευτών, σε κάποιο άλλο επίπεδο θα είχαµε αυτές τις κοινωνικές
αντιδράσεις µε άλλους στόχους και µε άλλα αρνητικά αποτελέσµατα. Άρα, είµαι βέβαιος ότι και στο µέλλον αυτή η σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου θα απορροφήσει τους όποιους
«κραδασµούς» ζήσουµε στο µέλλον.
Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνω την επικύρωση του
Απολογισµού του 2008 και την έγκριση του Προϋπολογισµού της
Βουλής για το 2010.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είπα προηγουµένως ότι
θα υπάρχει ανοχή του Προεδρείου στους χρόνους οµιλίας. Κύριε
Μακρυπίδη, αντιλαµβάνοµαι ότι η συζήτηση αφορά τα θέµατα
της Βουλής. Πολλές φορές είναι δικαιολογηµένη η αγωνία των
συναδέλφων Βουλευτών µε όλα όσα ακούγονται στην κοινωνία
καθώς πάρα πολλά απ’ αυτά που ακούγονται ως κριτική προς
τους Βουλευτές δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην αλήθεια.
Είναι δικαιολογηµένη η ανάγκη και η αγωνία να πείτε πολλά, αλλά
θα παρακαλούσα και τους επόµενους οµιλητές να ερµηνεύσουν
την ανοχή ως µία µικρή ανοχή στο χρόνο οµιλίας. Το καλύτερο,
βέβαια, θα είναι να τηρήσουµε τους χρόνους στους οποίους αναφέρθηκα στην αρχή κατά τον Κανονισµό.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κύριος Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω καλωσορίζοντας όλες και όλους και να ευχηθώ στο Προεδρείο, στον Πρόεδρο, σε όλους τους νεοεκλεγέντες Βουλευτές καλή δουλειά,
καλή θητεία, γόνιµη, παραγωγική και ουσιαστική αλλά και συγκεκριµένη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδιαµφισβήτητα ο κορυφαίος
θεσµός της δηµοκρατίας είναι το Κοινοβούλιο. Είναι ευτυχές γεγονός το ότι έχουµε καταφέρει να το διατηρήσουµε ως έναν από
τους ελάχιστους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, όπου υπάρχει
κοινή αναφορά και της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάµεων,
όπου παρατηρείται και δεν αµφισβητείται η χρηστή διοίκηση, η
διαφάνεια και η δηµοσιονοµική προσαρµογή, όταν και όποτε
είναι απαραίτητο. Αυτό είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ο προϋπολογισµός της Βουλής των Ελλήνων για το 2010 καταρτίστηκε και είναι προσαρµοσµένος στη δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία. Ουσιαστικά, κινείται στα ίδια πλαίσια µε τους
προϋπολογισµούς και του 2008 και του 2009. Σύµφωνα µε τις
προβλέψεις, το σύνολο των δαπανών της Βουλής για το 2010
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εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε 218,3 εκατοµµύρια ευρώ έναντι
222 εκατοµµυρίων ευρώ που ήταν για το 2009, δηλαδή θα υπάρχει µία µείωση 3,8 εκατοµµυρίων ευρώ, ήτοι περίπου σε ποσοστιαία µείωση 1,75% σε επίπεδο δαπανών.
Το γεγονός αυτό καταρχάς κρίνεται θετικό, δεδοµένου ότι η
Βουλή των Ελλήνων για µία ακόµα φορά δίνει πρώτη το παράδειγµα της περιστολής των δαπανών, δείχνει σεβασµό στα χρήµατα των φορολογουµένων και εκπέµπει ένα µήνυµα που είναι
απόλυτα εναρµονισµένο µε το κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ωστόσο, για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι
η ίδια πολιτική εφαρµόστηκε και τα δύο προηγούµενα χρόνια,
αλλά και πολλά χρόνια πριν σε όλα τα επίπεδα που ανέφερα
προηγουµένως, δηλαδή διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, δηµοσιονοµική προσαρµογή. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους διατελέσαντες Προέδρους, στον κ. Σιούφα, στην κ. Μπενάκη, στον
κ. Κακλαµάνη, σε όλα τα Προεδρεία της Βουλής, σε όσους πέρασαν από το Προεδρείο και από τη θέση του Προέδρου που κατάφεραν και κράτησαν ψηλά το Κοινοβούλιο, πάνω από
διαχωριστικές γραµµές, κοµµατικές διενέξεις, αλλά ταυτόχρονα
παρήγαγαν διαχρονικά και ένα σηµαντικό έργο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προηγούµενο διάστηµα έγινε
µια µεγάλη και συστηµατική προσπάθεια για τον εξορθολογισµό
σηµαντικών κέντρων κόστους στη Βουλή, παρά το µεγάλο και
εκτεταµένο πρόγραµµα συντήρησης και αναβάθµισης των υποδοµών της. Επιπλέον, η «νοικοκυρεµένη» διαχείριση των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Βουλής για το 2008 επέτρεψε να
επιστραφούν πέρσι περισσότερα από 5,7 εκατοµµύρια ευρώ στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πράγµα πολύ σηµαντικό αν λάβουµε υπόψη ότι και το 2007 επεστράφησαν περίπου 2,13 εκατοµµύρια ευρώ.
Με βάση την πορεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της
Βουλής για το πρώτο εννεάµηνο του 2009 προβλέπεται ότι το
σύνολο των δαπανών της Βουλής δεν θα υπερβεί και φέτος τα
216.000.000 µε 217.000.000 ευρώ.
Είναι προσωπική µου εκτίµηση, στο πλαίσιο της µελέτης του
Προϋπολογισµού, ότι και φέτος ίσως µπορέσουµε να καταφέρουµε, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, στο τέλος του
έτους, να επιστρέψουµε περίπου 5.000.000 ευρώ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επισηµαίνεται ότι, µετά από τις διαπραγµατεύσεις που έγιναν
τα τελευταία χρόνια, έχει σηµειωθεί µία σηµαντική µείωση σε
πολλές πάγιες δαπάνες. Ενδεικτικά αναφέρω τη µείωση του πάγιου ετήσιου κόστους για την παρεχόµενη ατέλεια σταθερής τηλεφωνίας προς τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές από 13.000
ευρώ ετησίως σε 12.000 ευρώ το 2008 και 11.000 ευρώ από τον
επόµενο µήνα. Το συνολικό όφελος εκτιµάται ότι θα είναι περίπου 650.000 ευρώ ετησίως.
Επίσης, υπάρχει και η µείωση του πάγιου κόστους για την παρεχόµενη ατέλεια κινητής τηλεφωνίας περίπου 20%.
Ακόµη, για πρώτη φορά, από 1.1.2008, είχαµε τη διασφάλιση
µισθώµατος για τα υποκαταστήµατα και της Εθνικής Τράπεζας,
που είναι και λειτουργεί στο χώρο του Κοινοβουλίου, και της
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» και της «AEGEAN».
Παρατηρήθηκε, επίσης, µείωση του κόστους προµηθειών στα
υλικά και στα αναλώσιµα, παρά το σηµαντικό έργο που εκτελέστηκε τα τελευταία χρόνια, το οποίο επιγραµµατικά θέλω να αναφέρω.
Ενισχύθηκε και συντηρείται ένα σύνολο κτηριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών της Βουλής. Αναβαθµίστηκε το πρόγραµµα τηλεοπτικού σταθµού της Βουλής και ταυτόχρονα έγινε
η έναρξη λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού.
Θέλω να αναφέρω την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Βουλής και του Ιδρύµατος της Βουλής µε την αύξηση των δραστηριοτήτων, όπως διοργάνωση εκθέσεων σε όλη σχεδόν την
επικράτεια, προγράµµατα φιλοξενίας µειονοτικών σχολείων
κ.λπ., τον εξωραϊσµό και την αναβάθµιση των χώρων του Μεγάρου µε εσωτερικό και εξωτερικό φωτισµό, την αναβάθµιση της
Αίθουσας της Ολοµέλειας της Βουλής και της Γερουσίας, την
προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών και την αξιοποίηση του
ακινήτου του πρώην καπνεργοστασίου, την αξιοποίηση του οικοπέδου Αµυγδαλέζας στο ∆ήµο Αχαρνών, αλλά και την ανέ-
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γερση σύγχρονης εκτυπωτικής µονάδας και βιβλιοστασίου, την
αναβάθµιση της Κοινοβουλευτικής διπλωµατίας σε διµερές, αλλά
και σε πολυµερές επίπεδο.
Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία, ο Προϋπολογισµός της Βουλής
καλύπτεται κατά 73% από το κόστος των βουλευτικών αποζηµιώσεων και τις αµοιβές του προσωπικού. Το υπόλοιπο 27%
αφορά, επίσης, ανελαστικές δαπάνες, µισθώµατα κτηρίων και
αυτοκινήτων.
Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό ότι παρά το µεγάλο κόστος
των ανελαστικών δαπανών στο σύνολο των πιστώσεων και ο νέος
Πρόεδρος της Βουλής, µε την κατάθεση του Προϋπολογισµού
του 2010, δείχνει να συνεχίζει την πολιτική του νοικοκυρέµατος
των τελευταίων ετών.
Θέλω, επίσης, να καταθέσω µερικές επισηµάνσεις - παρατηρήσεις, τις οποίες έκανα και κατά τη διαδικασία της συζήτησης
του Προϋπολογισµού της Βουλής στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή, που συζήτησε το συγκεκριµένο ζήτηµα, λειτούργησε στο πλαίσιο του άρθρου 47, παράγραφος 2 του Κανονισµού
της Βουλής. Προέτρεψα και παρακάλεσα τον Πρόεδρο και την
Επιτροπή να εφαρµοστεί το άρθρο 47 που λέει ότι υπάρχει Επιτροπή, η οποία πρέπει να λειτουργεί και στο πλαίσιο λειτουργίας
του Κανονισµού Λειτουργίας της Βουλής πρέπει να συνεδριάζει
τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές. Εκεί να έρχονται τα έγγραφα, τα οποία έχουν αναφορά στην εξέλιξη του Προϋπολογισµού και η Επιτροπή να παρακολουθεί από κοντά τον
Προϋπολογισµό, για τον οποίο σήµερα κουβεντιάζουµε.
Πιστεύω ότι παρά τη δηµοσιονοµική στενότητα και την προσαρµογή του φετινού Προϋπολογισµού στα νέα δεδοµένα, η
Βουλή πρέπει να συνεχίσει την εξωστρέφειά της, τη δραστηριότητά της, διότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να κρατήσουµε την
επαφή µε την κοινωνία και το διεθνές περιβάλλον για το κύρος
της δηµοκρατίας του Κοινοβουλίου.
Πιστεύω -και το εντόπισα ως ένα ζήτηµα για το οποίο πήρα τη
διαβεβαίωση του Προέδρου- ότι θα τακτοποιηθεί κι ένα ζήτηµα,
το οποίο εδώ και πολύ καιρό απασχολεί τους Βουλευτές. Το ζήτηµα αυτό έχει να κάνει µε το πάρκινγκ της Βουλής, ότι δηλαδή
σήµερα οι Βουλευτές, όπως έχω εισπράξει κι εγώ συζητώντας
µε άλλους συναδέλφους, δεν βρίσκουν χώρο στάθµευσης στο
πάρκινγκ της Βουλής.
Επιπλέον, συζητήσαµε για το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό
σταθµό. Είναι και δική µου θέση -το είπε και ο προηγούµενος Εισηγητής, της Πλειοψηφίας- ότι πρέπει να αναβαθµίσουµε το
ρόλο του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθµού της Βουλής
και για τους λόγους που αναφέρθηκαν και γιατί πρέπει να δώσουµε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους Βουλευτές να παρουσιάζονται µέσα από το κανάλι της Βουλής και από το ραδιοφωνικό
σταθµό.
Επίσης, πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα, µέσα από µια δυναµική και µια επεξεργασία που θα γίνει στα συστήµατα, να
υπάρχει σε όλη την επικράτεια η δυνατότητα ακροαµατικότητας
και τηλεθέασης των δύο αυτών, δηλαδή του τηλεοπτικού και του
ραδιοφωνικού σταθµού του Κοινοβουλίου.
Μίλησε προηγουµένως και ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας για
ένα ζήτηµα το οποίο αφορά γενικότερα το κύρος και την αξιοπρέπεια του κοινοβουλευτικού συστήµατος, που κατ’ επέκταση
έχει να κάνει και µε τους ίδιους τους Βουλευτές.
Συµφωνώ απόλυτα, αλλά θα προσθέσω µια παρατήρηση την
οποία θεωρώ ιδιαίτερη σηµαντική. Πριν πάρω τον Προϋπολογισµό της Βουλής στα χέρια µου, πίστευα από τις δηµοσιεύσεις
που είδα στις εφηµερίδες και αυτά που άκουσα στην τηλεόραση
ότι δεν θα διαθέτουν πλέον οι Βουλευτές τα αυτοκίνητα τα οποία
έχουν σήµερα. Και αυτό, διότι από ό,τι κατάλαβα από τα δηµοσιεύµατα, υπήρχε µια νέα αντίληψη στη νέα Κυβέρνηση ότι θα
αλλάξει τα αυτοκίνητα, ένας νέος τρόπος συµπεριφοράς που επικοινωνιακά τουλάχιστον έβγαλε προς τα έξω.
Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι ο Προϋπολογισµός έχει το ίδιο
ακριβώς κονδύλι. Θα συνεχίσουµε να έχουµε τα αυτοκίνητα τα
οποία έχουµε. Όταν θέλουµε να προστατεύουµε και το κύρος
της Βουλής και των συναδέλφων Βουλευτών και του κοινοβουλευτικού µας συστήµατος θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και
να µην αυτοτραυµατιζόµαστε µε ζητήµατα τέτοιας αξίας και ση-
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µασίας.
Θεωρώ, επίσης, πολύ σηµαντική κατάκτηση ότι στο προηγούµενο διάστηµα οι Βουλευτές απέκτησαν ένα δεύτερο επιστηµονικό συνεργάτη, ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα που βοηθά τη
δουλειά του Βουλευτή και το κυριότερο –που είναι και µια σηµαντική επισήµανση- αυτή η βοήθεια από το δεύτερο επιστηµονικό
συνεργάτη δεν επιβάρυνε τον Προϋπολογισµό.
Οι εξαγγελίες που έγιναν από την Κυβέρνηση και από τον
Πρόεδρο της Βουλής για αντικειµενικό σύστηµα προσλήψεων
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, µε βρίσκουν προσωπικά απόλυτα
σύµφωνο. Χαιρετίζω τις εξαγγελίες και πιστεύω εκφράζοντας
όλους σας, να είναι ένα ζήτηµα το οποίο πολύ σύντοµα θα το
δούµε να υλοποιείται.
Πρέπει να συνεχιστεί αυτό που µε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιεί η Βουλή εδώ και πολλά χρόνια, οι επισκέψεις των σχολείων
και των µαθητών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή την πρωτοβουλία, αυτή τη δραστηριότητα όχι απλά πρέπει να τη διατηρήσουµε, αλλά, κύριε Πρόεδρε, πρέπει και να την ενισχύσουµε και
να την ενδυναµώσουµε.
Θέλω, να καταθέσω, επίσης, τον προβληµατισµό µου για ένα
ζήτηµα το οποίο δεν γνώριζα, όταν µου έγινε η αναφορά στην
Επιτροπή. Το ανάφερα στην Επιτροπή για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί συνέβη κατά το διάστηµα της καλοκαιρινής περιόδου.
Ήταν το ζήτηµα µε τον κλωβό ο οποίος αφορά τα κινητά µας τηλέφωνα µέσα στο Κοινοβούλιο και έχει σχέση µε εκείνο που αναπτύχθηκε πριν από κάποιο διάστηµα, πριν από τις εκλογές, ότι
δηλαδή είναι επικίνδυνη αυτή η τεχνολογία που εµποδίζει τα κινητά τηλέφωνα να λειτουργούν.
Από τον Πρόεδρο πήρα την ενηµέρωση ότι γι’ αυτό το θέµα
το προηγούµενο Προεδρείο της Βουλής έχει ειδική µελέτη από
το Πολυτεχνείο, η οποία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας
κίνδυνος. Αυτό προσωπικά µε κάνει ιδιαίτερα χαρούµενο. Απλά
ζήτησα από τον Πρόεδρο να ενηµερωθεί η συγκεκριµένη Επιτροπή που µελετά τον Προϋπολογισµό για τη συγκεκριµένη µελέτη.
Για λόγους χρηστής διοίκησης, διαφάνειας, αλλά και για την
έξωθεν καλή µαρτυρία της Βουλής πρέπει να υπάρξουν αλλαγές
στην ονοµασία διαφόρων κωδικών που αναφέρονται στον Προϋπολογισµό, διότι όπως είδατε, παρ’ ότι πάει συναινετικά το ζήτηµα του Προϋπολογισµού της Βουλής, υπήρχαν δηµοσιεύµατα
σε εφηµερίδες οι οποίες έγραφαν µε άσχηµο τρόπο χαρακτηρισµούς, που δεν είναι δόκιµοι ούτε για το Κοινοβούλιο ούτε ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό και χαίροµαι και γι’ αυτό έγινε και η κουβέντα στην
Επιτροπή, που θα υπάρξει πρωτοβουλία -γιατί χρειάζεται νοµοθετική πρωτοβουλία- για να αλλάξουµε την ονοµασία και τους
τίτλους σε ορισµένους κωδικούς που αναφέρονται στον Προϋπολογισµό και οι οποίοι δυστυχώς µε το σηµερινό τίτλο, όπως
εµφανίζονται, παρερµηνεύονται και παραποιούνται και δίνουν
άλλο νόηµα και άλλη σηµασία.
Οφείλω κι εγώ να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες, οι οποίοι αυτό το διάστηµα, τα
δυο χρόνια που είµαι Βουλευτής, πραγµατικά, όπως είδα, λειτουργούν µε ένα ιδιαίτερο πάθος και µια αγάπη για τη δουλειά
τους και προσφέρουν πάρα πολλά θετικά στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Στη βάση όλων αυτών που είπα προηγουµένως, εισηγούµαι κι
εγώ να ψηφιστεί ο Προϋπολογισµός και να ψηφιστεί επιπλέον και
ο Απολογισµός του 2008. Για µια ακόµα φορά, εύχοµαι καλή επιτυχία στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον κ. Ιωάννη Βρούτση.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντώνης Σκυλλάκος.
Πριν ανέβει στο Βήµα ο κ. Σκυλλάκος για να αρχίσει την παρέµβασή του, επιτρέψτε µου να κάνω µια ανακοίνωση προς το
Σώµα, για να µπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν το πρόγραµµα
της επίσκεψής τους στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα
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άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και ένας συνοδός δάσκαλος από
το 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου Γλυφάδας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Σκυλλάκο, έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Έχουµε µιλήσει κατά καιρούς, µε την
ευκαιρία διαφόρων συζητήσεων για το Σύνταγµα, για τον Κανονισµό της Βουλής και σε άλλες συζητήσεις, για το ρόλο του Κοινοβουλίου σήµερα. Υπάρχει πρόβληµα µε τη λεγόµενη
«αναβάθµιση» επί της ουσίας της λειτουργίας του και υπάρχει
και το ζήτηµα της τεχνικής αναβάθµισης, που έχει σχέση και µε
τον Προϋπολογισµό.
Όσον αφορά τη λεγόµενη «αναβάθµιση» του Κοινοβουλίου µε
αποφάσεις, αλλαγές στον Κανονισµό, ίσως και στο Σύνταγµα, θα
ήθελα να πω ότι εµείς, όπως έχουµε πει, δεν είµαστε απλώς απαισιόδοξοι, αλλά η ιστορία έχει διδάξει ότι αντικειµενικά υποβαθµίζεται συνεχώς ο ρόλος των Κοινοβουλίων. Έτσι όπως
προχωρούν τα πράγµατα, σε κάθε έθνος-κράτος και πολύ περισσότερο εκεί, όπου δηµιουργούνται διακρατικά όργανα, όπως
η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποφάσεις παίρνονται σε άλλα κέντρα
εξουσίας. ∆είτε το χαρακτηριστικό παράδειγµα µε τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Αλµούνια, απέναντι στην ελληνική Κυβέρνηση. Πρέπει ο ελληνικός Προϋπολογισµός, όπως
και νοµοσχέδια και ρυθµίσεις των νοµοσχεδίων, να παίρνουν την
έγκριση πρώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λέγεται από όργανα ευρωπαϊκά, απ’ αυτούς που γνωρίζουν,
ότι το 80% των αποφάσεων παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και έχει µείνει για τα εθνικά κοινοβούλια µόνο το 20%. Απ’ αυτό
το ποσοστό, τα περισσότερα είναι αποφάσεις, νοµοσχέδια, που
δικαιολογηµένα αποφασίζονται στα Υπουργεία, αλλά αποφασίζονται χωρίς ουσιαστική συζήτηση µε την κοινωνία. Με το να βάζουµε στο internet λίγες µέρες νωρίτερα ένα νοµοσχέδιο ή το να
δίνεται εδώ ένα προσχέδιο του επικείµενου νοµοσχεδίου δεν αλλάζει η κατάσταση. Σε µεγάλο βαθµό η Βουλή παίζει το ρόλο της
επικύρωσης ειληµµένων αποφάσεων είτε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση είτε από τα Υπουργεία. Εδώ ελάχιστες φορές έχουν αλλάξει κάποιες επιµέρους διατάξεις. Μην το ξεχνάµε, λοιπόν,
αυτό, όταν µιλάµε για «αναβάθµιση» -εγώ την βάζω σε εισαγωγικά- του Κοινοβουλίου.
Βεβαίως, υπάρχει επίθεση ή αρνητικά σχόλια -αν δεν θέλουµε
να χρησιµοποιήσουµε την έκφραση «επίθεση»- από διάφορους
κύκλους, δηµοσιογράφους και άλλους. Αυτό είναι αλήθεια.
∆υο πράγµατα πρέπει να προσέξουµε. Το ένα είναι ότι αυτοί
που µιλούν µε υπερβολές για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου
παίζουν επικοινωνιακό παιχνίδι. Είναι οι ανάγκες της επικοινωνίας, µεγεθύνοντας ορισµένα υπαρκτά προβλήµατα ίσως, όπως
γίνεται και µε άλλα κοινωνικά ζητήµατα και όχι µόνο για τη
Βουλή.
Ταυτόχρονα, όµως, στην πράξη δηµιουργείται το εξής. Ένα
τσουβάλιασµα και για τα θετικά και για τα αρνητικά και για το ότι
όλα τα κόµµατα φταίνε, ότι όλοι, και η Βουλή, είµαστε σ’ ένα πολιτικό σύστηµα, το οποίο δεν λειτουργεί, χωρίς όµως να προτείνουν διεξόδους πάνω σ’ αυτά.
Πρέπει και αυτό να το παίρνουµε υπ’ όψιν. Γι’ αυτό εµείς από
τη µία δεν αποσιωπούµε τις εκτιµήσεις µας για το ρόλο του Κοινοβουλίου, όχι µόνο του ελληνικού, αλλά γενικά των Κοινοβουλίων στη σύγχρονη εποχή, και από την άλλη είµαστε αντίθετοι µε
υπερβολές και µε το τσουβάλιασµα το οποίο γίνεται.
Θα µπορούσε να είχε βελτιωθεί η λειτουργία της Βουλής εάν
ξέφευγαν τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα από τη λογική ότι για τα
πάντα αποφασίζει η κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό που άλλοι το
µεταφράζουν σαν πρωθυπουργοκεντρικό σύστηµα λειτουργίας
του πολιτεύµατος κ.λπ., στη Βουλή εκφράζεται µε το ότι εάν η
πλειοψηφία δεν θέλει κάτι, δεν µπορούν κάποιες στοιχειώδεις
διαδικασίες να κινηθούν.
∆εν χρειάζεται να τα πω, γιατί αυτά τα λέµε µε άλλες ευκαιρίες, µε την τροποποίηση του Κανονισµού, µε την τροποποίηση
του Συντάγµατος. Μία παρατήρηση είναι αυτή.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε ζητήµατα πρακτικά
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που αντιµετωπίζουν, νοµίζω όλοι οι Βουλευτές και ιδιαίτερα τα µικρότερα κόµµατα που έχουν µικρότερο αριθµό Βουλευτών. Για
παράδειγµα, βεβαίως, είναι θετικό το ότι οι τροπολογίες κατατίθενται πριν από ένα χρονικό διάστηµα. Αν πέσει όµως Σαββατοκύριακο µέσα, εάν είναι πολλή µεγάλη η τροπολογία, εάν είναι
ολόκληρο νοµοσχέδιο, δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας.
Πνιγόµαστε πολλές φορές. Τρέχουµε να προλάβουµε να ενηµερωθούµε και για το περιεχόµενο και να ζητήσουµε και γνώµες
από τους ειδικούς, γιατί σε πολλά ζητήµατα είναι πολύ εξειδικευµένα. Πολύ περισσότερο όταν ένα νοµοσχέδιο κατατίθεται
την Παρασκευή –βέβαια έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν
να γίνεται νωρίτερα η κατάθεση- την Τρίτη πρέπει να πάµε σε µια
επιτροπή και πρέπει να το δουλέψουµε. Ξέρετε, η επεξεργασία
του νοµοσχεδίου δεν είναι µόνο επί της αρχής, είναι και επί των
άρθρων, διότι πρέπει να είµαστε εντάξει και στη συζήτηση επί
των άρθρων και γι’ αυτό χρειάζεται πολύ δουλειά και χρόνος.
Αυτά είχα να πω γενικά. ∆εν θέλω να µπω -και δεν πιστεύω ότι
θα αναπτυχθεί- στο κεφάλαιο «διαφάνεια» που έχει σχέση µε τα
οικονοµικά των Βουλευτών και των κοµµάτων. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό και δεν νοµίζω ότι είναι της σηµερνής συζήτησης το αν
υπάρχουν ή δεν υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης αυτής της κατάστασης. Έχουµε τοποθετηθεί επανειληµµένα σε αυτά τα θέµατα.
Έρχοµαι τώρα στον καθ’ αυτό Προϋπολογισµό. Εµείς είµαστε
ενάντια στη γενική, πολιτική κατεύθυνση των δύο µεγαλύτερων
κοµµάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει «κόψτε τις δαπάνες». ∆ιότι πίσω από το «κόψτε τις δαπάνες ή τις σπατάλες»
πίσω από την έννοια «σπατάλη» ή «δαπάνη» συµπεριλαµβάνονται
µεγάλα ποσά τα οποία αφορούν κοινωνικές δαπάνες.
Είµαστε αντίθετοι, λοιπόν, µε περικοπές στον πολιτισµό, στην
υγεία, στην παιδεία, στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων
κ.λπ.. Αυτά αφορούν, βέβαια, το γενικότερο προϋπολογισµό.
Υπάρχουν άλλοι πόροι –πώς λειτουργεί το σύστηµα, µεταξύ των
οποίων και η Βουλή- που ίσως θα µπορούσαν να γίνουν οικονοµίες. Νοµίζουµε ότι µπορούν να γίνουν. ∆εν αποτελούν θέσεις
εντατικής, ενόψει και της νέας γρίπης. Μπορείς να κάνεις κάποια
οικονοµία στον τρόπο που λειτουργεί ένας µηχανισµός, µε την
καλή έννοια, όπως είναι το Κοινοβούλιο ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, γι’ αυτό δεν είναι αρνητικό αυτό που προβάλλεται ότι
έχουµε µείωση του ποσοστού κατά 1,75%,του συνολικού προϋπολογισµού της Βουλής. Μόνο που πρέπει να τα βάλουµε στις
σωστές τους διαστάσεις, διότι για το 2008 άκουσα και από τη
συζήτηση στην Επιτροπή και εδώ ότι κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού, δεν ξοδεύθηκαν όλα τα χρήµατα και επιστράφηκαν
5.000.000.
Προβλέπεται ότι πέρα από τα 3.000.000, αυτά που θα περικόπτονται στον καινούριο προϋπολογισµό, µάλλον δεν θα ξοδευτούν όλα τα υπόλοιπα, αλλά θα υπάρξει και κάποια επιστροφή.
Αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή. Άρα, είναι σχετική η µείωση,
διότι και άλλες χρονιές έχει γίνει µείωση στην πράξη πάνω από
το 1,75%. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σε αρνητική κατεύθυνση
αυτό που αφορά το συνολικό προϋπολογισµό.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στα ζητήµατα που
απασχολούν και τον Τύπο, προκαλούν την κοινή γνώµη σε ό,τι
έχει σχέση µε τα προνόµια –σε εισαγωγικά ή σε µη εισαγωγικά,
όπως θέλει ο καθένας- των Βουλευτών. Εµείς δεν θέλουµε να
λαϊκίζουµε πάνω σε αυτά τα ζητήµατα. Όµως, πρέπει να πάρουµε
υπόψη δύο πράγµατα: Πρώτον, εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα
έχουµε µια διαφορετική αντίληψη και από άποψη προοπτικής κυρίως, πώς πρέπει να είναι ο Βουλευτής. Θα µπορούσε –αυτό είναι
το όραµά µας- να υπάρχει µια Βουλή που να έχει Βουλευτές οι
οποίοι να εργάζονται και στην παραγωγή, να είναι µέσα στον
κόσµο, να µην είναι ξεκοµµένοι από τον κόσµο και να αµείβονται
µε βάση το µισθό που παίρνουν από την εργασία τους, συν πρόσθετα έξοδα που ξοδεύουν βεβαίως θα πληρώνει η Βουλή για
να παίξουν το ρόλο τους. Άλλοι οι οποίοι θα εργάζονται θα είναι
Βουλευτές που θα αφιερώνουν όλο το χρόνο τους. Σε αυτή την
περίπτωση πάλι ο µισθός που θα έπαιρναν στη δουλειά τους θα
έπρεπε να είναι συν όλα τα έξοδα για τη λειτουργία τους ως Βουλευτές, να είναι πληρωµένα. Αυτή είναι η λογική µας. Να είναι
ανακλητοί οι Βουλευτές, να µπορεί ο λαός να ανακαλεί τους Βου-
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λευτές. Αυτή είναι η δική µας αντίληψη.
Ως ένα βαθµό στις σηµερινές συνθήκες -γιατί αυτά που λέµε
αφορούν το µέλλον και ίσως ένα άλλο πολιτικό σύστηµα- εµείς
όσο µπορούµε το έχουµε επιβάλλει µε κοµµατικές αποφάσεις
αυτό το πράγµα και όσο αφορά το µισθό και όσον αφορά τα
έξοδα και όσον αφορά την επιλογή. ∆εν κυνηγάµε το σταυρό,
αποφασίζουµε µεταξύ µας πώς γίνεται η κατανοµή στελεχών σε
όλες τις δουλειές, όχι µόνο στο Κοινοβούλιο, σε όλες τις δραστηριότητες του κόµµατος.
Με βάση, λοιπόν, αυτό καταλήγουµε σε δύο θέσεις όσον
αφορά τους Βουλευτές στις σηµερινές συνθήκες: Πρώτον, ότι
πρέπει να εξασφαλίζονται όλα τα µέσα και οι υποδοµές ώστε να
καλύπτεται επαρκώς ή πλήρως, αν θέλετε, η δραστηριότητά
τους, να µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους µε όλα τα µέσα και
τις υποδοµές που χρειάζεται ένας Βουλευτής. Αυτό είναι η µια
θέση.
Η δεύτερη θέση είναι να µη δηµιουργείται η εντύπωση ή να
είναι και πραγµατικότητα καµιά φορά ως ένα βαθµό –να µην είµαι
απόλυτος- ότι ανεχόµαστε πλουτισµό, κάποια προνόµια –σε εισαγωγικά ή µη- που προκαλούν και την κοινή γνώµη. Εµείς µένουµε σ’ αυτές τις δύο θέσεις.
Με βάση αυτές τις δύο θέσεις και µε βάση την κατάσταση µε
την οικονοµική κρίση που επιδεινώνεται ραγδαία η κατάσταση
των εργαζοµένων, θα φτωχύνουν οι εργαζόµενοι όπως και να
έχουν τα πράγµατα, είτε µε το ποσοστό των αυξήσεων που θα
δοθούν, µε την ακρίβεια είτε µε το ποσοστό της ανεργίας που
ανεβαίνει, οπότε χάνει η κάθε οικογένεια ένα κοµµάτι γιατί έχει
έναν άνεργο, χάνει ένα µισθό, είτε µε την έµµεση φορολογία. Χειροτερεύει η κατάσταση και δεν µπορούµε να αποξενωνόµαστε
απ’ αυτή την κατάσταση µέσα στην κοινωνία. Γι’ αυτό και πέρυσι
είχαµε πει ότι δεν χρειάζεται αύξηση ούτε στο επίπεδο που θα
είναι η εισοδηµατική πολιτική. Πέρυσι αυτό αποτέλεσε και λόγο
να µην ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. Σήµερα επαναλαµβάνεται αυτό. Εµείς δεν µένουµε µόνο σ’ αυτό που είµαστε αντίθετοι.
Θα µπορούσε να υπάρξει και µείωση παραπέρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο και εµένα, κύριε Πρόεδρε, για να
ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα έχετε και εσείς την
ανοχή του Προεδρείου.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Βλέπουµε, λοιπόν και µείωση.
Πέρσι ο κ. Σιούφας πήρε την πρωτοβουλία και είπε: «Μείωση
50% µε τη συµφωνία των κοµµάτων». Φέτος, δεν γίνεται αυτό.
Εµείς είµαστε υπέρ της µείωσης. Συζητάµε πόσο θα µπορούσε
να είναι αυτή η µείωση των βουλευτικών αποζηµιώσεων ή αν θέλετε, και κάποιων άλλων παροχών που υπάρχουν.
Όταν τροποποιείται ο Κανονισµός, έχω πει επανειληµµένα:
Είναι καθήκον των Βουλευτών να πηγαίνουν στις Επιτροπές ή δεν
είναι καθήκον; Γιατί δηλαδή θα έπρεπε να πληρώνονται ξεχωριστά οι Επιτροπές; Είναι ένα ερώτηµα που έχω βάλει επανειληµµένα, όταν τροποποιούµε τους Κανονισµούς και όταν
συγκροτούµε καινούριες Επιτροπές αµειβόµενες.
Επίσης, ο Τύπος πολλές φορές µας αρπάζει και δικαιολογηµένα, αν θέλετε, όταν αυξάνονται οι µισθοί του Προέδρου του
Αρείου Πάγου και των ∆ικαστικών και όταν δικαιούνται είτε δικαστικώς είτε µε απόφαση του Υπουργείου και αναδροµικών.
Υπάρχουν πρόσφατες αποφάσεις και ρυθµίσεις και για αναδροµικά στους δικαστές και για αύξηση των µισθών τους. Πριν από
ενάµιση χρόνο ήταν και τα δύο αυτά ζητήµατα. ∆εν αρκεί η πολιτική δέσµευση, ότι δεν θα ακολουθήσουν και οι Βουλευτές
αυτές τις αυξήσεις ή ότι δεν θα δοθούν αναδροµικά. Ξέρουµε
πολύ καλά ότι εάν γίνει προσφυγή από ένα συνταξιούχο ή από
έναν εν ενεργεία, µπορεί να την κερδίσει στο δικαστήριο και να
λέµε µετά «Τι να κάνουµε; Είµαστε υποχρεωµένοι».
Το ελέγξαµε χθες που ασχοληθήκαµε µε το θέµα. Ρητώς δεν
λένε οι σχετικές διατάξεις ότι εξαιρούνται οι Βουλευτές. Και ίσως
δεν είναι εύκολο να το πει µε νόµο, γιατί αυτά ξεκινούν από το Ζ’
ψήφισµα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε. Θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει µία απόφαση της Βουλής, όπως την έχουµε
πάρει και άλλη φορά, ότι ό,τι και να συµβεί, δεν θα δοθούν ανα-
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δροµικά και αυξήσεις όσες παίρνει ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου.
Τώρα, υπάρχουν και µία σειρά από άλλα ζητήµατα που αφορούν και τους Βουλευτές και τη λειτουργία της Βουλής γενικότερα. Θα έπρεπε να καθίσουµε να δούµε εάν µπορούν να γίνουν
οικονοµίες. Έχουµε τη γνώµη ότι υπάρχει περιθώριο οικονοµιών
ακόµα µεγαλύτερων σε µία σειρά από τοµείς. ∆εν έχουµε τα
στοιχεία. Χρειάζεται πιο αναλυτική συζήτηση και γνώση του αντικειµένου.
Έρχοµαι στους εργαζόµενους στη Βουλή. Οι εργαζόµενοι θα
πάρουν µία αύξηση 1,48%. Αυτό προδικάζει ή είναι αποτέλεσµα
απόφασης του τι θα γίνει µε τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα, ο
οποίος επηρεάζει και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας στον
ιδιωτικό τοµέα. Άρα, πάµε ουσιαστικά πανελλαδικά, όχι µόνο για
τους εργαζόµενους της Βουλής, σε αύξηση 1,5%. Ο πληθωρισµός από 0,8% τρέχει τον τελευταίο µήνα στο 1% και µέσα στο
1,48%-1,50% συµπεριλαµβάνεται και η ωρίµανση. Εάν εξαιρέσουµε την ωρίµανση, δεν ξέρω εάν µένει κάτι πάνω από τον πληθωρισµό. Εάν συµπεριλάβουµε και την παραγωγικότητα της
εργασίας, µειώνεται στην πραγµατικότητα το εισόδηµα όλων των
εργαζοµένων. Απλώς το σηµειώνω, γιατί αφορά όλους τους εργαζόµενους.
Το δεύτερο που θέλω να σηµειώσω είναι για τις σχέσεις εργασίας. ∆εν είναι σωστό, η Βουλή να δίνει το παράδειγµα ότι χρησιµοποιεί τους µισούς υπαλλήλους περίπου –το 40%, για να είµαι
ακριβής- οι οποίοι δεν είναι µόνιµοι. ∆εν είναι καλό παράδειγµα
προς την κοινωνία. Όλοι θέλουν µόνιµη και σταθερή εργασία. Θα
µπορούσανε να είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι. ∆εν αρκεί το
«αορίστου χρόνου». Έτσι πάµε, µετά το πάµε στο αορίστου χρόνου, µετά θέλουµε και κάποιους συµβασιούχους, µετά βάζουµε
και εργολάβους και έτσι προχωράει η χαλάρωση των εργασιακών
σχέσεων.
Η δική µας άποψη είναι ότι οι περίπου οκτακόσιες θέσεις ιδιωτικού δικαίου θα έπρεπε να είναι θέσεις δηµοσίων υπαλλήλων.
Απ’ ό,τι έχω µάθει, υπάρχει και ένας µικρός αριθµός συµβασιούχων. Τι θα γίνει µ’ αυτούς; Θα ακολουθήσουµε αυτό που γίνεται
στους δήµους ή µε τα «STAGE» και κάποια στιγµή µόλις λήξουν
οι συµβάσεις θα τους απολύσουµε; ∆εν συµφωνούµε µε µια τέτοια προοπτική. Επίσης, δεν συµφωνούµε και µε ορισµένες δουλειές που εκτός του κτηρίου της Βουλής δίδονται σε
εργολάβους. Αυτό το πράγµα δεν είναι καλό για τη Βουλή. Ξέρετε ότι οι εργολάβοι υπερεκµεταλλεύονται το προσωπικό το
οποίο έχουν. Ουσιαστικά, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρούν τις συλλογικές συµβάσεις. Μπορεί στα χαρτιά τους να γράφουν ή να παίρνουν και υπογραφές ότι πλήρωσαν µε πλήρες
µεροκάµατο, αλλά στην πράξη οι εργαζόµενοι για να µη χάσουν
τη δουλειά τους υπογράφουν. Και δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί
αυτό.
Κατά τη γνώµη µας πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να
γίνει µια σχέση εργασίας, µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Θα τελειώσω µε το κανάλι και µε το ραδιοφωνικό σταθµό. Είναι
και τα δύο χρήσιµα. Πρέπει να προχωρήσουµε ώστε να καλύπτεται όλη η χώρα και όχι ένα ποσοστό της. Το ραδιόφωνο να
προχωρήσει αποφασιστικά, όχι µόνο για την Αττική. Κατά τη
γνώµη µας θα ήταν καλό όλη η Ελλάδα να ακούει το ραδιόφωνο
της Βουλής. Είναι σωστή η κατεύθυνση που δίνει ο Πρόεδρος
από τη συζήτηση στην Επιτροπή, δηλαδή να αυξηθεί η παρουσίαση του έργου της Βουλής, να µειωθούν τα δελτία ειδήσεων.
∆εν είµαστε ενηµερωτικό κανάλι. Αυτό το ρόλο παίζουν άλλα κανάλια. Αφήστε που όσα περισσότερα λέµε για τα τεκταινόµενα
µπορεί να παρεξηγηθούµε καµιά φορά µε τον τρόπο που προβάλλεται το ένα και δεν προβάλλεται το άλλο. Καλό είναι να περιοριστούν. Συµφωνούµε σε αυτό.
Να αναπτυχθεί ο τοµέας του πολιτισµού, ο πολιτιστικός ρόλος
του καναλιού και αργότερα του ραδιόφωνου. Εδώ πρέπει να προσέξουµε. Στο παρελθόν υπήρξαν κάποια ντοκιµαντέρ και κάποιες
εκποµπές που παρουσίαζαν µονόπλευρα ορισµένα ιστορικά γεγονότα, για τα οποία υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση ανάµεσα
στα κόµµατα. Κάτι τέτοιο δεν είναι καλό για ένα κανάλι που πρέπει να είναι για όλους. ∆εν είναι καλό για το ίδιο το κανάλι. ∆εν
έχουµε υπόψη µας το τελευταίο διάστηµα να υπάρχουν τέτοια
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φαινόµενα. Πάντως, το υπενθυµίζουµε για να είµαστε προσεκτικοί.
Εµείς, µε βάση όσα είπα δεν θα ψηφίσουµε τον Προϋπολογισµό, όπως κάναµε και πέρυσι. Θα ψηφίσουµε τον απολογισµό
του 2008.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτσης Αποστολάτος.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα σ’ αυτή
την Αίθουσα εγκαινιάζουµε το νοµοθετικό έργο, µε τη συζήτηση
που γίνεται για την ψήφιση του Προϋπολογισµού του 2009. Για
πρακτικούς, αλλά και για συµβολικούς λόγους θα πω ότι σε κάθε
νέο οικονοµικό έτος έστω και εσωτερικού χαρακτήρα, το εσωτερικό κείµενο όπως το συγκεκριµένο είναι βαρύνουσας σηµασίας
ειδικά σήµερα δεδοµένου ότι βρισκόµαστε σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. Σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς είναι σηµαντικό,
πρώτη η Βουλή των Ελλήνων, όχι µόνο να δίνει το σωστό παράδειγµα και τις κατευθυντήριες γραµµές για περικοπή δαπανών
και για δηµοσιονοµική τακτοποίηση, αλλά και να ενισχύει πρακτικά την οικονοµική πολιτική της χώρας, αφού τα κονδύλια που
εξοικονοµούνται προορίζονται για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Στόχος είναι να προσαρµοστούν οι δαπάνες λειτουργίας της
Εθνικής µας Αντιπροσωπείας στην άκρως δυσµενή οικονοµική
κατάσταση της χώρας, στα δυσµενή οικονοµικά δεδοµένα και να
περιοριστούν, αν όχι να εξαλειφθούν, οι όποιες προκλητικές δαπάνες, χωρίς βεβαίως να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα, η λειτουργικότητα του κοινοβουλευτικού έργου, χωρίς να
παρακωλύεται δηλαδή τίποτα από αυτά που µας επιτρέπουν να
λειτουργούµε σωστά, δηµοκρατικά, ελεύθερα και ακέραια.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται ως ένα βαθµό µε την παρούσα
πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε, αν και βασικό ζητούµενο θα ήταν
να υπάρξουν πραγµατικά ρηξικέλευθες και καινοτόµες προτάσεις βελτίωσης περαιτέρω της λειτουργικότητας αυτού του ναού
της δηµοκρατίας.
Βάσει του σχεδίου προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για
το 2010, µετά από προσεκτική µελέτη του και έχοντας συµµετάσχει στη διαδικασία έγκρισης του αντίστοιχου προϋπολογισµού
στην περασµένη µου θητεία για το 2009, σηµειώνω τα εξής.
Πρώτον, ότι είναι πράγµατι η πρώτη φορά που έχουµε µία τέτοια µείωση µετά από σχεδόν τριάντα χρόνια. Προβλέπεται, δηλαδή, µείωση των δαπανών κατά 1,75%, σε τοµείς που δεν
εντάσσονται στη σφαίρα των λεγοµένων ανελαστικών δαπανών.
Οι περικοπές αφορούν κυρίως τις προµήθειες έργων τέχνης,
ιστορικού υλικού, τις επιχορηγήσεις, τις αµοιβές επιτροπών, τις
µετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, τις λεγόµενες δηµόσιες σχέσεις.
Συγκεκριµένα έχουµε µείωση κατά 17,09% των εξόδων για
κάθε είδους δραστηριότητα δηµοσίων σχέσεων και µείωση κατά
16,67% για εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης, µείωση κατά 15,86% για προµήθεια κάθε είδους µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.
Ως προς τις περικοπές που γίνονται για τη συντήρηση και επισκευή κτηρίων, οι οποίες εµφανίζουν µικρότερο ποσοστό σε
σχέση µε τις υπόλοιπες, θα ήθελα να πω ότι είναι σηµαντικό να
συνεχιστεί αυτό που είχαµε συµφωνήσει στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο για την ενίσχυση του περιβάλλοντος
χώρου της Βουλής, και περισσότερο για την απόφαση που είχαµε πάρει για το πράσινο, για φυτά όπως ελιές και εσπεριδοειδή
που συνάδουν µε τη φυσική εικόνα της ελληνικής χλωρίδας.
Επίσης, θα επαναλάβω και το επιτακτικό της υλοποίησης
αυτού που είχε συµφωνηθεί στην προηγούµενη Βουλή για την
αλλαγή ορισµένων εξωτερικών µαρµάρινων πλακών, εξαιρετικά
επικίνδυνων πολλαπλώς για όσους κινούµεθα στο χώρο αυτό,
καθώς επίσης ότι είναι σηµαντικό να εξετάσουµε και τη δηµιουργία αυτού του καταστήµατος της Βουλής µε βιβλία, σουβενίρ
κ.λπ. κατά τρόπο αντίστοιχο των υπολοίπων ξένων Κοινοβουλίων,
της Ευρώπης τουλάχιστον. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν –και
είναι- κυριολεκτικά πραγµατικά χρήσιµο για την επαρκέστερη
προβολή του κοινοβουλευτικού µας πολιτισµού.
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Πέρα ωστόσο από τη µείωση των δαπανών, η κατάθεση του
αναλυτικού Προϋπολογισµού του Κοινοβουλίου για το 2010 ήρθε
να επιβεβαιώσει την ύπαρξη, αν όχι γκρίζων δικαιολογηµένων
ζωνών, όπως οι δηµοσιογράφοι έγραψαν, όµως ερωτηµάτων που
έθεσαν όσον αφορά στο κόστος που συνηθίζουν να λένε ότι έχει
η δηµοκρατία για την ελληνική κοινωνία, θίγοντας έτσι τον κοινοβουλευτισµό, όπως µάλιστα πάρα πολύ σωστά ο εισηγητής
της Πλειοψηφίας παρατήρησε.
Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα των χρηµάτων που προορίζονται για την αποζηµίωση των µελών συλλογικών οργάνων και ισοδυναµεί µε το 1/3 της βουλευτικής αποζηµίωσης ηµών των
τριακοσίων. Λάβαµε, βεβαίως, από εσάς, κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση ότι πρόκειται περί δικαιολογηµένης παραπλάνησης
λόγω του λανθασµένου τίτλου του κωδικού αυτού. Στην εποχή –
ως το ΠΑΣΟΚ συνηθίζει- του «new speak», ας µην µείνουµε στο
βερµπαλισµό. Εννοείται, λοιπόν, ότι µε αυτόν τον τίτλο του κωδικού αυτού είναι οι επισκέψεις των σχολείων, οι εργασίες της
Βουλής των Εφήβων, όπου υπήρξε µεν µια ορισµένη µείωση, η
οποία όµως θα µπορούσε να είναι και µεγαλύτερη, χωρίς να υπονοµεύεται καθόλου και σε καµµία περίπτωση η µεγάλη σηµασία
και η επιτυχία αυτών των δύο παιδευτικών προγραµµάτων.
Ως προς το ασαφές «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις» θα σας πω ότι στη µεγάλη δεξαµενή των πάσης φύσεως
ποσών που δαπανούνται για τους εργαζοµένους στο Κοινοβούλιο παγίως περιλαµβάνονται κι εκείνα που αφορούν στην πέραν
του µισθού αµοιβή για υπερωρίες. Είναι γνωστό ότι το Κοινοβούλιο λειτουργεί συνήθως χωρίς ωράριο, αλλά µε αρκετούς
υπαλλήλους. Παραµένει όµως άγνωστο κατά πόσον µέσα σ’ ένα
τέτοιο πλαίσιο µπορεί να αιτιολογηθεί η καταβολή για ένα µόνο
έτος ποσού ύψους 22.330.700 ευρώ, όπως αναφέρει ο κωδικός
«Υπερωρίες πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών και οργάνων
της ΕΛΑΣ» κ.λπ., που όµως, επειδή µας εξηγήσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι κυρίως είναι το άνοιγµα και το κλείσιµο της Βουλής, νοµίζω ότι όταν πάλι αυτή η λεζάντα «θα πω, για να µην επαναλάβω
το «new speak»», διορθωθεί δεν θα υπάρχει και πρόβληµα επί
της ουσίας.
Επίσης, παρά τις αποφασισθείσες περικοπές που προανέφερα, εξακολουθεί να είναι υψηλό το ποσό που προβλέπεται να
καταβληθεί για την προµήθεια έργων τέχνης, κειµηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού καθώς, παρά τη µείωση, φθάνει τις 300.000 ευρώ. Κι αυτό το λέω εγώ, που είναι γνωστό ότι
είµαι λάτρης της οµορφιάς της Τέχνης και του Πολιτισµού,
επειδή παρατηρείται µια αναντιστοιχία ως προς τη διάθεσή τους
στους χώρους, στα γραφεία, κ.λπ.. Βεβαίως, επαναλαµβάνω την
προσωπική µου άποψη ότι αν πρόκειται να σώσουµε έναν Εγγονόπουλο ή έναν Γκύζη από τους «Sotheby’s» ή όπου αλλού ή ένα
αρχαιοελληνικό κοµµάτι, βυζαντινό ή ό,τι άλλο, νοµίζω ότι θα
µπορούσαµε να βγάλουµε τον Προϋπολογισµό και έξω. ∆απανούµε ωστόσο υπέρογκα ποσά, που τελικά είναι πράγµατα που
δεν βλέπουµε. Μιλάω από προσωπική εµπειρία. Είµαι υποχρεωµένος να αναφέρω την προσπάθεια που έχω κάνει για να στελεχωθεί και επιπλωθεί το Γραφείο του ΣΤ’ Αντιπροέδρου που είναι
επιεικώς απαράδεκτο, όπως παραδόθηκε, ως προς τη λειτουργική του χρήση και που δεν ανταποκρίνεται σωστά στον αντίστοιχο θεσµικό του ρόλο.
Πρέπει να είµαστε, θα έλεγα, αυστηροί έως πολύ εξονυχιστικοί στους ελέγχους για το ποιος και πώς διαχειρίζεται αυτές τις
προµήθειες και για το πού πάνε όλα όσα δεν χρησιµοποιούνται,
γιατί είµαστε αναγκασµένοι τελικά να δεχθούµε καρέκλες, γραφεία, οτιδήποτε, που δεν στέκονται στο χώρο αυτό και στην αισθητική του. Σε παρένθεση θα πω ότι υπήρχαν εξαιρετικά παλιά
δρύινα γραφεία -συντηρήθηκε µοναδικά η Αίθουσα τούτη, -κι εγώ
κατέβηκα στις αποθήκες- τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά και οι
προµήθειες είναι από έπιπλα µελαµίνης πολυεθνικών εταιριών,
οι οποίες δεν ξέρω πώς φθάνουν το χρόνο κοντά τις 500.000
ευρώ. Μισό εκατοµµύριο! ∆εν θα αναλύσω το θέµα αυτό. Θέλει
όµως έλεγχο.
Και µε την ευκαιρία αυτή θα πω ότι όπως έχουν γίνει δύο
φορές έλεγχοι για το πόσο πραγµατοποιούνται όλα αυτά είχε
γίνει και πρόταση από το συνάδελφο που λείπει, τον εισηγητή
της Νέας ∆ηµοκρατίας, να γίνεται τριµηνιαίος έλεγχος, τον οποίο

385

είχα επικροτήσει στην Επιτροπή.
Τώρα, όσον αφορά το θέµα των περικοπών που θα γίνουν στη
διάθεση του Τύπου, εφηµερίδων και περιοδικών, επικροτώ το
µέρος της απόφασης που πήρατε και γλιτώνετε περίπου 100.000
ευρώ πολύ έξυπνα από αυτά τα περιττά DVD και τις άλλες προσφορές, όχι όµως τον περιορισµό των ίδιων των εντύπων, διότι
για πάρα πολλούς από εµάς, αν όχι και για τους τριακόσιους, που νοµίζω ότι όλοι έχουν τις δικές τους προτιµήσεις στον Τύποείναι θέµα γνώσης, γνώσης απαραίτητης που πρέπει να φθάνει σ’
εµάς. Εµένα προσωπικά στην Επιτροπή µου είπατε ότι αφαιρέθηκαν απλώς τα περιοδικά των σπορ και της µόδας. ∆εν έχω να
πω τίποτα. Καλό θα ήταν να µην κοπεί τίποτα από τα περιοδικά,
για να έχουµε ολοκληρωµένη ενηµέρωση όλοι µας.
Παραµένουν τα ερωτήµατα για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και ο συνάδελφος από το ΚΚΕ έκλεισε µιλώντας γι’ αυτό.
Συµφωνήσαµε όλοι –και είναι προς τιµήν σας- ότι δεν φιλοδοξείτε να είστε Πρόεδρος Βουλής που δεν θέλει µε τίποτα να γίνει
ένας οιονεί αποτυχηµένος καναλάρχης, όπως είπατε. Σαφώς
είναι προς τιµήν σας αυτό, όπως και η δωρική παρατήρησή σας...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Αποστολάτε, δεν
θα επιθυµούσα να παριστάνω τον οιονεί καναλάρχη ούτε επιτυχηµένο ούτε αποτυχηµένο.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ωραία, θα συµφωνήσω και σ’ αυτό και θα προχωρήσω σε αυτό
που έλεγα. Για το επιτυχηµένο, το να είναι η τηλεόραση της Βουλής µε θεµατολογία το κοινοβουλευτικό έργο και τον κοινοβουλευτισµό, µε µίνι δελτία ειδήσεων είναι ό,τι καλύτερο και νοµίζω
ότι λίγο-πολύ αυτό γίνεται από την άλλη.
Όµως, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση θα πρέπει «per mare
per terra» να φθάσει σε όλη την επικράτεια, µε κάθε τρόπο. ∆εν
γίνεται να υπάρχουν δίαυλοι για τον κάθε γνωστό ή άγνωστο
κύριο Χ και να µην έχει η Βουλή των Ελλήνων εµβέλεια σε όλον
τον ελλαδικό χώρο για λόγους, αν θέλετε, όχι πολιτισµικούς,
αλλά πολιτικούς, διπλωµατικούς και –θα πω- εθνικά υπαρξιακούς.
Θα πω επίσης ότι βεβαίως φαντάζοµαι πως δεν µπορεί και δεν
είναι εύκολο να γίνει ένα έντυπο, αλλά αυτό το υπάρχον «Βουλή
και Ευρωβουλή» θα το ήθελα περισσότερο –αν θέλετε- ανοικτό,
περισσότερο κοινοβουλευτικό, χωρίς κανένα ίχνος ιδιαιτερότητας.
Θα σας πω ακόµη ότι όλα αυτά τα θέµατα τα οποία συζητήθηκαν για το συνολικό τους κόστος µε τον αριθµό των δηµοσιογράφων που είναι ογδόντα έξι και δεκατέσσερις στο ραδιόφωνο
–από τους οποίους στο σύνολο των δεκατεσσάρων είναι δηµοσιογράφοι, αν θυµάµαι- είναι ένα θέµα για το πόσο µπορούν
αυτοί οι άνθρωποι να είναι λειτουργικοί σ’ αυτό το µέρος της
Βουλής, το οποίο είναι η επικοινωνία µας µε την κοινωνία, µε τους
πολίτες που µας ψηφίζουν και µε το έργο µας.
Παρά, λοιπόν, τις όποιες παρατηρήσεις για το συγκεκριµένο
Προϋπολογισµό ∆απανών της Βουλής για το 2010, θα πω ότι συνεχίζετε την όλη προσπάθεια χρηστής, όπως την ονοµάζουµε,
διαχείρισης του οικονοµικού νοικοκυρέµατος.
Σηµειώνεται βεβαίως –το ξαναλέω για δεύτερη φορά- ότι είναι
η πρώτη φορά από το 1974 που ο Προϋπολογισµός της Βουλής
καταγράφει µείωση στις προβλέψεις των δαπανών. Την τελευταία δεκαετία οι προϋπολογισµοί παρουσίαζαν αυξήσεις που κυµαίνονταν από το 4,18% το 2001 και έφθασαν έως και το 19,88%
το 2005.
Θα σας πω επίσης ότι εκτιµώ την ειδική προσπάθεια που κατεβλήθη, για να λειτουργήσει το Κοινοβούλιο υποδειγµατικά σε
καιρούς «ον µενετούς» και επειδή θεωρώ ότι έστω και µε µείωση
3,8 εκατοµµυρίων ευρώ οικονοµία είναι πράγµατι δυνατόν να λειτουργήσει η Βουλή συµβολικά και υποδειγµατικά ως πρότυπο.
Άλλωστε, πιστεύω ότι το κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα.
∆εν παραιτούµαι όµως του δικαιώµατος της ελπίδας τον επόµενο χρόνο –πρώτα ο Θεός- να κάνουµε έναν προϋπολογισµό
µεγαλύτερης συλλογικότητας, ευαισθησίας, µε όραµα δηµοσίου
συµφέροντος, πιότερο φιλάνθρωπου, µε έµπρακτο σεβασµό οικονοµικών όρων της συγκυρίας και πάντα µε ευγενή συναισθήµατα.
Στο έργο που ο προηγούµενος Πρόεδρός µας κ. ∆ηµήτρης Σιούφας, που είναι παρών, όπως ο παλαιότερος µεγάλος Πρόε-
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δρος ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης του είχε πει ότι µέσα σε δυο
χρόνια έκανε περισσότερα έργα από όσα έγιναν σε µια εικοσαετία, λέω προσωπικά ευχαριστώ, για να πω γιατί πολύ εύκολα επικυρώνουµε σαφώς τον Απολογισµό του 2009.
Για τον κλωβό των κινητών, παρά το έργο που έκανε η οµάδα
του Πολυτεχνείου, θα σας πω σαν γιατρός ότι ισχύει ό,τι ισχύει
και για τα κινητά. ∆εν είµαστε καθόλου σίγουροι. Το σίγουρο
είναι ότι υπερλειτουργούν τα όργανα αυτά και βεβαίως αυτή η
ηλεκτροµαγνητική δράση έχει σαφή επίδραση στην υγεία όλων
όσων είµαστε εδώ. Αυτό το λέω γιατί χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος.
Κατά τα άλλα, γι’ αυτό που είπατε ότι η Βουλή κοστίζει το
χρόνο 20 ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη, δηλαδή µία συνδροµή σ’
έναν πολιτιστικό σύλλογο ή µία συνδροµή σε κάτι πολύ απλό και
για όλο τον κόπο, για το νοικοκύρεµα και για τη τάξη που προσπαθείτε να βάλετε, υπερψηφίζουµε την προσπάθεια σας και σας
εύχοµαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Βαΐτση.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθούµε από την πλευρά µας, η νέα περίοδος της Βουλής να είναι πολύ περισσότερο πετυχηµένη από τις προηγούµενες, για το καλό βεβαίως της χώρας και του ελληνικού λαού. Να
ευχηθώ και σε σας, κύριε Πρόεδρε και στο Προεδρείο συνολικά
να τα πάει καλά, να βοηθήσει τις εργασίες αυτής της Βουλής και
να βοηθήσει την αναβάθµισή της, η οποία είναι ένα επείγον αίτηµα των καιρών.
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, συζητάµε
τον Προϋπολογισµό της Βουλής του 2010. Είναι µία πολύ σηµαντική συζήτηση από την άποψη των εργασιών αυτής της Βουλής
και για τη προοπτική της τον επόµενο χρόνο.
Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να πω ότι οι προϋπολογισµοί της
Βουλής διαφέρουν σηµαντικά από τους προϋπολογισµούς του
κράτους. Οι προϋπολογισµοί του κράτους έχουν πολύ µεγάλη
αδιαφάνεια, είναι δύσκολο να τους παρακολουθήσει κανείς αν
δεν έχει ειδικές τεχνικές γνώσεις κι έχουν ένα πάρα πολύ σαφή,
θα έλεγα, κατά την άποψή µας τουλάχιστον, αντικοινωνικό και
αντιαναπτυξιακό προσανατολισµό. Γι’ αυτό άλλωστε και τους καταψηφίζουµε. Γι’ αυτό άλλωστε πέραν του περιεχοµένου των
προϋπολογισµών αυτών, έχουµε ζητήσει επανειληµµένα ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος που συγκροτούνται αυτοί οι προϋπολογισµοί, που παρακολουθούνται, που εκτελούνται και που
ελέγχονται.
∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα, µε αποτελέσµατα πάρα πολύ οδυνηρά, ακόµα και για το κύρος και την εικόνα της Βουλής µέσα στη κοινωνία. Έχουµε ακούσει, βεβαίως,
από τη πλευρά της Κυβέρνησης θετικές εξαγγελίες για το ότι
θέλει να προχωρήσει σε αλλαγές όσον αφορά τουλάχιστον τον
τρόπο συγκρότησης του κρατικού προϋπολογισµού. Περιµένουµε βεβαίως. Εµείς θα στηρίξουµε κάθε τέτοια προσπάθεια,
παρ’ όλο που ο κρατικός προϋπολογισµός που κατατέθηκε για το
2010 δεν περιέχει τίποτα τέτοιο.
∆εν έχω κάνει λάθος, βεβαίως, αναφερόµενος στον κρατικό
γενικό προϋπολογισµό, ξέρω ότι συζητάµε για τον Προϋπολογισµό της Βουλής, αλλά επιτρέψτε µου να πω ότι όσο και να είναι
καλύτερος από την άποψη της ουσίας του αυτός ο προϋπολογισµός της Βουλής και πολύ διαφανέστερος από τον Προϋπολογισµό του Κράτους, ωστόσο νοµίζω ότι θα κάναµε ένα πολύ
µεγάλο λάθος αν εφησυχάζαµε, αν δεν προσπαθούσαµε µε
πνεύµα αυτοκριτικής, µε πνεύµα κριτικό, ανεξάρτητα από παρατάξεις να δούµε ξανά αυτό τον προϋπολογισµό και να χαράξουµε
ίσως, όπου χρειάζεται και νέες κατευθύνσεις για το µέλλον.
Άκουσα και ξέρετε πολύ καλά -δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ,
βεβαίως- ότι πολλές φορές αυτή η Αίθουσα και οι Βουλευτές
συλλήβδην υφίστανται µία κριτική συχνά πολύ κακοπροαίρετη
και συχνά εντελώς υπερβολική. Όµως, το ότι γίνεται πολλές
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φορές µία κριτική η οποία είναι υπερβολική ή και καλοπροαίρετη,
αυτό δε σηµαίνει ότι εµείς, ερχόµενοι εδώ και συζητώντας για
θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και τον Προϋπολογισµό της
Βουλής, το µόνο που πρέπει να κάνουµε είναι να βλογάµε τα
γένια µας και να ξορκίζουµε αυτού του είδους τις κριτικές.
Πρέπει εµείς τολµηρά να βάλουµε το χέρι µας επί τον τύπον
των ήλων, να δούµε τον εαυτό µας ο καθένας προσωπικά, να
δούµε τις συλλογικές µας λειτουργίες στο µέτρο που είναι συλλογικές και αφορούν πέρα από διαφορές όλα τα κόµµατα, να τις
δούµε κριτικά, να τις επανεξετάζουµε, να προβληµατιζόµαστε,
ώστε να γίνεται σταθερά και συνεχώς µία βελτίωση των πραγµάτων. Και αυτό νοµίζω ότι είναι υποχρέωσή µας και για να αντιµετωπίσουµε τις κακοπροαίρετες κριτικές και συχνά τις
υπερβολές οι οποίες γίνονται.
Γι’ αυτό εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται δύο µεγάλες µεταρρυθµίσεις η Βουλή πλέον, απόλυτα αναγκαίες, πολύ σοβαρές και κρίσιµες, αν θέλει η Βουλή να διαφυλάξει το κύρος της στην
κοινωνία και να προασπίσει τον ρόλο της. Και αυτές οι δύο µεγάλες µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στη Βουλή αφορούν
κυρίως δύο άξονες.
Πρώτος άξονας και πολύ βασικός -κεντρικός άξονας, θα
έλεγα- είναι η αναβάθµιση της λειτουργίας της Βουλής ως νοµοθετικού Σώµατος, κατ’ αρχάς και ως ελεγκτικού Σώµατος της
εκάστοτε Κυβέρνησης. Θα πω µερικά πράγµατα, µερικές σκέψεις γι’ αυτόν τον άξονα, που είναι πάρα πολύ κρίσιµος, στη συνέχεια.
Ο δεύτερος άξονας που χρειάζεται να κάνουµε µεταρρυθµίσεις είναι στον τρόπο που συντάσσουµε, καταρτίζουµε και ελέγχουµε τον ίδιο, τον δικό µας προϋπολογισµό. Και εδώ πρέπει να
αλλάξουν αρκετά πράγµατα. ∆εν λέω ότι δεν είναι ο Προϋπολογισµός αυτός που έχουµε και κατά παράδοση τον βλέπουµε θετικά όλοι, δεν λέω ότι δεν βρίσκεται σε µια θετική κατεύθυνση,
αλλά πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και πολύ περισσότερο, χρειάζεται αυτή η βελτίωση σήµερα, διότι οι καιροί
έχουν αλλάξει, οι ανάγκες είναι διαφορετικές και πολλά πράγµατα έχουν τροποποιηθεί.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις να κάνω
ορισµένες παρατηρήσεις για τον Προϋπολογισµό που έχουµε
µπροστά µας για το 2010, αλλά και για τον Απολογισµό του Προϋπολογισµού της Βουλής, δηλαδή, την εκτέλεσή του του 2008.
Πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω και είναι µαζί παρατηρήσεις και ερωτήµατα: Προβλέπεται για τον Προϋπολογισµό του
2010 ότι θα ανέλθει στα 218.000.000 ευρώ περίπου. Και αυτό το
ποσό είναι µικρότερο από τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για
το 2009 κατά 3.800.000 ευρώ και από τις εκτιµώµενες δαπάνες
για το 2009 κατά 3.600.000 ευρώ περίπου, δηλαδή, περίπου
1,65%. Υπάρχει µία γενική µείωση -παρακολουθούµε τα πράγµατα- του Προϋπολογισµού του κράτους και εδώ, κατ’ αντιστοιχία, να το πούµε έτσι, στον προϋπολογισµό της Βουλής
εµφανίζεται µία µείωση κατά τι µεγαλύτερη απ’ ό,τι του προϋπολογισµού του κράτους. ∆ηλαδή, µε δύο λόγια, φαντάζοµαι ότι
το σκεπτικό είναι η Βουλή να δώσει το µήνυµα του περιορισµού
των δαπανών γενικότερα στην κοινωνία, πρώτη αυτή και µε ένα
προβάδισµα σε σχέση µε τον κρατικό προϋπολογισµό.
Επιτρέψτε µου να µη µπορώ να συµµεριστώ αυτή την ευχάριστη, ας πούµε, οµοφωνία, ότι, όταν µειώνουµε τις δαπάνες εν
γένει, τότε κάνουµε κάτι καλό και είναι και θετικό. Αυτό δεν είναι
αναγκαίο. Μπορεί να µειώνονται οι δαπάνες και ένας τόπος ή
ένας χώρος, µια λειτουργία, αντί να κάνει εξοικονόµηση, να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και µπορεί να αυξάνονται οι
δαπάνες και να µη γίνεται σπατάλη. Αντίθετα, να έχουµε αξιοποίηση των δαπανών µ’ έναν παραγωγικό θα έλεγα, αποτελεσµατικό και αναπτυξιακό τρόπο και αυτή η αύξηση των δαπανών
να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Εποµένως, δεν πρέπει να θεωρούµε κατ’ ανάγκη ότι, αφού µειώνουµε είναι καλό, αφού αυξάνουµε είναι κακό. Να δούµε τι µειώνουµε και αν πρέπει να το µειώσουµε, τι αυξάνουµε και αν αυτό
που αυξάνουµε πρέπει να αυξηθεί.
Εγώ δεν µπορώ να βγάλω ένα ασφαλές συµπέρασµα για το
χαρακτήρα των µειώσεων. Και δεν µπορώ να βγάλω ασφαλές συµπέρασµα, διότι δυστυχώς, παρατηρώντας διαχρονικά τις εκτε-
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λέσεις των προϋπολογισµών της Βουλής, βλέπω ότι γίνονται
πάρα πολύ σοβαρές αποκλίσεις και µεταθέσεις κονδυλίων, χωρίς
να γνωρίζει εκ των προτέρων η Επιτροπή ή και το Σώµα που ενέκρινε τον Προϋπολογισµό, γιατί γίνονται αυτές και αν υπακούουν σε κάποια λογική ή σε κάποια θετική σκέψη ή όχι.
Και το δεύτερο για το οποίο δεν µπορώ να κάνω µια ασφαλή
εκτίµηση για το θετικό της µείωσης, είναι ότι κατά παράδοση η
Βουλή, κάθε χρόνο –δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η παράδοση,
ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι αυτό είναι καλό για τη Βουλή- επιστρέφει χρήµατα στον κρατικό προϋπολογισµό. Και αυτό µπορεί να είναι κάτι θετικό, αλλά µπορεί να είναι και τίποτα, δηλαδή,
να αγρεύουµε θετικές εντυπώσεις.
Βλέπω ότι το 2008 έχουµε επιστροφή περίπου 6.000.000 ευρώ,
πολύ µεγαλύτερη από τη µείωση που πάµε να κάνουµε. Το 2007
έχουµε µία επιστροφή πάνω από 2.000.000 ευρώ, το 2006 πάνω
από 6.000.000 ευρώ, δηλαδή δεν βγαίνει αβίαστα το συµπέρασµα για το χαρακτήρα αυτής της µείωσης και τον προσανατολισµό της.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να µου επιτρέψετε να
κάνω είναι οι αυξήσεις που προβλέπονται για τους µισθούς των
εργαζοµένων στη Βουλή. Και πρέπει όλοι νοµίζω να τους συγχαρούµε και να τους ευχαριστήσουµε για το πολύ θετικό έργο
που συνεισφέρουν σ’ αυτήν την Αίθουσα και βεβαίως, ιδιαίτερα
θα έλεγα για την προθυµία µε την οποία εξυπηρετούν τους Βουλευτές. Αυτό είναι και µία προσωπική µου εµπειρία, αλλά νοµίζω
ότι κατά τεκµήριο είναι, όπως ακούω και από τους συναδέλφους,
µια εµπειρία όλων µας.
Κοιτάζω, λοιπόν, το κονδύλι που αναφέρεται στις αυξήσεις των
µισθών των υπαλλήλων και παρατηρώ ολίγον έκπληκτος ότι η αύξηση αυτή είναι εντελώς περιορισµένη. Μιλάω για τους τακτικούς υπαλλήλους. Από 28.100.000 ευρώ πάµε περίπου στα
28.500.000 ευρώ, δηλαδή µια αύξηση 425.000 ευρώ ή ως ποσοστό 1,5%.
Και ερωτώ –το ρώτησα και στην Επιτροπή- πώς είναι δυνατόν
η αύξηση στους βασικούς µισθούς των τακτικών υπαλλήλων να
είναι 1,5%; Πώς είναι δυνατόν; ∆εν υπάρχει ωρίµανση; Η Κυβέρνηση δεν λέει ότι θα δώσει αυξήσεις που θα καλύπτουν τον πληθωρισµό; Με 1,5% δεν καλύπτονται αυτά τα πράγµατα.
Ακόµα και πάγωµα των προσλήψεων να έχουµε –που θα εξηγήσω µετά ότι δεν είναι εύκολο να έχεις πάγωµα και δεν πρέπει
να έχεις πάγωµα για µια σειρά άλλους λόγους- δεν βγαίνει αυτό
το νούµερο. Εκτός αν υπάρχει κάποια σκέψη
–που δεν το πιστεύω, το αποκλείω εντελώς τουλάχιστον από την πλευρά του
Προεδρείου και της Κυβέρνησης- να µην έχουµε αυτές τις αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισµό.
Αυτό πάντως το κονδύλι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να διορθωθεί, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Και ανατρέχοντας στα προηγούµενα έτη, θέλω να πω ότι πάντα ήταν
σοβαρά υποεκτιµηµένο αυτό το κονδύλι, αλλά και από τις προηγούµενες χρονιές δεν έχουµε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
Για να µην αναφερθώ σε παραδείγµατα των αυξήσεων που είχαµε και πέρυσι και πρόπερσι, οι οποίες ήταν αρκετά «ικανοποιητικές» να το πω έτσι, σε σχέση µε τις προβλέψεις τουλάχιστον
τις φετινές.
Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι για τους κωδικούς που περιλαµβάνουν ποσά που κατευθύνονται σε δραστηριότητες, που υπάρχουν τουλάχιστον από την πλευρά µας
ερωτήµατα για το τι ακριβώς χρηµατοδοτούµε. Σε ποιους κωδικούς αναφέροµαι; Αναφέροµαι στα δυο κονδύλια, κωδικός 0515,
αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων και κωδικός α0519, λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις. Το µεν πρώτο κονδύλιο είναι της τάξης των 11.500.000 ευρώ και το δεύτερο
κονδύλιο είναι 20.000.000 ευρώ.
Για το πρώτο κονδύλιο ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Πετσάλνικος µας εξήγησε στην Επιτροπή ότι αφορά δαπάνες που γίνονται, παρότι ο τίτλος δεν είναι σωστός, για την αποζηµίωση
µελών συλλογικών οργάνων και οι δαπάνες που γίνονται αφορούν και τη Βουλή των Εφήβων και τις επισκέψεις µαθητών που
γίνονται σε αυτήν την Αίθουσα, δυο δραστηριότητες οι οποίες
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νοµίζω ότι αξίζει να έχουν µια χρηµατοδότηση, αν και η Βουλή
των Εφήβων θέλει κάποια αλλαγή, γιατί αν συνεχίσει έτσι νοµίζω
ότι κάτι δεν πάει καλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέµα
όµως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, θα
έχετε την ανοχή που είχαν και οι προηγούµενοι αγορητές και εισηγητές. Λάβετε όµως υπ’ όψιν σας ότι ολοκληρώσατε το χρόνο
σας και τώρα είστε στην παράταση του χρόνου, είναι κατά την
κρίση σας, να έχετε όµως υπ’ όψιν σας ότι δεν µπορώ παρά πολύ.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω σε λίγο.
Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις. Αυτά υπάρχουν
στο κονδύλιο που αναφέρθηκα, αλλά φαντάζοµαι ότι δεν είναι
µόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα πράγµατα που ασφαλώς θα
υπάρχουν εξηγήσεις. ∆εν προλάβαµε να ολοκληρώσουµε γιατί
έγιναν πολύ σύντοµα, τουλάχιστον η δική µας ενηµέρωση.
Για το δεύτερο κωδικό είναι αρκετά µεγάλο το ποσό. Είναι ο
κωδικός 2359 που αφορά επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης µε 5.500.000. Επιχορήγηση σε
λοιπά πολιτιστικά ιδρύµατα 2.500.000. Επιχορηγήσεις στον
ΚΑ259, φυσικών ή νοµικών προσώπων και οργανισµών,
1.400.000. Κωδικός 2611, επιχορηγήσεις σε πολιτικούς και οικονοµικούς οργανισµούς 1.200.000 ευρώ.
Νοµίζω ότι αυτοί οι κωδικοί πρέπει να εξειδικεύονται περαιτέρω ώστε να ξέρουµε όχι µόνο εµείς αλλά να ξέρουν συνολικότερα όσοι ενδιαφέρονται για τον προϋπολογισµό της Βουλής, να
ξέρουν τι ακριβώς επιχορηγεί η Βουλή και µε τι ποσά. Να υπάρχει δηλαδή µεγαλύτερη διαφάνεια στη δηµοσιότητα αυτών των
κονδυλίων. Και αν δεν µπορεί να γίνει για το τρέχον έτος, για το
επόµενο που εν µέρει µπορεί να γίνει, τουλάχιστον στον απολογισµό αυτά πρέπει να φαίνονται µε έναν πιο αναλυτικό τρόπο,
για να υπάρχουν πάντοτε ασφαλή συµπεράσµατα. ∆εν υπονοώ
τίποτα, αλλά νοµίζω ότι αυτό επιβάλλει µια δηµοσιονοµική τάξη
και διαφάνεια στη Βουλή.
Αυτό όµως που θα ήθελα να υπογραµµίσω περισσότερο είναι
το θέµα των εργασιακών σχέσεων στη Βουλή. Και εδώ αυτά τα
οποία συµβαίνουν νοµίζω ότι δεν στέλνουν τα καλύτερα των µηνυµάτων στην κοινωνία µας.
Εδώ παρακολουθώ ότι έχουµε τους εργαζόµενους στη Βουλή,
τακτικούς υπαλλήλους, µετακλητούς και εργαζόµενους µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πρώτη παρατήρηση που κάνω
είναι ότι οι µετακλητοί για τα δυο τελευταία χρόνια -δεν πάω στα
προηγούµενα, δεν ανατρέχω, φαντάζοµαι ότι υπήρχαν αυξήσεις
στο προσωπικό και στα προηγούµενα χρόνια- έχουν αυξηθεί
κατά 34%. Έχουµε εκατόν εξήντα τέσσερις σύνολο από εκατόν
τριάντα έξι. Σε αυτούς που εργάζονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έχουµε πάνω από 20% αύξηση µέσα στα δυο χρόνια.
Και το ερώτηµα είναι πώς προσλήφθηκαν αυτοί και αν αυτή η
αύξηση στους µετακλητούς είναι απαραίτητη και πρέπει να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. ∆ιότι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αν πάµε έτσι, µε αυτούς τους ρυθµούς, πολύ φοβάµαι
ότι ανατρέπεται συνολικά το εργασιακό τοπίο µέσα στη Βουλή,
µε ευρύτερες επιπτώσεις στο δηµόσιο τοµέα. Νοµίζω ότι είναι
απαράδεκτο για τη Βουλή αντί να καλύψει τις ανάγκες της µε µόνιµο προσωπικό, τελικά το µόνιµο, το τακτικό προσωπικό του δηµοσίου, να είναι µειοψηφία. Και εκεί πάµε τελικά, µέσα από τη
Βουλή να ανατρέψουµε τις εργασιακές σχέσεις συνολικά στο δηµόσιο;
Νοµίζω ότι τελικά εδώ πρέπει να γίνουν σηµαντικές αλλαγές
και να δούµε και το θέµα των εργασιακών σχέσεων. Έχουµε συµβασιούχους ορισµένου χρόνου, έχουµε συµβασιούχους έργου,
έχουµε προσωπικό που δουλεύει µέσω εργολάβων, ιδιαίτερα οι
καθαρίστριες. Αυτό είναι απαράδεκτο για τη Βουλή. Και ερωτώ:
Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Αν είναι έτσι, δηλαδή αν δεν είναι καθαρά εποχικοί,
να το συζητήσουµε και να δούµε πώς θα αλλάξουµε την εργασιακή τους σχέση. Οι συµβάσεις έργου είναι όλες πραγµατικές
συµβάσεις έργου; Ερωτήµατα θέτω.
Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούµε συνολικά το εργα-
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σιακό τοπίο. Είναι θετικό αυτό που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της
Βουλής, ότι δηλαδή από εδώ και πέρα όλες οι προσλήψεις θα γίνονται µέσω ΑΣΕΠ. Πρέπει να τηρηθεί όµως και δεν πρέπει να
αφεθούν «παραθυράκια» για υποκαταστάσεις µόνιµων εργασιακών σχέσεων, σχέσεων δηλαδή που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες µε παράπλευρους τρόπους ώστε να γίνονται
προσλήψεις οι οποίες δεν έχουν γίνει µε τον καλύτερο δυνατό
και διαφανή τρόπο µέσα σ’ αυτόν το χώρο.
Τελειώνω µε τον Απολογισµό της Βουλής του 2008 και µε κάποιες απλές παραθέσεις αριθµών, διότι µας έκαναν εντύπωση
για τη µεγάλη απόκλιση που έχουν. Για παράδειγµα, µε τον κωδικό 2359 µία επιχορήγηση σε λοιπούς Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφάλισης για το 2008 είχε πρόβλεψη 5.500.000 ευρώ και φθάσαµε τα 7.500.000 ευρώ, σχεδόν µε 50% απόκλιση. Στην επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταµεία και λογαριασµούς, ενώ υπήρχε
µηδενική πρόβλεψη, φθάσαµε να ξοδεύονται 3.400.000 ευρώ.
Στην επιχορήγηση για λοιπά πολιτιστικά ιδρύµατα, ενώ είχαµε
πρόβλεψη για 1.400.000 ευρώ, φθάσαµε στα 3.500.000 ευρώ. Για
λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων είχαµε πρόβλεψη για 1.000.000 ευρώ και φθάσαµε στα 5.100.000 ευρώ.
Βεβαίως θα υπάρχει εξήγηση και βεβαίως δεν λέω ότι τα ποσά
εκεί δεν κατευθύνθηκαν σε κάποιους σκοπούς οι οποίοι κρίθηκαν αναγκαίοι. Όµως, η απόκλιση είναι πολύ µεγάλη. Και είναι
συνήθεις αυτές οι αποκλίσεις και οι µεταθέσεις κονδυλίων στην
εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει πρόνοια για µεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις του Προϋπολογισµού, λιγότερες αποκλίσεις, λιγότερες µεταθέσεις και περισσότερος έλεγχος στην
εκτέλεση του Προϋπολογισµού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Μ’ αυτές τις παρατηρήσεις και κυρίως εκπέµποντας ένα θετικό µήνυµα για τις δύο µεγάλες µεταρρυθµίσεις, τις οποίες τόνισα εξ αρχής ότι χρειάζεται η Βουλή, εµείς θα ψηφίσουµε
«ΛΕΥΚΟ» τελικά και για τον Προϋπολογισµό της Βουλής το 2010
και για τον Απολογισµό του 2008.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της
Βουλής των Ελλήνων, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και
τρεις συνοδοί καθηγητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Παπάγου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών. Πρώτος εγγεγραµµένος, όπως συνήθως,
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε Γείτονα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να δείξετε και στους Βουλευτές την ίδια ανοχή που δείξατε στους εισηγητές, γιατί η Βουλή έχει γίνει Βουλή των αξιωµατούχων και
όχι των Βουλευτών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Προχωρώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι
συζήτηση σχετικά µε τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε και δεν
αφορά εσάς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, και
έµπειρος συνάδελφος είστε, αλλά και πρώην Αντιπρόεδρος της
Βουλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: ∆εν αφορά εσάς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Γνωρίζετε ότι κατ’ έθιµον υπάρχει µία ανοχή όταν η Βουλή συζητά τα του οίκου της,
όπως γίνεται σήµερα.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο και θα έχετε σχετική ανοχή.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Οι αξιωµατούχοι µίλησαν!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, το είπα. Αντιπρόεδρος της Βουλής και Υπουργός βέβαια στο παρελθόν.
Κύριε Γείτονα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η παρατήρηση
δεν αφορά τη δική σας Προεδρεία. Είναι γενική παρατήρηση την
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οποία κάνω ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Γιατί πραγµατικά πρέπει να δίδεται άνεση λόγου στους Βουλευτές και ο
Κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται µε το τεκµήριο υπέρ του
Βουλευτή. Αυτή είναι η άποψή µου και την τονίζω ιδιαίτερα, µια
και συζητάµε, όπως είπατε, τα της Βουλής.
Όµως, η συζήτηση για τον Προϋπολογισµό, κύριε Πρόεδρε,
είναι κατ’ εξοχήν πολιτική συζήτηση. Γίνεται «εν οίκω», αλλά
αφορά «το δήµο» µε την κλασική έννοια. Αφορά ουσιαστικά το
λαό, γιατί αναφέρεται στον κορυφαίο αντιπροσωπευτικό θεσµό
της ∆ηµοκρατίας.
Και είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µετά τη
Μεταπολίτευση το Κοινοβούλιο µε τις προσπάθειες όλων –των
Βουλευτών, των Προεδρείων, των Προέδρων και των υπαλλήλων
της Βουλής- αναβαθµίζεται συνεχώς. Όµως, οι εξελίξεις και οι
νέες προκλήσεις συνιστούν περαιτέρω βήµατα µπροστά. Η πρόθεση της νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι να προχωρήσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό το λέω γιατί ήδη ο
Πρωθυπουργός στην πρώτη οµιλία του στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ εξήγγειλε συγκεκριµένα µέτρα για την αναβάθµιση του Κοινοβουλίου και την ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου.
Και δεν πρέπει να ξεχνάµε –το λέω για τους νεότερους συναδέλφους- ότι το αναβαθµισµένο Κοινοβούλιο είναι βάση για την
ανάκτηση της αξιοπιστίας της πολιτικής και φυσικά για την κατοχύρωση και της αυτονοµίας της.
Επίσης, ο νέος Πρόεδρος της Βουλής στην εναρκτήρια οµιλία
του στο Σώµα δεσµεύθηκε συγκεκριµένα προς την ίδια κατεύθυνση, για την αναβάθµιση του Κοινοβουλίου και του έργου του.
Εγώ προσωπικά χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχω αναφερθεί επανειληµµένα στην ανάγκη αυτών
των αλλαγών. Και θυµίζω ότι πέρυσι που ήµουν Εισηγητής -Εισηγητής εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ- κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισµού της Βουλής, είχα ανακεφαλαιώσει συγκεκριµένες
προτάσεις για ζητήµατα που έχουν σχέση µε την αναβάθµιση του
έργου µας. Και αναφέροµαι µεταξύ των άλλων –αναφέρθηκαν κι
άλλοι συνάδελφοι- στην παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού, αλλά και στην ευρύτερη συµµετοχή της Βουλής
στην κατάρτισή του.
Εγώ πιστεύω ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή της Βουλής στα δηµοσιονοµικά είναι εγγύηση χρηστής και αποτελεσµατικής διαχείρισης. Και το λέω, γιατί αυτό το ζήτηµα είναι από τα πλέον
επίκαιρα ζητήµατα.
Επίσης, όσον αφορά στο ζήτηµα της ποιοτικής αναβάθµισης
του νοµοθετικού έργου, θα ήθελα να πω ότι στην Ελλάδα δεν πάσχουµε από νόµους, αλλά από την ποιότητα και την εφαρµογή
των νόµων. Στην Ελλάδα δεν έχουµε ανάγκη από περισσότερους
νόµους, αλλά από καλύτερους νόµους και κυρίως χρειάζεται να
εφαρµόζουµε αυτούς τους νόµους.
Το τρίτο θέµα, στο οποίο αναφέρθηκε και ο νυν Πρόεδρος της
Βουλής στην εναρκτήρια οµιλία του, έχει σχέση µε το πόθεν
έσχες των Βουλευτών, τη διερεύνηση και την εκτίµηση του
«πόθεν». Τέταρτο ζήτηµα έχει σχέση µε την εφαρµογή του Κανονισµού που πρέπει να διευκολύνει, όπως είπα και στην αρχή
της οµιλίας µου, την ενεργότερη συµµετοχή του Βουλευτή.
Και τέλος –για να µην σας κουράσω, γιατί είναι πολλά τα ζητήµατα- και ιδιαίτερα επειδή έχουµε κάνει πάρα πολλές ειδικές
επιτροπές –µάλιστα, είχα την ευκαιρία σήµερα και σε µια συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να αναφερθώ σ’ αυτό- θα
ήθελα να πω ότι αυτές οι επιτροπές για να αποδώσουν στο έργο
τους χρειάζονται υλικοτεχνική υποδοµή και επιστηµονική στήριξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προκλήσεις για την πολιτική
είναι συνεχείς και µεγάλες και η αντιπροσωπευτική πολιτική
περνά και στη χώρα µας –και το ξέρετε πολύ καλά- τη δική της
κρίση αξιοπιστίας.
Άρα, χρέος όλων µας –πολιτών και πολιτικών- είναι να επιδιώκουµε συνεχώς τη θωράκιση και τη στήριξή της.
Τώρα, στο λίγο χρόνο που έχω, έρχοµαι σε ορισµένα σηµεία
του Προϋπολογισµού. Ο εισηγητής µας κ. Μακρυπίδης αναφέρθηκε λεπτοµερώς. Εγώ συνοπτικά θέλω να πω ότι καλύπτει τις
ανάγκες λειτουργίας της Βουλής, µε βάση τις ιεραρχηµένες προ-
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τεραιότητες, όπως παρουσιάζονται. Ιδιαίτερα ο φετινός Προϋπολογισµός διακρίνεται από την προσπάθεια για συµβολή στην
αντιµετώπιση των ελλειµµάτων του κρατικού Προϋπολογισµού.
Γι’ αυτό και οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζονται µειωµένες.
Η Βουλή δεν έχει άλλα περιθώρια –αναφέροµαι στον εισηγητή
του ΣΥΡΙΖΑ, που άκουσα τελευταία- γιατί δεν έχει έσοδα, αλλά
µόνο δαπάνες. Άρα, η συµβολή της στην προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης µπορεί να είναι µόνο ο περιορισµός των δαπανών.
Στο υπόλοιπο του χρόνου θέλω να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις.
Πρώτη, βλέπουµε και στον απολογισµό του 2008 –το λέω για
όσους τον είδατε- ότι παρ’ όλο που τηρείται ο συνολικός στόχος,
γίνονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού πολλές µονοµερείς τροποποιήσεις, χωρίς ενηµέρωση –ούτε καν- της αρµόδιας Επιτροπής της Βουλής, που είναι επιφορτισµένη για τα
οικονοµικά και για την παρακολούθηση της πορείας των δαπανών. Αυτό, προφανώς, δεν συνεισφέρει στη διαφάνεια. Μπορεί
να ψηφίζουµε έναν προϋπολογισµό, αλλά, όπως δείχνουν µέχρι
τώρα οι απολογισµοί –και αυτός του 2008 που συζητάµε- γίνονται
επιµέρους τροποποιήσεις, χωρίς να λαµβάνει γνώση ούτε η Επιτροπή ούτε η Βουλή. Αυτό –πιστεύω εγώ- πρέπει να αλλάξει,
γιατί δεν συνιστά διαφάνεια, ασχέτως αν τηρείται στο σύνολο ο
Προϋπολογισµός.
Η δεύτερη παρατήρησή µου έχει σχέση µε την εξής πραγµατικότητα. Τα µεγέθη του Προϋπολογισµού, του κάθε προϋπολογισµού –και του φετινού- συγκρίνονται µε τα προϋπολογισθέντα
περσινά. Εφόσον, όµως, υπάρχουν, όπως είπα, αποκλίσεις µεταξύ αρχικής εκτίµησης και τελικής διαµόρφωσης, αυτό δίνει ουσιαστικά στα µεγέθη χροιά πλαστότητας. Για να ξέραµε ποιο θα
πρέπει να είναι το φετινό µέγεθος, θα έπρεπε να έχουµε ως βάση
το µέγεθος που διαµορφώθηκε τελικά και όχι το µέγεθος που
προϋπολογίστηκε πέρυσι.
Η τρίτη παρατήρησή µου έχει σχέση µε τα έργα στα οποία παρουσιάζονται καθυστερήσεις. Ό,τι αφορά τα έργα και τις επενδύσεις της Βουλής είναι διασκορπισµένο σε τρία κονδύλια. Για
µένα θα έπρεπε να υπάρχει ένα κονδύλι, για να υπάρχει εικόνα.
Έχω να κάνω την παρατήρηση ότι χρειάζεται µεγαλύτερη προσπάθεια για την απορρόφηση των κονδυλίων.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισηµάνω τη θετική συµβολή των υπαλλήλων, του προσωπικού της Βουλής στη λειτουργία και στο έργο µας. Είναι µια θετική συµβολή, που εµείς οι
Βουλευτές έχουµε καθήκον να ανταµείβουµε και ηθικά, αλλά και
υλικά. Γιατί δεν αρκούν µόνο οι ηθικές ανταµοιβές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την προσπάθεια αναβάθµισης του Κοινοβουλίου, που υπηρετεί –πιστεύω- αυτός ο
Προϋπολογισµός είναι καθοριστικός ο ρόλος του Προέδρου και
του Προεδρείου της Βουλής, καθώς και της Κυβέρνησης και ελπίζω ότι θα ανταποκριθούν. Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε τις
δικές µας ευθύνες ως Βουλευτές. Στις µέρες µας έχουµε χρέος
καθηµερινά εµείς να καταξιώνουµε το ρόλο µας και να δικαιώνουµε την αποστολή µας, µε τη στάση, τις συµπεριφορές, το
έργο και τη δηµιουργική συµµετοχή µας. Και αυτό είναι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι –και το ξέρετε- καθοριστικό για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της πολιτικής, που τόση ανάγκη έχουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν,
αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί
δάσκαλοι από το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 13 Νοεµβρίου 2009 και ώρα 10.00’. Στο δελτίο
συµπεριλαµβάνονται και τρεις ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό.
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Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 50/10-11-2009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ία Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον σχεδιασµό στον τοµέα της στέγασης των αδύναµων οικονοµικά φοιτητών κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 54/10-11-2009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλαφάτη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 48/4/10-11-2009 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως της
Κ.Ε. του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
ζητηµάτων των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον
Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 33/3/6-11-2009 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης για τις αµοιβές των διοικητικών στελεχών οργανισµών και εταιρειών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 49/5/10-11-2009 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση και τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 55/10-11-2009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου προς την
Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής
σε όλες τις σχολικές µονάδες για την αποφυγή κρουσµάτων της
νέας γρίπης κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 65/10-11-2009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου
προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 60/10-11-2009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς
τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας µας για τους Μεσογειακούς Αγώνες του
2013 κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 69/10-11-2009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Μουλόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα θέρµανσης για τις οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφισβήτητα βρισκόµαστε
σε µια κρίσιµη οικονοµική συγκυρία. Νοµίζω πως όλοι σε αυτήν
την Αίθουσα αναγνωρίζουµε ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουµε
σε ουσιαστικές περικοπές των δηµοσίων δαπανών και να επιδιώξουµε µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος. Λόγω της κρίσης
αναδείχθηκαν προβλήµατα παλιά, διαχρονικά και σε µεγάλη
ένταση. Το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας ξεκαθάρισε στον ελληνικό λαό ότι σήµερα είναι η ώρα της ευθύνης και των κρίσιµων
αποφάσεων. Εµείς ποτέ δεν κρύψαµε την αλήθεια και την πραγµατική έκταση, αλλά και ένταση της κρίσης από τους Έλληνες
πολίτες ούτε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής µας ούτε κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. ∆υστυχώς όµως το
ΠΑΣΟΚ, για να κερδίσει τη λαϊκή ψήφο, µοίρασε υποσχέσεις και
έκανε προεκλογικές δεσµεύσεις, που ήξερε ότι δεν γινόταν να
πραγµατοποιηθούν. Σήµερα αναγνωρίζει ότι πρέπει να ληφθούν
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επίπονα µέτρα, ώστε αναγκάζεται να κάνει αντίθετα από όλα όσα
προεκλογικά έλεγε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν αµφισβητεί ότι και
περικοπές στο δηµόσιο τοµέα πρέπει να γίνουν και ότι οι ελαστικές δαπάνες και το έλλειµµα πρέπει να µειωθεί. Όµως, το να
αλλάζει κανείς την πραγµατικότητα, να µεταλλάσσει τα στατιστικά στοιχεία και να φουσκώνει τεχνητά το έλλειµµα του 2009,
είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
∆ράττοµαι λοιπόν της ευκαιρίας της σηµερινής συζήτησης και
της έντιµης και ουσιαστικής προσπάθειας να µειωθούν τα έξοδα
της Βουλής των Ελλήνων για να υπογραµµίσω ότι η προσπάθεια
πρέπει να είναι το ίδιο ουσιαστική, το ίδιο ειλικρινής σε όλα τα
επίπεδα. Το πείραγµα λοιπόν των οικονοµικών στοιχείων, όσον
αφορά το δηµόσιο έλλειµµα, δεν συνάδει µε τη συγκεκριµένη λογική. Αντίθετα, έχει να κάνει µε ένα και µοναδικό σκοπό: να διογκωθεί τεχνητά το δηµόσιο έλλειµµα και µετά να εµφανιστεί η
Κυβέρνηση ότι το µειώνει το 2010. Επιτρέψτε µου πολύ σύντοµα
να εξηγήσω τι εννοώ.
Η διαµόρφωση του ελλείµµατος στο τέλος του χρόνου εξαρτάται από τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν από τις αποφάσεις, αλλά και τα µέτρα που θα ληφθούν. ∆υστυχώς, η σηµερινή
Κυβέρνηση όχι µόνο δεν κάνει καµµία προσπάθεια να αυξήσει τα
έσοδα και να µειώσει τις δαπάνες, αλλά αντίθετα µεταφέρει για
τα επόµενα χρόνια έσοδα που θα εισπράττονται φέτος, καθώς
προγραµµατίζει δαπάνες µέχρι το τέλος του έτους, οι οποίες θα
µπορούσαν να γίνουν το 2010. Η συγκεκριµένη κυβερνητική επιλογή προφανώς δηµιουργεί αναξιοπιστία και ανησυχία για την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας απέναντι στους ευρωπαίους
εταίρους µας. Μάλιστα, στους διαδρόµους των Βρυξελλών ακούγεται ολοένα και πιο συχνά το ανέκδοτο περί ελληνικών στατιστικών στοιχείων. ∆υστυχώς, το ΠΑΣΟΚ δεν κατανοεί ότι µε
αυτήν την επιπόλαιη επιλογή του υπονοµεύει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και ότι δυσκολεύει το ίδιο το έργο του, καθώς τα
µέτρα που θα απαιτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι
πολύ πιο αυστηρά και πολύ πιο επίπονα. Και δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν στο τέλος το λογαριασµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο της γενικότερης
προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου της αντιµετώπισης του
δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας µε την αποκλιµάκωση
του ελλείµµατος του κρατικού Προϋπολογισµού, το σχέδιο του
Προϋπολογισµού της Βουλής των Ελλήνων για το οικονοµικό
έτος 2010, που συζητούµε σήµερα, αποτελεί µια πρώτη καλή
αρχή. Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία, ο Προϋπολογισµός της
Βουλής καλύπτεται κατά 73% από το κόστος των βουλευτικών
αποζηµιώσεων και τις αµοιβές του προσωπικού. Από το υπόλοιπο
27% ένα µεγάλο τµήµα αφορά ανελαστικές δαπάνες, όπως µισθώµατα κτηρίων, αυτοκινήτων, κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση όµως
το παρόν σχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς προβλέπει τη δραστική µείωση, ιδιαίτερα των ελαστικών δαπανών
της Βουλής.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι δαπάνες για το οικονοµικό έτος
2010 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2009 θα είναι µειωµένες
κατά 3.887.000 ευρώ, δηλαδή προβλέπεται µείωση της τάξης του
1,75% περίπου. Οι περικοπές αφορούν κυρίως σε προµήθειες,
σε επιχορηγήσεις, σε αµοιβές επιτροπών, µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δηµόσιες σχέσεις και συναφείς δαπάνες. Βεβαίως, οι περικοπές έγιναν µε γνώµονα την επίτευξη της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Ταυτόχρονα όµως υπήρξε απόλυτος σεβασµός στην αρχή του εξορθολογισµού των δαπανών και
των αναγκών για τη διατήρηση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Το σχέδιο Προϋπολογισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος
κινείται ουσιαστικά στο ίδιο πλαίσιο µε τους προϋπολογισµούς
των δύο τελευταίων ετών. Μάλιστα, ο υπολογισµός των εσόδων
και των δαπανών της Βουλής επιβεβαιώνει κάθε χρόνο ότι η
Βουλή των Ελλήνων χειρίζεται µε απόλυτη αξιοπιστία τους προϋπολογισµούς της χωρίς υπερβάσεις, επιστρέφοντας µάλιστα
και χρήµατα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γεγονός που
φανερώνει τη χρηστή διοίκηση, την ορθολογική διαχείριση των
πόρων υπό την προεδρία του κ. ∆ηµητρίου Σιούφα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με βάση την πορεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της
Βουλής για το πρώτο εννεάµηνο του 2009, προβλέπεται ότι το
σύνολο των δαπανών δεν θα υπερβεί τα 216 µε 217.000.000
ευρώ. Επισηµαίνω ότι µετά από διαπραγµατεύσεις των δύο τελευταίων ετών, έχουν µειωθεί σηµαντικά πηγές υψηλών δαπανών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Εντελώς ενδεικτικά, επιτρέψτε µου να ξεχωρίσω τα εξής:
Τη µείωση του πάγιου ετήσιου κόστους για την παρεχόµενη
ατέλεια σταθερής τηλεφωνίας προς τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, καθώς από 13.000 ευρώ ετησίως µειώθηκε σε 12.000
ευρώ το 2008 και σε 11.000 ευρώ από τον επόµενο µήνα. Το συνολικό όφελος εκτιµάται περίπου σε 650.000 ευρώ ετησίως.
Τη µείωση του πάγιου ετήσιου κόστους για την παρεχόµενη
ατέλεια κινητής τηλεφωνίας κατά 20% και τη διασφάλιση για
πρώτη φορά από 1.1.2008 µισθώµατος από τα υποκαταστήµατα
της Εθνικής Τράπεζας, που λειτουργεί στο χώρο της Βουλής,
αλλά και από την «OLYMPIC AIR» και την «AEGEAN», αλλά και τη
µείωση του κόστους προµηθειών, υλικών και αναλωσίµων.
Ας µην ξεχνάµε ότι τα παραπάνω επιτεύχθηκαν παράλληλα µε
το σηµαντικό έργο που εκτελέστηκε τα τελευταία χρόνια, για το
οποίο θερµά συγχαρητήρια αξίζει σε όλο το προηγούµενο Προεδρείο και ιδιαιτέρως στον τέως Πρόεδρο της Βουλής κ. Σιούφα.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι κατά την τελευταία περίοδο αναβαθµίστηκε η κοινοβουλευτική διπλωµατία σε διµερές αλλά και σε
πολυµερές επίπεδο, ενισχύθηκαν και συντηρήθηκαν οι κτηριακές και τηλεπικοινωνιακές υποδοµές της Βουλής, αναβαθµίστηκε
ουσιαστικά το πρόγραµµα του τηλεοπτικού σταθµού ενώ ξεκίνησε και η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθµού της Βουλής.
Ταυτόχρονα ενισχύθηκε η εξωστρέφεια της Βουλής και του Ιδρύµατος της Βουλής µε την αύξηση των δραστηριοτήτων τους, ενώ
αναβαθµίστηκαν οι χώροι του Μεγάρου. Τέλος, προωθήθηκαν οι
αναγκαίες διαδικασίες για την αξιοποίηση του ακινήτου του
πρώην Καπνεργοστασίου αλλά και του οικοπέδου της Αµυγδαλέζας στο ∆ήµο Αχαρνών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι
σηµαντικό, παρά το µεγάλο ποσοστό των ανελαστικών δαπανών,
το σύνολο των πιστώσεων και ο νέος Πρόεδρος της Βουλής µε
την κατάθεση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου του Προϋπολογισµού του 2010, δείχνει να συνεχίζει την πολιτική νοικοκυρέµατος των τελευταίων ετών. Το γεγονός είναι θετικό δεδοµένου ότι
η Βουλή των Ελλήνων για µία ακόµη φορά δίνει πρώτη το παράδειγµα, αποτελεί τον οδηγό στην περιστολή των δαπανών. Ελπίζω προς την ίδια σωστή κατεύθυνση να κινηθεί και η
Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αυγενάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Ευστάθιος Κουτµερίδης, Βουλευτής Σερρών.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και
να σας ευχηθώ καλή κοινοβουλευτική θητεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρώτη νοµοθετική δραστηριότητα της νέας Βουλής συζητούµε σήµερα τον Προϋπολογισµό της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2010, αλλά και
εγκρίνουµε, ψηφίζουµε και κυρώνουµε τον Ισολογισµό και τον
Απολογισµό του Οικονοµικού Έτους 2008, σύµφωνα πάντα µε
τον Κανονισµό της Βουλής, άρθρο 120.
Είναι γεγονός πως αυτή η διαδικασία κύρωσης του Ισολογισµού και Απολογισµού των οικονοµικών της Βουλής αλλά και η
ψήφιση του Προϋπολογισµού για το 2010, γίνεται σε µία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη χώρα µας. Γιατί πραγµατικά βιώνουµε µία γενικευµένη και πολυεπίπεδη κρίση. Κρίση πολιτική,
κρίση οικονοµική, κρίση κοινωνική και θεσµική.
Παράλληλα, όµως, βρισκόµαστε σε µία καινούργια αφετηρία,
µε µια νέα Κυβέρνηση, µε Πρωθυπουργό το κ. Γιώργο Παπανδρέου, µε µία νέα Βουλή, µε νέο Πρόεδρο τον κ. Πετσάλνικο και
νέο Προεδρείο. Βρισκόµαστε σε µία καινούργια αφετηρία και
έχουµε µία σαφή και ισχυρή κοινωνική εντολή, να αλλάξουµε σελίδα και να δώσουµε ελπίδα στους Έλληνες πολίτες.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκλογές της 4ης Οκτώβρη και
η µεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ έστειλαν ένα πολυσήµαντο πολιτικό
µήνυµα. Και έστειλαν ένα πολυσήµαντο πολιτικό µήνυµα για µία
συνολική αναβάθµιση των κοινοβουλευτικών µας θεσµών ως ένα
ουσιαστικό αντίβαρο για την έξοδο της χώρας µας από τη γενικευµένη κρίση που βιώνει και διαπερνά όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας.
∆υστυχώς, η εικόνα που σήµερα σχηµατίζει η κοινωνία µας για
τη Βουλή, για τους Βουλευτές, δεν είναι καλή και οφείλεται κυρίως σε συµπεριφορές και πρακτικές που όντως έως και σήµερα
υποβαθµίζουν το Κοινοβούλιο και το ρόλο του Βουλευτή, µε
ακραία παραδείγµατα την αποχώρηση των Βουλευτών της Συµπολίτευσης, το κλείσιµο της Βουλής και τις παραγραφές των
σκανδάλων. Αυτό πρέπει να αλλάξει, για να αλλάξει και η γνώµη
της κοινωνίας µας για τους κοινοβουλευτικούς µας θεσµούς. Να
κάνουµε πράξη ένα διαφορετικό Κοινοβούλιο που λειτουργεί
πραγµατικά ως γνήσιος αντιπροσωπευτικός θεσµός της κοινωνίας µας. Ένα Κοινοβούλιο που πρώτο απ’ όλους να στέλνει µηνύµατα στην ελληνική κοινωνία. Να στέλνει µηνύµατα
αξιοκρατίας, αξιοπιστίας, διαφάνειας, χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης που πρώτα εµείς πρέπει να υπηρετούµε. Να κάνουµε
πράξη ένα Κοινοβούλιο που µε τις πρωτοβουλίες του και τις συµπεριφορές του να αναβαθµίζει τις σχέσεις εµπιστοσύνης των
πολιτών µε το πολιτικό µας σύστηµα. Αυτό έχει ανάγκη σήµερα
το πολιτικό µας σύστηµα. Αυτό χρειάζεται σήµερα η κοινωνία
µας, για να ξεφύγουµε από την αναξιοπιστία των πολιτικών, για
να ξεφύγουµε από την αποξένωση της πολιτικής και την απογοήτευση του πολιτικού µας συστήµατος. Τα θέµατα αυτά έτσι
ακριβώς περιγράφηκαν στις προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας µας Γιώργου Παπανδρέου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος Πρόεδρος της Βουλής
και το νέο Προεδρείο, κάνουν πράξη από την πρώτη στιγµή τις
προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού µας τόσο σε θεσµικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο.
Κατ’ αρχάς σε θεσµικό επίπεδο όπως ανακοινώθηκε και από
τον ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής στις προγραµµατικές του δηλώσεις, επιχειρείται µια βαθιά αναµόρφωση της λειτουργίας του
Κοινοβουλίου, µε πρωτοβουλίες για την αλλαγή επεξεργασίας
των νοµοσχεδίων µε τη δηµόσια διαβούλευση, µε τη δυνατότητα
ψήφισης λιγότερων, αλλά ποιοτικότερων νόµων, µε την αναβάθµιση του ρόλου των Βουλευτών, µε την αναβάθµιση της ώρας
του Πρωθυπουργού, µε την παρουσία των Υπουργών στη διαδικασία των ερωτήσεων, µε την αλλαγή της διαδικασίας κατάθεσης των τροπολογιών και τέλος, µε τη διαδικασία του
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Επίσης, θετική πρωτοβουλία είναι πως από εδώ και στο εξής
οι προσλήψεις του προσωπικού της Βουλής θα γίνονται µόνο
µέσω του ΑΣΕΠ, αλλά επίσης και η καταγραφή όλων των εργαζοµένων στη Βουλή µόνιµου, µετακλητού και εποχικού προσωπικού.
Σε οικονοµικό επίπεδο ο Προϋπολογισµός της Βουλής που καταρτίστηκε για το έτος 2010 είναι ένας Προϋπολογισµός λιτός,
λειτουργικός, νοικοκυρεµένος και εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες
της Βουλής. Είναι ένας Προϋπολογισµός σωστής και αποτελεσµατικής διαχείρισης σε µία κακή δηµοσιονοµική κατάσταση που
υπάρχει σήµερα στη χώρα µας. Βασική επιδίωξη του Προϋπολογισµού της Βουλής για το 2010 είναι να συµβάλλει πρώτη η
Βουλή των Ελλήνων στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει
σήµερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών για την
αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και την αποκλιµάκωσή του. Με δεδοµένο, όπως γνωρίζουµε όλοι, ότι ο Προϋπολογισµός της Βουλής δεν παρουσιάζει έσοδα, η χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση µπορεί να γίνει µόνο µε την περιστολή
των ελαστικών δαπανών.
Οι περικοπές στον Προϋπολογισµό του 2010 σε σχέση µε
αυτόν του 2009 είναι µειωµένες κατά 3.887.000 ευρώ, σε ποσοστό του συνολικού Προϋπολογισµού της Βουλής στο 1,75% και
αφορούν προµήθειες, επιχορηγήσεις, αµοιβές επιτροπών, µετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, δηµόσιες σχέσεις, οι
οποίες έγιναν µε γνώµονα µια ιδανική ισορροπία µεταξύ της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της διατήρησης της εύ-
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ρυθµης λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Έχει ενδιαφέρον να αναφέρω πως αυτή η µείωση των δαπανών της Βουλής επιτυγχάνεται σήµερα για πρώτη φορά µετά τη
Μεταπολίτευση και στέλνει πραγµατικά ένα πολύ ελπιδοφόρο
µήνυµα στην ελληνική κοινωνία.
Όσον αφορά την κύρωση του Απολογισµού και του Ισολογισµού των οικονοµικών της Βουλής για το 2008 βεβαίως και την
ψηφίζουµε κάνοντας όµως µερικές παρατηρήσεις οι οποίες µπορούν να αποτελούν και εκ νέου προτάσεις για το νέο Προεδρείο
της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλές φορές συζητώντας για
τους προϋπολογισµούς πρέπει να συµφωνήσουµε πως έχει τεράστια σηµασία να αξιολογούµε πέρα από τα οικονοµικά µεγέθη
και τους αριθµούς και ποια είναι η ανταποδοτικότητα αυτών των
δαπανών.
Θέµατα που χρειάζονται επανεξέταση είναι το Ταµείο Αλληλοβοηθείας των Βουλευτών, το Κανάλι της Βουλής, το Ραδιόφωνο, η Εφηµερίδα και τα Περιοδικά, η Βουλή των Εφήβων, οι
επισκέψεις σχολείων και φορέων, θέµατα διαµονής και µετάβασης των Βουλευτών και κυρίως η αναµόρφωση και η αναβάθµιση
της Υπηρεσίας ∆ιεύθυνσης Ελέγχου που αφορά τις φορολογικές δηλώσεις και το πόθεν έσχες των Βουλευτών.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί αδήριτη ανάγκη σήµερα όσο ποτέ άλλοτε το Προεδρείο της Βουλής
να αναλάβει τις απαραίτητες θεσµικές πρωτοβουλίες για την
αναβάθµιση της κοινοβουλευτικής µας δηµοκρατίας µέσα από
διαδικασίες αυτορύθµισης, αυτοκριτικής, ελέγχου και διαφάνειας, για να εµπεδώσουµε στους πολίτες επιτέλους τη σχέση
αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας του πολιτικού µας συστήµατος που
τόσο έχει ανάγκη η χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Ιωάννης Τραγάκης
καλείται στο Βήµα για να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα
συζητούµε και ψηφίζουµε το σχέδιο Προϋπολογισµού ∆απανών
της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2010. Συζητούµε επίσης και
ψηφίζουµε και τον Απολογισµό των ∆απανών του 2008.
Στον Προϋπολογισµό, όπως είναι γνωστό, περιλαµβάνονται
δαπάνες που έχουν σχέση µε την αντιµετώπιση των δαπανών της
Βουλής και τη λειτουργία των υπηρεσιών της.
Ο κάθε προϋπολογισµός περιέχει οικονοµικά στοιχεία και αριθµούς. Επιτρέψτε µου όµως να πω ότι ο Προϋπολογισµός της
Βουλής είναι κάτι παραπάνω από µία απλή λογιστική απεικόνιση
και παράθεση αριθµών. Κατοχυρώνει πρώτα και πάνω απ’ όλα το
κοινοβουλευτικό µας σύστηµα, αναβαθµίζει την κοινοβουλευτική
µας δηµοκρατία, διευρύνει τις λειτουργίες της Βουλής, συµβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη των δηµοκρατικών µας θεσµών και
ενισχύει το ρόλο του Βουλευτή.
Η σηµερινή συζήτηση έχει ξεχωριστό χαρακτήρα γιατί εκφράζει βασικές απαιτήσεις στην κοινωνία από την πολιτική. Εκφράζει
τη χρηστή διαχείριση, τη διαφάνεια και τη συναίνεση.
∆ιαχρονικά οι προϋπολογισµοί της Βουλής διακρίνονται από
δηµοσιονοµική αυστηρότητα και πειθαρχία. Τα τελευταία χρόνια
επιτυγχάνουν να καλύπτουν το ευρύτατο φάσµα που σχετίζεται
µε τις λειτουργίες του Κοινοβουλίου και παράλληλα καταφέρνουν να επιστρέψουν ένα σηµαντικό µέρος των χρηµάτων στον
κρατικό προϋπολογισµό. Παραδείγµατος χάριν πέρυσι η Βουλή
επέστρεψε 5.715.000 ευρώ στον κρατικό προϋπολογισµό και
αυτό είναι κάτι το πολύ σηµαντικό και θα πρέπει να ακολουθηθεί σαν παράδειγµα και από τον σηµερινό Πρόεδρο της Βουλής,
ο οποίος µειώνει τις ελαστικές δαπάνες φέτος κατά 1,75%.
Επιπλέον, οι προϋπολογισµοί της Βουλής αποτελούν υπόδειγµα διαφάνειας εκθέτοντας µε κάθε λεπτοµέρεια το σύνολο
των δαπανών της Βουλής. Αλήθεια, ποιος άλλος δηµόσιος οργανισµός το κάνει αυτό;
Στις ίδιες αρχές κινήθηκε ο Προϋπολογισµός του 2010. Μάλιστα, σε µία πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία για τον τόπο και
υπό το βάρος των συνεπειών της τεράστιας διεθνούς οικονοµικής κρίσης πρώτη η Βουλή των Ελλήνων συµβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια επίτευξης του στόχου της αντιµετώπισης του
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δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας. Η συµβολή αυτή επιτυγχάνεται µε τη µείωση των ελαστικών δαπανών της σε ένα ποσοστό περίπου 1,75%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα προηγουµένως, ο
Προϋπολογισµός της Βουλής είναι κάτι παραπάνω από νούµερα,
είναι κάτι παραπάνω από λογιστικές απεικονίσεις, γι’ αυτό και
δεν θα σας κουράσω µε αριθµούς. Θεωρώ όµως χρέος µου ως
παλιός κοινοβουλευτικός –οι περισσότεροι από σας γνωρίζουν
ότι εξελέγην για πρώτη φορά Βουλευτής το 1974- να υπερασπιστώ την τιµή και το ρόλο του Βουλευτή από τις άδικες και παραπλανητικές επιθέσεις που δέχεται κάθε χρόνο µε αφορµή τη
δηµοσιοποίηση του Προϋπολογισµού της Βουλής.
Κάθε χρόνο επιχειρείται από πολλές πλευρές και από τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης ένας εύκολος εντυπωσιασµός σε βάρος
των Βουλευτών και του Κοινοβουλίου. Ούτε λίγο ούτε πολύ το
κόστος λειτουργίας του κορυφαίου θεσµού της ∆ηµοκρατίας
αντιµετωπίζεται ως µια πολυτέλεια, µια περιττή σπατάλη, µια
πράξη ευνοιοκρατίας προς τους Βουλευτές.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό απ’ όλους ότι οι δαπάνες για την υλικοτεχνική υποδοµή της Βουλής και για την επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη του έργου των Βουλευτών δεν αφορά
πρόσωπα αλλά αφορά την αποδοτική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο είναι η «καρδιά» της ∆ηµοκρατίας, είναι το
κέντρο της πολιτικής, είναι ο πυρήνας λήψης των αποφάσεων
που επηρεάζουν τη ζωή όλων των πολιτών.
Γίνεται επίσης πολλή συζήτηση για τις αποδοχές των Βουλευτών. Πολύ συχνά γινόµαστε στόχοι µιας κακόπιστης κριτικής µε
έντονα τα στοιχεία του λαϊκισµού. Οι Βουλευτές πρέπει να κατοικούν και να βρίσκονται στις περιοχές τους. Έχουν έξοδα διπλών γραφείων. Πρέπει να έχουν µία κατοικία στην Αθήνα και να
διαθέτουν και γραφείο στην Αθήνα και στην επαρχία τους. Πώς
θα γίνουν όλα αυτά; Με πόσα ευρώ αποτιµώνται αυτές οι ανάγκες;
Ζητάµε συγχρόνως από τους Βουλευτές να είναι ανεξάρτητοι,
αυτοδύναµοι, ακηδεµόνευτοι, αλλά βασική προϋπόθεση για να
µπορεί ο Βουλευτής να ανταποκρίνεται στο ρόλο του και στις
πολλαπλές του υποχρεώσεις είναι να έχει τα αναγκαία µέσα για
να το κάνει, µέσα που διασφαλίζουν την αυτοτέλειά του και την
ανεπηρέαστη παρουσία του. Αυτή την προϋπόθεση λοιπόν οφείλει να την παρέχει η πολιτεία για να µπορεί ο Βουλευτής να επιτελεί την αποστολή και το έργο του όπως πρέπει.
Από την άλλη µεριά πρέπει κι εµείς οι ίδιοι µε τη στάση µας να
σηκώνουµε «αναχώµατα» απέναντι στη δηµαγωγία και το λαϊκισµό, απέναντι στη συστηµατική προσπάθεια απαξίωσης των Βουλευτών και του Κοινοβουλίου. Πρέπει µε τη συµπεριφορά µας,
τα λεγόµενά µας, το κοινοβουλευτικό µας έργο, τη γενικότερη
παρουσία µας να συµβάλουµε ώστε η πολιτική να ανακτήσει τη
χαµένη της αξιοπιστία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Η διατήρηση και η ενδυνάµωση της αυτονοµίας της πολιτικής
είναι χρέος όλων µας, όλων των πολιτικών. Οφείλουµε να θωρακίσουµε το θεσµό όχι µόνο από τις εξωτερικές πιέσεις, αλλά και
από τις δικές µας αδυναµίες. Είναι ένα στοίχηµα που πρέπει να
το κερδίσουµε όλοι, όλα τα κόµµατα στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ελληνικό Κοινοβούλιο µετά
τη Μεταπολίτευση και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια εκσυγχρονίζεται και αναβαθµίζει ποιοτικά τη λειτουργία του. Ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις της ελληνικής
κοινωνίας αλλά και στα νέα δεδοµένα που αναδύονται από τις
σχέσεις µε τον κόσµο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει γίνει
πραγµατικά σηµαντικό έργο το οποίο πιστώνεται σ’ όλους τους
πρώην Προέδρους της Βουλής.
Θέλω όµως να κάνω ιδιαίτερη µνεία στους τρεις τελευταίους
Προέδρους, τον Απόστολο Κακλαµάνη, την Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα και το ∆ηµήτρη Σιούφα. Η συµβολή τους στην αναβάθµιση του Κοινοβουλίου και το άνοιγµά τους στην κοινωνία και το
διεθνές περιβάλλον ήταν εξαιρετικά σηµαντική. Εύχοµαι και στον
σηµερινό Πρόεδρο κ. Πετσάλνικο καλή δύναµη και καλή επιτυχία
στο έργο του. Είµαι σίγουρος ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό.
Επίσης οφείλουµε να συγχαρούµε τις υπηρεσίες της Βουλής,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές, τους προϊσταµένους
και όλους συνολικά τους εργαζόµενους της Βουλής για την εργατικότητα, την αποτελεσµατικότητα και το υψηλό αίσθηµα ευθύνης που επιδεικνύουν. Τους ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Ευχαριστούµε βέβαια και τη φρουρά της Βουλής που είναι µαζί
µας σ’ όλες τις ολονύκτιες συνεδριάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προκλήσεις της νέας εποχής
είναι µεγάλες και συνιστούν δραστικές αλλαγές και διαρκή προσπάθεια. Χρειάζονται νέα ανοίγµατα και νέες πρωτοβουλίες του
Κοινοβουλίου στην κοινωνία και το διεθνές στερέωµα. Απαιτείται αναβάθµιση του ρόλου του Βουλευτή και του κοινοβουλευτικού του έργου.
Ο Προϋπολογισµός του 2010 ανταποκρίνεται στις ανάγκες για
τη στήριξη του έργου της Βουλής και των σηµαντικών της δράσεων όπως είναι ο θεσµός της Βουλής των Εφήβων, οι δράσεις
για την ενίσχυση των δεσµών µας µε τους αποδήµους, οι δράσεις
της κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας.
Με όλες αυτές τις σκέψεις ψηφίζω τον Απολογισµό και τον
Προϋπολογισµό της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον κ. Τραγάκη.
Έχει ζητήσει το λόγο στο σηµείο αυτό ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής, ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όλοι οι οµιλητές που προηγήθηκαν -και κυρίως οι εισηγητές- ανεφέρθησαν στον Προϋπολογισµό λεπτοµερέστερα και σε άλλα
ζητήµατα τα οποία λιγότερο ή περισσότερο έχουν να κάνουν µε
τη λειτουργία των οικονοµικών της Βουλής.
Θα ήθελα, αφού δηλώσω ότι ψηφίζω τον Προϋπολογισµό, να
µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε µερικά θέµατα που σχετίζονται
µε τον Προϋπολογισµό και αφορούν την καθ’ όλη λειτουργία του
Κοινοβουλίου.
Πρέπει να δεχθούµε και να συµφωνήσουµε για το θεσµό όχι
µόνο στη χώρα µας, αλλά σε όλη την Ευρώπη και θα έλεγα και
σε όλες τις χώρες που έχουν γνήσια κοινοβουλευτικά, δηµοκρατικά καθεστώτα. ∆ιότι κοινοβούλια, όπως και κυβερνήσεις, έχουν
όλες οι χώρες. Πάρα πολλές από αυτές τις χώρες προτάσσουν
τον όρο «δηµοκρατία», «δηµοκρατία της…», «δηµοκρατία του…»
και ακολουθεί η ονοµασία του κράτους. Όπως, όµως, είχα ακούσει κάποτε από τον Γεώργιο Παπανδρέου, αυτές οι χώρες που
είναι πραγµατικά δηµοκρατίες, χαρακτηρίζονται από το αν έχουν
πραγµατικά και από το πώς λειτουργούν τα κοινοβούλιά τους.
Έχουν µεν όλες οι χώρες κυβερνήσεις, αλλά δηµοκρατικές είναι
αυτές που έχουν αντιπολίτευση.
Νοµίζω ότι επειδή µπορεί θεσµικά, στον καταστατικό χάρτη
κάθε χώρας, να προβλέπονται όλα αυτά, να προβλέπεται και πολυκοµµατισµός, να προβλέπονται και κόµµατα που ασκούν αντιπολίτευση, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε την ευθύνη που
έχουµε. ∆ιότι, θα το τονίσω για άλλη µία φορά –πολλές φορές το
λέγω- δεν υπάρχει κανένας θεσµός, κανένα Όργανο, ατοµικό ή
συλλογικό, της πολιτείας, που να εκφράζει πιο άµεσα και πιο αυθεντικά τη λαϊκή κυριαρχία από το κοινοβούλιο. Αυτό είναι µεγίστη τιµή, αλλά και µεγίστη ευθύνη καθενός και όλων µας.
Τα πράγµατα, όχι µόνο λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, αλλά κυρίως λόγω αυτής της συνεχώς αυξανόµενης πίεσης
στο πεδίο των αξιών, δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Ατοµισµός, εγωκεντρισµός -ακόµα και σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου
κεντρικό ρόλο, ρόλο πυρήνα της κοινωνίας έχουν θεσµοί όπως η
οικογένεια- εγωισµός. Καταναλωτισµός, αναγωγή του πλούτου,
του χρήµατος, στη µέγιστη αξία για την οποία αξίζει κανείς να
αγωνίζεται, να κοπιάζει στη ζωή του.
Έχουµε, λοιπόν, φτάσει εκεί! Και ερωτώµεθα εµείς, ως εκπρόσωποι του λαού, τι πρέπει να κάνουµε, ώστε η λαϊκή κυριαρχία, που είναι η βάση ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος, να
εκφράζεται εδώ άµεσα και αυθεντικά, όπως είπα, που κανένα
άλλο θεσµικό Όργανο δεν µπορεί να εκφράσει.
Ο Κανονισµός µας προβλέπει µια Επιτροπή ∆εοντολογίας. Την
είχα εισηγηθεί, προκειµένου να διευκολύνεται η Ολοµέλεια για
τις υποθέσεις των αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών, µαζί µε
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την κατάργηση της µυστικής ψηφοφορίας που για όλα τα προσωπικά θέµατα ισχύει, ως γνωστόν, και εδώ και παντού µε εξαίρεση την εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ώστε µε
πλήρη διαφάνεια και µε ανάληψη της ευθύνης καθενός απ’ όλους
µας να διαπιστώνει ο ελληνικός λαός εάν και πώς ανταποκρινόµεθα σε αυτή τη µεγάλη αποστολή που έχουµε.
Αυτή, όµως, η Επιτροπή ∆εοντολογίας λέγει ο Κανονισµός ότι
ασχολείται και µε άλλα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την εικόνα του Κοινοβουλίου, µε το ίδιο το πολίτευµά µας, πώς αυτό
εµείς µπορούµε να το ενδυναµώνουµε και να µη συµβάλλουµε,
εκουσίως ή ακουσίως, στην αποδυνάµωσή του και τον ευτελισµό
του.
Εδώ, βέβαια, είναι ένα θέµα που θα µπορούσε κανείς να το θεωρήσει ως το «σταυρό» του κοινοβουλευτισµού, διότι από τη µια
µεριά ο εκπρόσωπος του λαού πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερος –το Σύνταγµά µας κατοχυρώνει πλήρη ελευθερία ψήφου
και γνώµης, πλήρη ελευθερία της συνειδήσεως καθενός εκπροσώπου του λαού- από την άλλη, όµως, έχουµε στην εποχή µας
τον κυρίαρχο ρόλο στο δηµόσιο βίο της χώρας των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, που ως κρατικά ελέγχονται από την εκτελεστική εξουσία, η οποία σε ό,τι αφορά τη ∆ηµοκρατία, η
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σηµαίνει συρρίκνωση. ∆ηλαδή το ότι έχουµε φθάσει σιγά-σιγά στην ενός ανδρός αρχή,
αυτό που λέµε πρωθυπουργοκεντρικό σύστηµα, έχει στην πράξη
καταντήσει ενός ανδρός αρχή. Αυτό σε ό,τι αφορά τα κρατικά
µέσα.
Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά Μέσα Ενηµέρωσης, υπάρχει ο έλεγχος από ελάχιστα επιχειρηµατικά συµφέροντα, όχι πάντοτε αυτά
που φαίνονται, διότι η ελευθερία της οικονοµικής δράσεως διευκολύνει και τη χρησιµοποίηση αχυρανθρώπων. Και είναι γνωστό αυτό, ότι υπάρχουν αχυράνθρωποι στη λειτουργία των
Μέσων Ενηµέρωσης.
Και σήµερα στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας είπαµε ότι
ένα από τα επείγοντα θέµατα που πρέπει να συζητήσουµε είναι
και τι συµβαίνει µε τη λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης. Ενηµερώνεται ο λαός, όπως λέει το Σύνταγµα, αντικειµενικά και µε
ίσους όρους; Του παρέχονται πληροφορίες και ειδήσεις; Ψυχαγωγείται ή εκχυδαΐζεται η κοινωνική και η οικογενειακή ζωή του
Έλληνα; Επιµορφώνεται, όπως είναι ο τρίτος πυλώνας για τη λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης, ή αποπροσανατολίζεται, ποδηγετείται και σύρεται οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί που
είναι το δηµόσιο συµφέρον, το συµφέρον της κοινωνίας;
Θέλω, λοιπόν, καταλήγοντας να τονίσω ότι είναι πλέον η ώρα,
επειδή αυτό εδώ το forum είναι το µοναδικό πραγµατικά ελεύθερο forum. Εδώ δεν θα σε διακόψει κανείς, δεν θα υπονοµεύσει
κανείς την εκφορά του ελεύθερου λόγου που δικαιούσαι να διατυπώσεις, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που πολλοί από
εσάς ζείτε και εύχοµαι οι νεότεροι συνάδελφοι να µην το επιδιώξετε αυτό.
Να µείνετε µακριά απ’ αυτήν τη µορφή επικοινωνίας και δηµοσιότητας. Έτσι θα κατορθώσετε να είστε κοντά στα χωριά, κοντά
στις γειτονιές στα αστικά κέντρα και θα νιώθετε περισσότερο
ασφαλείς σε ό,τι αφορά το µέλλον σας σ’ αυτό το πολύ σηµαντικό, διότι δεν υπάρχει, για εµένα, άλλο σπουδαιότερο έργο από
το να ασχολείται κανείς µε τα κοινά και διανύοντας ενδεχοµένως
ολόκληρο το βίο του, να αισθάνεται την ηθική ικανοποίηση του
ανθρώπου, που δεν έµεινε κλεισµένος στον εαυτούλη του.
Εδώ, λοιπόν, γι’ αυτό το φόρουµ, έλεγα άλλες φορές, παλαιότερα -θα το θυµάται ο κ. Σκυλλάκος- προς το Κοµµουνιστικό
Κόµµα, που έχει την κριτική του σύµφωνα µε τις ιδέες του, το
όραµά του -σωστό- ότι είναι αυτό το φόρουµ που οι πάντες, από
τη ∆εξιά µέχρι την Αριστερά, όλοι πρέπει να το κατοχυρώσουµε.
∆εν υπάρχει άλλος χώρος, στον οποίο να µπορεί κανείς ανεπιτήδευτα, ελεύθερα να λειτουργήσει και να διατυπώσει τη γνώµη
του.
Απευθύνοµαι τώρα προς εσάς, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα
θέµα που πρέπει βέβαια να συζητηθεί µε όλα τα κόµµατα, µε
όλους µας. Είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ευθύνη
χωρίς φαλκίδευση των δικαιωµάτων που ορίζει το Σύνταγµα ουδενός, αλλά ευθύνη καθενός που η συµπεριφορά του, οι δράσεις του στο δηµόσιο βίο σκιάζουν τη λειτουργία του θεσµού,
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είναι η ώρα, λοιπόν, να βρεθεί ο τρόπος, ώστε το ίδιο το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση, χωρίς αποκλεισµούς, χωρίς στιγµατισµούς, να αντιµετωπίσει καταστάσεις και φαινόµενα τα οποία
παρακολουθούµε επί είκοσι χρόνια τώρα. Είκοσι χρόνια επιβολής ενός συστήµατος, ενός καθεστώτος ουσιαστικά, το οποίο
εξαφανίζει κάθε δυνατότητα αυτής της κοινωνίας και των οργανωµένων κοινωνικών και πολιτικών της δυνάµεων να πάει µπροστά.
Αυτά ήθελα να σας πω, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι και
κυρίες συνάδελφοι. Είναι η ώρα! Και τότε, κύριε Τραγάκη, θα
µπορεί το Κοινοβούλιο να δώσει απάντηση και σε όσους εκµεταλλεύονται τέτοια φαινόµενα και σε όσους εκµεταλλεύονται
υπερβολές, αλλά να ενθαρρύνει έτσι και εκείνους που, κάνοντας
κριτική στο Κοινοβούλιο και στα πεπραγµένα µας, στα λάθη µας,
στις παραλήψεις µας, στις υπερβολές µας, θα βοηθήσουν το Κοινοβούλιο αυτό να παίξει το ρόλο του σαν η καρδιά της Ελληνικής
Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Κακλαµάνη.
Το λόγο έχει ζητήσει ο επίσης πρώην Πρόεδρος της Βουλής,
ο κ. Σιούφας.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δράττοµαι της ευκαιρίας να ευχηθώ καλό ξεκίνηµα στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και δηµιουργικό έργο από όλους µας σ’
αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο.
Σήµερα, συζητούµε τον Προϋπολογισµό της Βουλής. Και είναι
αυτό αναµφισβήτητα ένα σηµαντικό κοινοβουλευτικό γεγονός,
παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισµένοι οι οποίοι υποστηρίζουν
ότι αυτό δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Η εκτίµησή µου, και ως παλιού κοινοβουλευτικού, είναι ότι είναι σηµαντική στιγµή για το
Κοινοβούλιο, όταν συζητά για τα οικονοµικά θέµατα λειτουργίας
του ίδιου.
Ο Προϋπολογισµός του 2010 που συζητούµε, όπως και όλοι
οι προηγούµενοι, αναµφίβολα κινείται µέσα στο κλίµα της δηµοσιονοµικής συγκυρίας. Άλλωστε, είχα δηλώσει κατ’ επανάληψη,
ως Πρόεδρος του Σώµατος, ότι η Βουλή πρώτη πρέπει να δίνει
το καλό παράδειγµα, συµβάλλοντας στο νοικοκύρεµα των δηµοσίων δαπανών. Και αυτό, ακριβώς, έκανα το διάστηµα που είχα
την ευθύνη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
Θέλω να σταθώ πρώτον, στην επιστροφή 5.715.000 ευρώ από
τον Προϋπολογισµό του 2008. Το δεύτερο είναι η δέσµευση για
την επιστροφή 10% των ελαστικών δαπανών από τις δαπάνες του
2009, ένα ποσό που λογαριάζεται ότι µπορεί να φτάσει στο τέλος
του 2009 για επιστροφή στον κρατικό Προϋπολογισµό τα
6.000.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο διάστηµα της θητείας µου,
Σεπτέµβριος του 2007-15 Οκτωβρίου 2008, όλη η δράση της
Βουλής στηρίχθηκε σε κεντρικούς άξονες, το νοµοθετικό έργο,
το κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και ταυτόχρονα τις παράλληλες δραστηριότητες που καταξιώνουν ένα Κοινοβούλιο και στην
κοινωνία αλλά και µεταξύ των Κοινοβουλίων των άλλων χωρών.
Θεώρησα και µε την έγκρισή σας διεύρυνα ακόµη περισσότερο την κοινοβουλευτική διπλωµατία, όχι µόνο µε τις ανταλλαγές επισκέψεων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, αλλά
ενίσχυσα. ακόµα και σε βαθµό υπερβολής για να δέχοµαι κριτική, την παρουσία Ελλήνων Βουλευτών σε όλα τα κοινοβουλευτικά fora, από όλα τα κόµµατα αλλά και όπου υπήρχε και
δραστηριοποιείται και υπάρχει ο ελληνισµός της διασποράς.
Σε αυτό το διάστηµα έγιναν σηµαντικές διακοινοβουλευτικές
συναντήσεις: η Ευρωµεσογειακή ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη
µε συµµετοχή τριάντα επτά Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη του Οργανισµού
των Χωρών του Ευξείνου Πόντου µε δώδεκα Κοινοβούλια συµµετοχή και βεβαίως τον περασµένο Οκτώβριο η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη του ΟΑΣΕ µε συµµετοχή πενήντα
Κοινοβουλίων.
Αναµφίβολα η παρουσία εδώ από τη Βουλή των Ελλήνων και
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οι οµιλίες του Προέδρου της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας του Νικολά
Σαρκοζί, του Προέδρου της Παγκόσµιας ∆ιακοινοβουλευτικής
Ένωσης του Φερντινάντο Κασίνι και πριν λίγες µέρες του Γενικού
Γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών Μπαν Κι Μουν
ήταν από τις µεγάλες στιγµές του κοινοβουλευτισµού στην πατρίδα µας.
Βεβαίως συνεχίζοντας τη δράση και το έργο του Ιδρύµατος
της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισµό, έµπνευση
του Απόστολου Κακλαµάνη, η Βουλή των Ελλήνων και το Ίδρυµα
συµµετείχε σε τριάντα δύο εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγµατοποίησε τριάντα τρεις σηµαντικές εκδόσεις,
διοργάνωσε τέσσερα συνέδρια και βεβαίως εδώ φέραµε στη
Βουλή και τιµήσαµε τους επιζώντες βετεράνους του αλβανικού
έπους, τον Μανώλη Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα και δυο γυναίκες σύµβολα για τον ποντιακό ελληνισµό, τις κυρίες Σάνο και
Τέα Χάλο. Επίσης καθιερώθηκαν η Παγκόσµια Ηµέρα της ∆ηµοκρατίας και του Κοινοβουλευτισµού που γιορτάζεται κάθε 15 Σεπτεµβρίου και η Ευρωπαϊκή Ηµέρα της Θάλασσας στις 20 Μαΐου.
Επίσης το Ίδρυµα µε οµόφωνες αποφάσεις καθιέρωσε µια σειρά
βραβείων σε εξέχουσες προσωπικότητες που έχουν στηρίξει την
Ελλάδα, Έλληνες επιστήµονες και καλλιτέχνες από τη διασπορά
και βέβαια το βραβείο οικολογικής συνείδησης που θα προτείνεται από την επιτροπή περιβάλλοντος για να το δίνει το βραβείο
αυτό το Ίδρυµα της Βουλής για τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία όπως επίσης, βραβεία σε δηµοσιογράφους αλλά και
σε µαθητές που πρώτευσαν σε Ολυµπιάδες.
Γνωρίζετε όλοι τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Βουλή δίνοντας και εκείνη σηµαντικό παράδειγµα στη δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης από όλους µας. Γιατί
πρέπει να σπάσουµε την αντίληψη ακόµα και την προστασία του
περιβάλλοντος να την αναθέτουµε µόνο στην πολιτεία, ενώ η
προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ξεκινά από τον καθένα
από εµάς, µέσα από το σπίτι µας, µέσα από τα παιδιά µας, µέσα
από το σχολείο, µέσα από συλλογικές δράσεις και όχι να περιµένουµε τα πάντα από την πολιτεία.
Έρχοµαι στον Προϋπολογισµό του 2010. Χαίροµαι γιατί αυτός
ο Προϋπολογισµός πρώτον κινείται στα ίδια πλαίσια του προϋπολογισµού του 2009 και του προϋπολογισµού που είχα στείλει
στην Κυβέρνηση όπως είχα υποχρέωση στις προθεσµίες και στηρίζεται σ’ αυτό το προσχέδιο, ένα σχέδιο προϋπολογισµού που
δεν προέβλεπε καµµία απολύτως αύξηση για το 2010. Και είναι
σηµαντικό το παράδειγµα του σηµερινού Προέδρου της Βουλής
που µειώνει αυτές τις δαπάνες ακόµα περισσότερο και από εκείνες του 2009;
Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ότι οι πρόεδροι της Βουλής χτίζει ο ένας στο έργο των προηγουµένων όπως η κ. Μπενάκη έχτισε στο έργο του Απόστολου Κακλαµάνη, ο Απόστολος
Κακλαµάνης στο έργο του Αθανασίου Τσαλδάρη και του Ιωάννη
Αλευρά και στη συνέχεια ο ίδιος στο έργο όλων των προηγουµένων, της κ. Μπενάκη, του κ. Κακλαµάνη, του Αθανάσιου Τσαλδάρη, του Γιάννη Αλευρά. Έτσι δίνει ένα παράδειγµα συνέχειας
του έργου που γίνεται στη Βουλή των Ελλήνων. Μακάρι αυτό το
παράδειγµα να το ακολουθούσαν και οι κυβερνήσεις όταν διαδέχονται η µια την άλλη.
Θα ήταν ενδεχοµένως υπερβολή να σας αναφέρω για τα προγράµµατα τόσο της Βουλής των Εφήβων όσο και των επισκέψεων των µαθητών και των πολιτών που έρχονται στη Βουλή.
Πιστεύω ότι φέτος θα προσεγγίσουν τον αριθµό των εκατό χιλιάδων από πενήντα πέντε χιλιάδες που ήταν το έτος 2006-2007.
Αναφέρθηκαν πολλά και για τον τηλεοπτικό σταθµό της Βουλής που είναι δηµιούργηµα του Απόστολου Κακλαµάνη. Λειτούργησε επί της κ, Μπενάκη και συνεχίστηκε και επί της δικής
µου θητείας. Εξασφαλίστηκαν νέες συχνότητες για την τηλεόραση µε εγκεκριµένες άδειες. Οι εκλογές δεν επέτρεψαν την περαιτέρω ανάπτυξη του τηλεοπτικού σταθµού ώστε να καλύπτει
όλο το λεκανοπέδιο Αττικής αλλά και πολλές περιοχές της Ελλάδας. Συγχρόνως το ραδιόφωνο της Βουλής λειτουργεί πιλοτικά µόνο µέσα από το διαδίκτυο. ∆εν έχει ξεκινήσει ακόµα η
λειτουργία του, ενώ έχουν συναφθεί σηµαντικές προγραµµατικές συµφωνίες τόσο µε την ΕΡΤ όσο και µε το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και µε το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όπως γνωρίζετε δεν λειτουργεί ο τηλεοπτικός σταθµός της
Βουλής µε τους κανόνες των τηλεοπτικών καναλιών. Οι ειδήσεις
που έχει είναι µόνο κοινοβουλευτικές. Όλο το άλλο πρόγραµµά
του είναι απολύτως κοινοβουλευτικό και πολιτιστικό. Αυτός ήταν
ο σχεδιασµός του κ. Απόστολου Κακλαµάνη. Αυτό το σχεδιασµό
σεβάστηκε η κ. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Το ίδιο έκανε και ο
απευθυνόµενος προς εσάς. Πιστεύω ότι το ίδιο πράγµα θα κάνει
και ο νέος Πρόεδρος της Βουλής.
Πέρα απ’ όλα αυτά θέλω να αναφερθώ στο γεγονός ότι αυτήν
την περίοδο των δύο τελευταίων ετών εξασφαλίστηκαν πρόσθετα έσοδα για τη Βουλή των Ελλήνων από την επαναδιαπραγµάτευση για τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας για τη Βουλή των Ελλήνων από το µίσθωµα
της Εθνικής Τραπέζης που λειτουργεί µέσα στη Βουλή, από µισθώµατα που θα παίρνει η Βουλή –ήδη άρχισε να παίρνει από
την «OLYMPIC AIR», από την «AEGEAN», ενώ µε τα ΕΛΤΑ είναι σε
εξέλιξη η διαπραγµάτευση- που θα δίνουν σταθερά από το 2009
και µετά 2.000.000 ευρώ επιπλέον έσοδα στη Βουλή των Ελλήνων και λιγότερες δαπάνες για τους Βουλευτές και στη σταθερή
και στην κινητή τηλεφωνία µε επιπλέον παροχές.
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω και δεν θα καταχραστώ το χρόνο.
Είναι άλλωστε αρκετοί συνάδελφοι που πρέπει να µιλήσουν. Το
πώς είναι η Βουλή σήµερα και πώς ήταν πριν δύο χρόνια, νοµίζω
ότι το βλέπετε όλοι. Και αυτό δεν έγινε γιατί το αποφάσισε ο
απευθυνόµενος προς εσάς. Αν δεν είχα τη στήριξη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων και όλων σας για να πραγµατοποιηθεί αυτή
η αναβάθµιση και να γίνει ένα πραγµατικό Μέγαρο η Βουλή των
Ελλήνων, δεν θα είχε επιτευχθεί απολύτως τίποτε.
Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο –για να το γνωρίζετε όλοι- είναι
ότι χάρη στην επιµονή µου, τα γραφεία της Κυβέρνησης από τον
πρώτο όροφο, εκτός από το γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της
Κυβέρνησης, µεταφέρθηκαν από το Κοινοβούλιο, όπως έγινε το
1991 µε τη µεταφορά επί προεδρίας Αθανασίου Τσαλδάρη του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που µετακινήθηκε σε δικό του
χώρο, ώστε να έχει άνετους χώρους η Βουλή των Ελλήνων.
Αυτό έγινε σε συνδυασµό µε τις προγραµµατικές συµφωνίες
που έχουν γίνει πρώτον, µε το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ώστε µετακινούµενο το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών από την Πλατεία Συντάγµατος, να συγκεντρωθούν εκεί
οι υπηρεσίες της Βουλής που βρίσκονται τώρα σε µισθωµένα
κτήρια, όπως και το υπό ανακατασκευή αυτή την ώρα Μέγαρο
∆εληγιώργη στις οδούς Πινδάρου, Ακαδηµίας και Κανάρη, όπου
εκεί θα µεταστεγαστεί η Πινακοθήκη της Βουλής.
Θέλω να σας δώσω δύο ακόµη στοιχεία. Βεβαίως γνωρίζετε
ότι είναι σε εξέλιξη τα µεγάλα έργα ανακατασκευής των κτηρίων
που αποκτήθησαν τόσο επί Απόστολου Κακλαµάνη όσο και της
Άννας Μπενάκη στην οδό Φιλελλήνων, την οδό Βουλής και το Βιβλιοστάσιο που παραλίγο θα το χάναµε µετά από είκοσι επτά
χρόνια. Στα εβδοµήντα στρέµµατα έχει πλέον πλήρως στην ιδιοκτησία της η Βουλή στο ∆ήµο Αχαρνών, µε συστηµατική συνεργασία µε τον πρώην συνάδελφο και νυν δήµαρχο κ. Φωτιάδη.
Επίσης είναι σε εξέλιξη οι µελέτες που έχουν γίνει από το Πολυτεχνείο για το Καπνεργοστάσιο, ώστε να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο για ολόκληρη την περιοχή της ∆υτικής Αθήνας.
Έρχοµαι στις εν εξελίξει εργασίες της Βουλής τόσο για το φωτοβολταϊκό σύστηµα στη στέγη, όπου θα µπορεί να παράγεται
µέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και να δώσουµε
και εκεί ένα παράδειγµα χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, όπως και της τοποθέτησης των νέων µικροφωνικών εγκαταστάσεων στην Αίθουσα της Γερουσίας.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην Πινακοθήκη της Βουλής. Είναι
ευτύχηµα που ο Απόστολος Κακλαµάνης αποφάσισε κάποια
στιγµή η Βουλή να αγοράζει έργα που έχουν σχέση µε την εθνική
µας πορεία, την ιστορία, αλλά και έργα µεγάλων Ελλήνων ζωγράφων και καλλιτεχνών.
Συγκρότησε την Επιτροπή έργων τέχνης στην οποία προεδρεύει ο Παναγιώτης Τέτσης. Αγοράστηκαν µέχρι και το 2007
οκτακόσια τρία έργα τέχνης. ∆απανήθηκαν 8,8 εκατοµµύρια
ευρώ και δωρίσθηκαν άλλα τέσσερα έργα την περίοδο 20072009, µαζί µε την αγορά σαράντα πέντε έργων επί της προεδρίας
µου, συνολικής αξίας 804.000 ευρώ.
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Προέρχονται από δηµοπρασίες τα περισσότερα ή από παρεµβάσεις οι οποίες πάντοτε, χωρίς καµµία ανάµειξη του Προέδρου
της Βουλής, αλλά της ∆ιεύθυνσης της Βιβλιοθήκης, αγοράστηκαν. Αυτά τα έργα δε που ξοδεύτηκαν, τα περίπου 9.500.000
ευρώ, σήµερα είναι αξίας πολλών δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ
για τη Βουλή των Ελλήνων και για την Πινακοθήκη που θα αποκτήσει µετά από ενάµιση χρόνο, στο κτίριο που σας ανέφερα
πριν από λίγο.
Η συλλογή αριθµεί πεντακόσιους σαράντα εννέα πίνακες ζωγραφικής, διακόσια τριάντα πέντε χαρακτικά, τριάντα τρία γλυπτά, τριάντα πέντε διακοσµητικά και από αυτά τριακόσια είκοσι
οκτώ διακοσµούν τα γραφεία εντός του Μεγάρου της Βουλής,
εκατόν πενήντα έξι στους διαδρόµους που τα χαίρονται οι εργαζόµενοι, εµείς οι Βουλευτές και οι δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες µαθητών και πολιτών που επισκέπτονται τη Βουλή. Έφυγαν
από εκεί που ήταν φυλακισµένα στις αποθήκες αυτού του κτηρίου και µούχλιαζαν και είναι στη διάθεση των πολιτών. Το σηµειώνω αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο απόκτηµα για τη
Βουλή των Ελλήνων.
Κλείνοντας θέλω και πάλι να επαναλάβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο προϋπολογισµός του 2010, µε βάση τη σηµερινή
συγκυρία, κινείται στη σωστή κατεύθυνση και αναµφίβολα τον
ψηφίζουµε. Οφείλω όµως να επισηµάνω την ανάγκη να προχωρήσουν όλα τα προγραµµατισµένα έργα για την ανακατασκευή
και των περιφερειακών κτηρίων της Βουλής και φυσικά το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος της Βουλής, το οποίο
οµόφωνα το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο αποφάσισε στις συνεδριάσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2009.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόµενους στη
Βουλή των Ελλήνων που διαχρονικά συντρέχουν το έργο του
Προεδρείου της Βουλής και των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, να
ευχαριστήσω την Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων
και τη Φρουρά της για τις υπηρεσίες.
Και να κλείσω µε µια παρατήρηση. Τροπολογίες της τελευταίας στιγµής το γνωρίζετε ότι εδώ και δύο χρόνια δεν κατατίθενται πλέον την τελευταία στιγµή, αλλά η τελευταία ηµεροµηνία
κατάθεσης τροπολογιών ήταν την Πέµπτη στις 18.00 η ώρα το
απόγευµα. Και δεν παραβιάστηκε αυτή η αρχή, µε τη στήριξη της
∆ιάσκεψης των Προέδρων, ούτε µία φορά!
Και δεύτερον, θέλω να επισηµάνω -γιατί µπήκαν γενικότερα
θέµατα- ότι δεν είναι όλα γκρίζα γι’ αυτήν τη χώρα που τα τελευταία πενήντα χρόνια χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού
λαού κι όλων των κυβερνήσεων δεν έχει καταφέρει τυχαία να
είναι η εικοστή πέµπτη χώρα στην κατάταξη των διακοσίων δεκατεσσάρων χωρών σ’ ολόκληρο τον κόσµο. Και αυτό οφείλεται
και στον ελληνικό λαό και στις κυβερνήσεις και στους πολιτικούς
διαχρονικά, πλην της περιόδου της δικτατορίας, το ότι δηλαδή η
πατρίδα µας είναι η εικοστή πέµπτη χώρα στον παγκόσµιο κατάλογο ανάπτυξης των χωρών!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον κ. Σιούφα.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χαλβατζής. Έχουν ζητήσει
επίσης το λόγο και θα µιλήσουν στη συνέχεια ο κ. Παπουτσής
και ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο εισηγητής µας κ. Αντώνης Σκυλλάκος τοποθετήθηκε αναλυτικά και στα γενικά ζητήµατα αλλά και στα επιµέρους κονδύλια του Προϋπολογισµού. Πριν αναφερθώ σε ορισµένα στοιχεία
του Προϋπολογισµού, θέλω να σχολιάσω ορισµένες τοποθετήσεις. Για παράδειγµα, ο εισηγητής της Πλειοψηφίας αλλά και
άλλοι οµιλητές µίλησαν πάρα πολύ για τη συγκυρία.
Ποια είναι η πολιτική συγκυρία σήµερα, αλλά και ποια είναι η
οικονοµική πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και, όπως προδιαγράφεται σήµερα, από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Ποια είναι η
οικονοµική κατάσταση των εργαζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων; Αυτό που όλοι διαπιστώνουν είναι ότι υπάρχει µια γενική
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τροµοκρατία εναντίον των εργαζοµένων από τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από τις
εφηµερίδες, από τα περιοδικά. Όµως και οι Υπουργοί της σηµερινής και της χθεσινής Κυβέρνησης κάνουν λόγο για µια κατάσταση λίγο πριν από το χάος. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι
βρισκόµαστε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και όλοι µιλάνε και
µιλούσαν από κάποια έντυπα και προεκλογικά για τα ελλείµµατα,
για το δηµόσιο χρέος.
Επωδός όλων αυτών; «∆ουλεύετε», ή για να το πω πιο λαϊκά,
«δουλεύετε και σκάστε και µην µιλάτε»! Ε όχι, αυτό δεν µπορεί να
συνεχιστεί! Γιατί αυτό που διαπιστώνει ο λαός, οι εργαζόµενοι
είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «έβαλε» και «βάζει» καθηµερινά
τους εργαζόµενους στην πρέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβαίνει σήµερα πολύ περισσότερο από άλλοτε. Παρεµβαίνει
στους µισθούς, στις συντάξεις, παρεµβαίνει στα ασφαλιστικά δικαιώµατα γενικότερα. Και εδώ προκύπτει ένα καινούργιο θέµα
κυριαρχίας και εδώ υποτάσσεται η δηµοσιονοµική πολιτική στις
επιλογές του µεγάλου κεφαλαίου, των πολυεθνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η επικυριαρχία εκφράζεται και µε τις παρεµβάσεις Αλµούνια. Και όλα αυτά στο όνοµα της κρίσης!
Πολλές φορές λέγεται και γράφεται τελευταία ότι δεν παράγεται πλούτος στη χώρα.
Στη χώρα παράγεται πλούτος. Βέβαια στο όνοµα της καπιταλιστικής κρίσης επιχειρηµατίες απολύουν εργάτες, δεν πληρώνουν υπερωρίες, δεν πληρώνουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις και
καταργούν εργατικά λαϊκά δικαιώµατα. Εφαρµόζεται για πολλά
χρόνια µία σκληρή ταξική πολιτική. Και τώρα στο όνοµα των ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους αυτή η ταξική πολιτική εντείνεται.
Για τα ελλείµµατα, για το δηµόσιο χρέος οι µόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι εργάτες και όλοι οι εργαζόµενοι. ∆εν χρωστάνε
τίποτα και σε κανέναν. Να ψάξετε στα δισεκατοµµύρια, τα οποία
έχουν ενθυλακώσει οι µεγαλοκαπιταλιστές, οι τραπεζίτες και οι
εφοπλιστές. Ποιος νέµεται αυτόν τον πλούτο που παράγεται στη
χώρα; Αναφέρεται συχνά ο όρος «µερίδα του λέοντος». Όµως, το
τελευταίο διάστηµα δεν έχουµε µερίδα του λέοντος, έχουµε το
γεύµα των λεόντων! Και από αυτό το γεύµα των λεόντων µένουν
ελάχιστα ψίχουλα. Και στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης
και µεσούσης της κρίσης βλέπουµε από τους ισολογισµούς, από
τα επίσηµα στοιχεία που δηµοσιεύονται ότι τράπεζες, µεγάλες
κατασκευαστικές και άλλες µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις
έχουν τεράστια κέρδη, κέρδη που συµποσούνται σε δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ. Την ίδια περίοδο πετιούνται στο δρόµο εργάτες και άλλοι εργαζόµενοι.
Η ιδιωτικοποίηση, εµπορευµατοποίηση κοινωνικών αγαθών,
όπως είναι της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης οδηγούν συνολικά στη χειροτέρευση του επιπέδου ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Θέλω να υπογραµµίσω ότι σ’ αυτήν την περίοδο απέναντι στην
εργατική τάξη, στα πλατιά λαϊκά στρώµατα ακολουθείται η ίδια
πολιτική. Βεβαίως υπάρχουν και ρόδινα χρώµατα –αναφέρθηκε
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής- δεν είναι όλα «µαύρα». Και τα
ρόδινα χρώµατα σχετίζονται µε το ότι αφυπνίζονται και παλεύουν όλο και περισσότεροι εργάτες και άλλοι εργαζόµενοι και κυρίως νέοι άνθρωποι.
Έγινε, επίσης, αναφορά στους κοινωνικούς κραδασµούς και
ότι µε τη συµµετοχή όλων έχουν αποφευχθεί. Κοιτάξτε, εµείς δεν
έχουµε την ίδια άποψη. Η έννοια «κοινωνικοί κραδασµοί» δεν µας
λέει τίποτα. Αντίθετα εµείς ως ΚΚΕ αγωνιζόµαστε για να ανεβαίνει η συλλογική δράση, για να ανεβαίνουν και σε ποιότητα και σε
ποσότητα οι αγώνες των εργαζοµένων. Αγώνες, οι οποίοι και θα
αποτρέπουν αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές και σε µία πορεία θα ανατρέψουν την εφαρµοζόµενη πολιτική. Εµείς δεν θεωρούµε ότι υπάρχει άλλος δρόµος για τους εργαζόµενους πέρα
και έξω από τους αγώνες.
Αναφέρθηκαν πάρα πολλά για τη δηµοκρατία και επειδή µερικές φορές αγιοποιούµε ορισµένα πράγµατα, να δούµε και την
πραγµατικότητα λίγο έξω από το συγκεκριµένο κέντρο Σύνταγµα-Κολωνάκι-Στύλοι-Ηρώδου του Αττικού. ∆εν είναι τα πράγµατα έτσι. Η δηµοκρατία σταµατάει έξω από τις πύλες των
εργοστασίων. Η δηµοκρατία σταµατάει στην είσοδο µεγάλων επι-
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χειρήσεων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Καλά, δεν διάβασε κανένας σας ότι πριν από µία εβδοµάδα
απέλυσαν άλλη µία κοπέλα επειδή έµεινε έγκυος κατά παράβαση
–λέει- της συµφωνίας που είχε υπογράψει; Στα ψιλά γράµµατα
που είχε υπογράψει µε την πρόσληψή της έλεγε ότι δεν θα µείνει έγκυος για πέντε χρόνια. Έλεος! Έλεος σ’ αυτήν την ασυδοσία! Οι δυνάµεις καταστολής και οι αντίστοιχοι µηχανισµοί
σταθερά ενισχύονται, γιγαντώνονται. Τα ΜΑΤ δεν βρίσκονται σε
αγρανάπαυση, αλλά δραστηριοποιούνται και δραστηριοποιούνται πάρα-πάρα πολύ. Στις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις πολλές φορές τα ΜΑΤ παίζουν δραστήριο ρόλο.
Οι «χαφιεδοκάµερες» υπάρχουν για να παρακολουθούν διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις εργαζοµένων. Σήµερα που µιλάµε,
υπάρχει σε ισχύ η εντολή του Εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης,
γιατί οι µαθητές κινητοποιούνται για αναβάθµιση της παιδείας.
Όταν περνάνε εβδοµάδες και µήνες και δεν πάνε τα βιβλία στα
σχολεία και δεν καλύπτονται οι θέσεις εκπαιδευτικών, δεν βρέθηκε κανένας εισαγγελέας να απευθύνει κανένα ερώτηµα γιατί
θα πρέπει να χάνουν χιλιάδες σχολικές ώρες οι µαθητές, γιατί
δεν έχουν καθηγητές, γιατί δεν έχουν βιβλία.
Χθες στην Πάτρα -σήµερα το γράφουν οι εφηµερίδες- δικάζονταν αγρότες, γιατί είχαν κινητοποιηθεί για την αύξηση των τιµών
των αγροτικών προϊόντων.
Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, κύριε Μακρυπίδη, ότι πρέπει να κάνουµε
λίγο κράττει, ειδικά στα θέµατα της δηµοκρατίας.
Μιλώντας για τον Προϋπολογισµό της Βουλής, είναι πολύ χρήσιµο να γενικεύεται η συζήτηση και για το ρόλο του Βουλευτή.
Είπε αρκετά ο σύντροφός µου, ο Αντώνης Σκυλλάκος. Εµείς σταθερά επιµένουµε σε µια άποψη και σε µια ανάγκη, κατ’ αρχήν να
διευρύνονται σταθερά τα δικαιώµατα της Αντιπολίτευσης. Και εν
πάση περιπτώσει, να µην είναι σε καµµία περίπτωση τυπική η λειτουργία της Ολοµέλειας, να µην επικυρώνονται απλά αποφάσεις
της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά και να µην επικυρώνονται κείµενα που µερικές φορές το γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά που είµαστε στην Αίθουσα ότι δεν γίνονται καλά οι µεταφράσεις.
Έρχονται αυτούσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους
διακρατικούς οργανισµούς διάφορα κείµενα που µετατρέπονται
σε νοµοθετήµατα. Και οι τροπολογίες καλό είναι, που επαναλαµβάνεται εδώ, και υπήρξε η εξαγγελία που σηµερινού Προέδρου της Βουλής, υπήρχε µια θετική εµπειρία και στην
προηγούµενη περίοδο, να µην έρχονται τελευταία στιγµή οι τροπολογίες, για να δίνεται η δυνατότητα σε όλους, τουλάχιστον σε
ό,τι αφορά εµάς, γιατί θέλουµε να προετοιµαζόµαστε.
Και σε ό,τι αφορά το ρόλο του Βουλευτή µερικές φορές εξιδανικεύεται ο ρόλος του Βουλευτή. Είναι πέρα και πάνω από
όλους. Εµείς έχουµε άλλη αντίληψη για το Βουλευτή. Εµείς θέλουµε το Βουλευτή να είναι µέσα µε τον κόσµο της δουλειάς. Και
βεβαίως, αναφέρθηκε προηγούµενα ο εισηγητής µας. Κάποιοι
Βουλευτές µπορεί να µην εργάζονται καθόλου και να είναι αφοσιωµένοι στο έργο τους, στη Βουλή. Άλλοι θα µπορούσαν και να
εργάζονται. Και βεβαίως, να µην έχει προνόµια για προσωπικό
πλουτισµό, να µπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που υπάρχουν. Και εµείς σε µια προοπτική, βλέπουµε και την ανακλητότητα του Βουλευτή απ’ αυτούς οι οποίοι τον εξέλεξαν και θα
πρέπει να δίνουν λογαριασµό οι Βουλευτές σ’ αυτούς που τους
έχουν εκλέξει.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι µπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν
ακόµη περιθώρια να µειωθούν και άλλοι, οι δαπάνες του Προϋπολογισµού.
Τέλος, για το προσωπικό ειπώθηκαν αρκετά. Μια επιπλέον παρατήρηση. Να σας υπενθυµίσουµε ότι εµείς, ως ΚΚΕ, ποτέ δεν
συµφωνήσαµε στη µονιµοποίηση των µετακλητών υπαλλήλων και
των συνεργατών των Βουλευτών. Ελπίζουµε ότι δε θα επαναληφθεί στο µέλλον αυτό που έγινε στο παρελθόν. Θετικό είναι ότι
η πρόσληψη µονίµου προσωπικού, σύµφωνα µε την εξαγγελία
του Προέδρου, θα γίνεται µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύουµε ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. Γνώµη µας είναι ότι πρέ-
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πει να είναι µόνιµοι υπάλληλοι, να µην υπάρχει προσωπικό ιδιωτικού δικαίου στη Βουλή.
Για την τηλεόραση της Βουλής, πολλές φορές µιλήσαµε για
την καλή ποιότητά της, ειδικά στα πολιτιστικά προγράµµατα.
Ασκήσαµε κριτική σε µονόπλευρες ιστορικές αναφορές, αλλά
ασκήσαµε και σκληρή κριτική για αντικοµµουνιστικά ντοκιµαντέρ.
Να γίνει µια ακόµη προσπάθεια για τη βελτίωση του πολιτιστικού
της έργου.
Είναι µία από τις λίγες οάσεις µέσα στην τηλεοπτική «σκοτεινιά» που υπάρχει και θα πρέπει να ενισχυθεί παραπέρα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γίνεται φανερό,
µε βάση τις τοποθετήσεις µας, ότι εµείς δεν θα δώσουµε θετική
ψήφο στον Προϋπολογισµό της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Χαλβατζή.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την
κρίση εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς θεσµούς
και είναι αυτό που επιτρέπει την ισοπέδωση των πάντων, την ισοπέδωση των πολιτικών, την ισοπέδωση των προσώπων.
Επίσης, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία σε όλους µας ότι καµµία µεταρρύθµιση, καµµία µεγάλη αλλαγή, καµµία τοµή, καµµία
ρήξη µε το παρελθόν και µε αρνητικές συµπεριφορές και λειτουργίες δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, χωρίς τη συναίνεση
του λαού και χωρίς, πάνω απ’ όλα, την αξιοπιστία των δηµοκρατικών θεσµών. Γιατί η Βουλή είναι το θεµέλιο της δηµοκρατίας
µας, γιατί εδώ εκφράζεται η λαϊκή κυριαρχία -και ήταν εξαιρετική η ανάλυση του πρώην Προέδρου κ. Απόστολου Κακλαµάνη
στην οµιλία του- εδώ ο λαός εκφράζεται δια των Αντιπροσώπων
του και εµείς πρέπει να υπηρετήσουµε ακριβώς αυτήν τη λειτουργία.
Ως εκ τούτου, η Βουλή είναι εκείνη η οποία θα πάρει την πρωτοβουλία για να σπάσει το φαύλο κύκλο της προσβολής της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
κοινωνική και στην πολιτική ζωή του τόπου.
Σε αυτήν την περίοδο, λοιπόν, την οποία διερχόµαστε, όπου η
κρίση των θεσµών είναι δεδοµένη, εµείς πρέπει να αναλάβουµε
τις πρωτοβουλίες για να αποκαταστήσουµε την εικόνα του Κοινοβουλίου και να επαναφέρουµε τον Κοινοβουλευτισµό στο κέντρο της δηµοκρατίας.
Γι’ αυτό ακριβώς εµείς δεσµευόµαστε. Οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, ο Πρωθυπουργός, όλοι
µας, από την πρώτη ηµέρα µετά τις εκλογές, δεσµευόµαστε ότι
οι δράσεις και οι πράξεις µας θα συντελέσουν αποφασιστικά
στην αποκατάσταση της σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών και των θεσµών, έτσι ώστε να εγγυηθούµε ακριβώς την αυθεντική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και την έκφραση της
πραγµατικής βούλησης των πολιτών. Και θα τον πετύχουµε αυτό
το στόχο.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, εµείς υποστηρίζουµε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Βουλής, του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, όπως επίσης και το πρώτο αυτό βήµα, που είναι η ψήφιση
του νέου Προϋπολογισµού για το 2010. Γιατί ακριβώς πιστεύουµε ότι πρώτα απ’ όλα ανταποκρίνεται στις αρχές της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της χρηστής οικονοµικής διαχείρισης
και δεύτερον, γιατί ακριβώς σκοπεύει στο να ενισχύσει τη λειτουργία του θεσµού, έτσι όπως ακριβώς το επιθυµεί ο λαός. Επιπλέον, γιατί εν µέσω δηµοσιονοµικής κρίσης, ανταποκρίνεται
αυτός ο Προϋπολογισµός της Βουλής σε αυτό το οποίο ανέφερε
αναλυτικά ο εισηγητής µας, ο κ. Ανδρέας Μακρυπίδης, ότι για
πρώτη φορά από το 1974 παρουσιάζει µείωση σε απόλυτους
αριθµούς, αλλά και ως ποσοστό.
Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω ορισµένα σχόλια. Αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής στο
γεγονός ότι για πολλούς θεωρείται η Βουλή ως ένα πεδίο έκφρασης προνοµιακών, κοινωνικών, οικονοµικών σχέσεων, ως ένα
πεδίο όπου κάποιοι αρεστοί, κάποιων κύκλων, βρίσκονται εδώ
για να εξυπηρετούν τις νοµοθετικές και τις άλλες επιδιώξεις ορ-
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γανωµένων συµφερόντων.
Είναι ακριβώς οι ίδιοι οι οποίοι µε κάθε τρόπο επιµένουν σε
έναν απέραντο λαϊκισµό, ο οποίος εκφράζεται πρώτα απ’ όλα και
πάνω απ’ όλα µε τη µείωση του κόστους της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Είναι οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι επιµένουν µε κάθε
τρόπο να περιορίσουν την ανεξαρτησία του πολιτικού, την ανεξαρτησία του Βουλευτή µέσα από τη διαρκή, επίµονη προσπάθεια για την απαξίωση του ρόλου του από τη µία πλευρά και από
την άλλη πλευρά για τη µείωση των δικών του αποδοχών, όπως
επίσης και για τη µείωση των µηχανισµών και των διαδικασιών
υποστήριξης του κοινοβουλευτικού του έργου.
Θέλω να είµαι σαφής και ειλικρινής. Στην πολιτική µου διαδροµή έτυχε να γνωρίσω από κοντά τη λειτουργία των δεκαπέντε Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα την ευκαιρία
να συνεδριάσω µαζί µε συναδέλφους σ’ αυτά τα Κοινοβούλια, να
γνωρίσω από κοντά τις θεσµικές τους λειτουργίες και κυρίως τις
υποδοµές, οι οποίες προσφέρονται στους κοινοβουλευτικούς άνδρες και γυναίκες στα Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εν µπορώ να πω ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο υπολείπεται
κατά πολύ, αλλά βρισκόµαστε πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η
αλήθεια είναι ότι µπορεί να βρίσκονται όλα τα Κοινοβούλια σε
εξαιρετικά κτήρια, τα οποία θυµίζουν την ιστορία τους της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, αλλά εντός των χώρων όλα είναι
στραµµένα στο µέλλον σε επίπεδο υποδοµών, τεχνολογικής υποστήριξης, επιστηµονικής υποστήριξης των συναδέλφων, πολύπλευρης –θα έλεγα- υποστήριξης, οικονοµικής και άλλης, από
τα κράτη-µέλη σε όλη τους τη δραστηριότητα.
Αυτός ο λαϊκισµός, ο οποίος βρίσκει έδαφος εδώ στην Ελλάδα
γιατί ακριβώς υπάρχουν οργανωµένα συµφέροντα, τα οποία
µέσω αυτής της προβολής αυτών ακριβώς των επιδιώξεων προσπαθούν να περιορίσουν το ρόλο του Βουλευτή, δεν υπάρχει
πουθενά πλην µιας χώρας, της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό γίνεται
και στην Ελλάδα. Μεταφέρεται συνεχώς αυτή η προσπάθεια, µία
προσπάθεια να µειωθεί ο ρόλος του Βουλευτή και σε κάθε περίπτωση να απαξιωθεί στα µάτια της κοινής γνώµης εµφανίζοντας
το Κοινοβούλιο ως ένα χώρο προνοµιακών σχέσεων και πελατειακών λειτουργιών.
Όµως, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Είναι µακριά από την παράδοσή µας, είναι µακριά από τη δηµοκρατική παράδοση του ελληνικού λαού, είναι µακριά από τα ευρωπαϊκά µας πιστεύω, είναι
µακριά από τα πιστεύω µας όσον αφορά τη λειτουργία και την
εξέλιξη της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας. Και σ’ αυτό πρέπει να επιµείνουµε. Αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι σ’ αυτό το θέµα.
Όµως, τώρα είναι η ώρα να πάρουµε τις µεγάλες αποφάσεις,
γιατί προχωράµε µπροστά σε νέες αλλαγές µε νέα σύνθεση του
Κοινοβουλίου και επιπλέον γιατί βρισκόµαστε σε µία νέα εποχή.
Μ’ αυτήν την κοινοβουλευτική σύνθεση θα λειτουργήσουµε
στο πλαίσιο της νέας Συνθήκης της Λισαβόνας, της νέας Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει αυστηρότερο
έλεγχο της επικουρικότητας από τα εθνικά Κοινοβούλια. Και εδώ
χρειαζόµαστε να προχωρήσουµε γρήγορα, µε γρήγορους ρυθµούς, χωρίς καθυστερήσεις στα θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής
και προγραµµατισµού των εργασιών.
Και γίνοµαι σαφής. Θα ακούσουµε ξανά τις λαϊκιστικές σειρήνες περί της αύξησης των εξόδων και του κόστους για τις συνεδριάσεις των επιτροπών, όταν για να είναι συνεπές το Ελληνικό
Κοινοβούλιο σ’ αυτήν ακριβώς τη διαδικασία η οποία ξεκινάει της
συµµετοχής του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο νοµοθετικό έργο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται σηµαντικότατη αύξηση των
εργασιών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία µαζί
µε άλλες επιτροπές, τις συναρµόδιες επιτροπές κατά περίπτωση
και οδηγία ή κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να
συνέρχονται και να συνεδριάζουν;
Θα συνεχίσουµε να αποδεχόµαστε την κριτική, η οποία λέει:
«Όχι, οι Βουλευτές θέλουν να συνεδριάζουν οι Επιτροπές και όχι
η Ολοµέλεια», όταν αυτή είναι η δουλειά τους όµως; Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά των επιτροπών µε την οποία πρέπει να ασχοληθούν και να προσαρµοστούµε, εάν θέλουµε το Κοινοβούλιό
µας να συµµετάσχει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Αυτό ήταν ένα παράδειγµα. Πολλά άλλα τέτοια παραδείγµατα
θα µπορούσα να αναφέρω. Όµως, θα σταθώ στο ζήτηµα του ρα-
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διοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτό δεν είναι ένας στόχος τον
οποίο κάποιος Πρόεδρος ή κάποιοι συνάδελφοι υλοποίησαν γιατί
έτσι τους άρεσε, γιατί είδαν ότι η εποχή µας είναι επικοινωνιακή
και ως εκ τούτου η Βουλή χρειάζεται ραδιόφωνο. Όχι. Η πραγµατικότητα είναι ότι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, όπως και
πολλά άλλα µέσα τα οποία θα έπρεπε να είχαµε αξιοποιήσει και
δεν τα αξιοποιούµε, υπακούουν σε κάτι άλλο, στην υποχρέωση
την οποία έχουµε εµείς ως θεσµός, εµείς ως Βουλευτές, να ενηµερώνουµε τον ελληνικό λαό για τις δραστηριότητές µας.
Ταυτόχρονα, όπως σωστά είπε και πάλι ο πρώην Πρόεδρος
Απόστολος Κακλαµάνης, ακριβώς αυτό το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι το µέσο για να θωρακίσουµε τη δική µας δουλειά
και τη λειτουργία της δηµοκρατίας από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο –γιατί δεν
υπάρχει έλεγχος ουσιαστικά- προβάλλουν κατά το δοκούν το
δικό µας έργο.
Προβάλλουν κατά το δοκούν και σύµφωνα µε τα δικά τους φίλτρα τις τοποθετήσεις των Βουλευτών, τις τοποθετήσεις και τις
λειτουργίες όλων των συναδέλφων, των πολιτικών οµάδων και
των πολιτικών κοµµάτων. Κυρίως προβάλλουν, κατά το δοκούν,
και τα νοµοσχέδια τα οποία ψηφίζονται εδώ στη Βουλή αποσιωπώντας κρισιµότατες διατάξεις ή εµφανίζοντας ως κύριες διατάξεις επιµέρους στοιχεία τα οποία ενδεχοµένως να µην είναι
εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Γιατί, λοιπόν, εµείς καθυστερούµε µε κάθε τρόπο;
Επιµένω, λοιπόν –και πιστεύω πως όλοι συµφωνούµε σ’ αυτόότι εκείνο στο οποίο κατά τη γνώµη µου πρέπει να κινηθούµε αµέσως και µε το νέο Προϋπολογισµό, αλλά κυρίως µε τον Πρόεδρο
ο οποίος κινείται σ’ αυτήν την κατεύθυνση, Είναι το άµεσο νοικοκύρεµα -και τονίζω τη λέξη «νοικοκύρεµα»- της τηλεόρασης
και του ραδιοφώνου, αλλά πάνω απ’ όλα ότι η συχνότητα θα µπορεί να εγγυηθεί ότι ο τελευταίος Έλληνας πολίτης στο πιο αποµακρυσµένο µέρος της χώρας µας θα µπορεί να παρακολουθεί
καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του Κοινοβουλίου τις εργασίες µας. ∆ιότι µ’ αυτόν τον τρόπο και εµείς θα γίνουµε περισσότερο υπεύθυνοι µε την παρουσία µας εδώ, µε την
προετοιµασία των οµιλιών µας, µε την απόλυτη συνέπεια και
µέτρο στο λόγο µας και πάνω απ’ όλα εκφράζοντας αυθεντικά
τις ίδιες τις απαιτήσεις των πολιτών και τη δική τους θέληση.
Αντιλαµβάνοµαι και συµφωνώ απολύτως µε την ανάγκη για τη
χρήση των νέων εφαρµογών της πληροφορικής. ∆εν µπορούµε
να προχωρήσουµε στο µέλλον χωρίς να χρησιµοποιήσουµε τα
µέσα του µέλλοντος. Η πληροφορική και το διαδίκτυο είναι τα
µέσα του µέλλοντος και πρέπει και εµείς να προσαρµόζουµε τη
δουλειά µας διευκολύνοντας από τη µία πλευρά το κοινοβουλευτικό µας έργο και από την άλλη αξιοποιώντας την πηγή πληροφοριών και τον πλούτο των γνώσεων που περιέχονται στο
διαδίκτυο και γενικότερα στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
Όµως, πέραν αυτού, πρέπει να συνεχίσουµε µια συστηµατική
προσπάθεια για την απλούστευση της διοίκησης, για τη βελτίωση
των δηµοσιονοµικών προβλέψεων και κυρίως για τη συµµόρφωση στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου. Θα µπορούσαµε να θέσουµε και συγκεκριµένους στόχους, όπως για παράδειγµα σε µία δεκαετία να µπορεί η Βουλή
να χρησιµοποιεί 100% «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια σε όλους
τους χώρους της εργασίας. Αυτός είναι ένας στόχος συγκεκριµένος, ένας στόχος ο οποίος θα µπορούσε κάλλιστα να επιτευχθεί, αρκεί να πάρουµε τα µέτρα µας µε τέτοιο τρόπο ούτως
ώστε να ξεκινήσουµε γρήγορα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την υποµονή σας για ελάχιστο
χρόνο ακόµα, προκειµένου να αναφερθώ σ’ ένα θέµα που αφορά
την κτηριακή πολιτική.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν µεγάλη πρόοδος η απόφαση του
πρώην Προέδρου κ. Κακλαµάνη να οργανωθεί ο χώρος των Βουλευτών -κυρίως τα γραφεία των συναδέλφων που προέρχονται
από την επαρχία- κοντά εδώ στο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.
Όµως, η πολιτική κτηρίων του Κοινοβουλίου είναι βαθύτατα
πολιτικής σηµασίας και γι’ αυτό το λόγο πιστεύω ότι ίσως θα πρέ-
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πει στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων, κύριε Πρόεδρε, να συζητήσουµε κάποια στιγµή βασικές αρχές µε στόχους, στόχους οι
οποίοι θα κατατείνουν σε µία συγκροτηµένη κτηριακή πολιτική,
ούτως ώστε και οικονοµίες να διαµορφώσουµε και καλύτερη
αποτελεσµατικότητα να εγγυηθούµε όσον αφορά τη λειτουργία
της Βουλής. Αλλά πάνω απ’ όλα για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των Βουλευτών, αλλά και των εργαζοµένων στη Βουλή.
∆ιότι πέρα από τους Βουλευτές, η Βουλή έχει εξαιρετικούς υπαλλήλους, εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι συνδράµουν το έργο
µας και οι οποίοι, πάνω απ’ όλα, είναι και εκείνοι άνθρωποι και
εµείς έχουµε την υποχρέωση να εγγυηθούµε τις δικές τους συνθήκες εργασίας.
Και µια και µιλώ γι’ αυτό, θέλω να ολοκληρώσω µε την τελευταία εξαγγελία του Προέδρου κ. Φίλιππου Πετσάλνικου όσον
αφορά την πρόσληψη των µονίµων υπαλλήλων της Βουλής στο
µέλλον από το ΑΣΕΠ. ∆εν έχω καµµία αντίρρηση, αλλά µε µία
επιφύλαξη. Επειδή βλέπω πως και η Κυβέρνηση κινείται ακριβώς
σ’ αυτήν την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση η οποία συνίσταται
στο ότι τα πάντα να κρίνονται µέσω του ΑΣΕΠ, θέλω να πω τη
δική µου γνώµη πολύ καθαρά.
Τίποτα δεν πρόκειται να πετύχει, εάν παράλληλα και ταυτόχρονα εµείς εδώ, µε την κυβερνητική πρωτοβουλία, φυσικά, δεν
νοµοθετήσουµε την ενίσχυση του ΑΣΕΠ σε επίπεδο διοικητικών
δοµών και ανθρώπινου δυναµικού, επιστηµονικού δυναµικού. Εάν
δεν το πράξουµε, θα πέσουµε στην παγίδα, µια παγίδα, η οποία
οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην αναποτελεσµατικότητα από
τη µία πλευρά και στη διαφθορά από την άλλη. Γνωρίζω τι λέω.
Όσον αφορά, όµως, την επιστηµονική υποστήριξη των πολιτικών Κοµµάτων και των Βουλευτών µέσω των µετακλητών υπαλλήλων, όπως τώρα γίνεται, εδώ θα ήθελα να αναλογιστούµε,
κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την εµπειρία των
άλλων Κοινοβουλίων, όπου η επιστηµονική και πολιτική υποστήριξη των πολιτικών κοµµάτων, των πολιτικών Κοινοβουλευτικών
Οµάδων γίνεται µε µετακλητούς µεν υπαλλήλους που δεν µονιµοποιούνται αλλά στην πραγµατικότητα γίνεται µια επένδυση
είτε των κοµµάτων είτε της ίδιας της Βουλής σε ανθρώπινο δυναµικό το οποίο στο µέλλον θα µπορούσε να είναι χρήσιµο και
στο κράτος και στην διοίκηση.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, πιστεύω ότι µε γρήγορους ρυθµούς
θα πρέπει να πάρουµε αυτές τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν
το µέλλον, γιατί οι αλλαγές, για να πετύχουν, χρειάζονται χρόνο
και µπροστά µας έχουµε µια τετραετή κοινοβουλευτική περίοδο
µε όρεξη και θέληση για αλλαγές, τις οποίες καλό είναι να τις
δροµολογήσουµε τώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κύριο Παπουτσή.
Το λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µην κουράσω την Ολοµέλεια του Σώµατος, θα σας πω εξ αρχής ότι, για λόγους που
ανέφερε τόσο ο εισηγητής µας όσο και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ο τέως Πρόεδρος
της Βουλής κ. Σιούφας, εµείς υπερψηφίζουµε τόσο τον Απολογισµό δαπανών της Βουλής για το 2008, τονίζοντας ότι υπήρξε
χρηστή και αποτελεσµατική διοίκηση όσο και τον Προϋπολογισµό δαπανών Βουλής οικονοµικού έτους 2010. Θεωρούµε ότι
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα
o Προϋπολογισµός Βουλής οικονοµικού έτους 2010 παρακολουθεί και τις ανάγκες της εποχής. Όπως και ο περυσινός έτσι
και ο φετινός Προϋπολογισµός στέλνει ένα µήνυµα περιστολής
των δαπανών, εξοικονόµησης πόρων, ένα µήνυµα ουσιαστικής
συµπόρευσης του συνόλου του κοινοβουλευτικού Σώµατος, των
Ελλήνων Βουλευτών µε τις ανάγκες και τη λογική νοικοκυρέµατος που διατρέχουν όλη την ελληνική κοινωνία και παρακολουθούν και την καθηµερινή δραστηριότητα του κάθε συµπολίτη
µας.
Επειδή, όµως, κάθε χρόνο η συζήτηση επί του Προϋπολογισµού δίνει το έναυσµα για µια συζήτηση και αναπόφευκτα για το
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ρόλο και την υπόσταση του Βουλευτή στο σηµερινό πολιτικό σύστηµα, δεν θα αποφύγω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά και
ως µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας να παραθέσω ορισµένες
χρήσιµες –πιστεύω- σκέψεις για το ρόλο του Βουλευτή σήµερα
και αύριο.
Εδώ –νοµίζω- δεν έχει σηµασία να κρύβουµε τα λόγια µας.
Έχουµε ένα σύστηµα αστικής αντιπροσωπευτικής Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, µε υποτιθέµενο κεντρικό πρόσωπο το Βουλευτή, τον αντιπρόσωπο του ελληνικού λαού. Όπως συνηθίζω να
λέω, τονίζοντας το σεβασµό µου προς όλους τους συναδέλφους
όλων των πτερύγων κανείς δεν βρίσκεται τυχαία σε αυτήν την Αίθουσα. Όλοι –µπορεί να ξεκινάνε από διαφορετικές ιδεολογικές
και πολιτικές αφετηρίες- είµαστε εντολοδόχοι του µεγάλου εντολέως, του ελληνικού λαού.
Να, όµως, που ο Βουλευτής τα τελευταία χρόνια από κεντρικό
πρόσωπο του πολιτικού συστήµατος της αστικής Κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής ∆ηµοκρατίας έχει µετατραπεί στον
αδύναµο κρίκο.
Αυτή είναι η αλήθεια και το γνωρίζετε όλοι, οι παλαιότεροι συνάδελφοι, θα το αντιληφθούν σε λίγο και οι νεότεροι συνάδελφοι, τους οποίους θέλω να καλωσορίσω για µια ακόµη φορά στο
Εθνικό Κοινοβούλιο, στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Η κριτική που
µας ασκείται έχει δυο σκέλη. Ένα σκέλος καλοπιστίας. Ναι, µας
ασκείται καλόπιστη κριτική από ορισµένες πλευρές και δικαίως,
γιατί υπήρξαν συµπεριφορές συναδέλφων κυρίως στο παρελθόν
που έβλαψαν την εικόνα του κοινοβουλευτικού κόσµου, γιατί
υπήρξαν παρασπονδίες και επιτρέψτε µου να πω και περίεργες
καταστάσεις στο παρελθόν που αφορούσαν το καθεστώς της
βουλευτικής ασυλίας. Όλα αυτά όµως διορθώθηκαν.
Το Εθνικό Κοινοβούλιο διορθώνεται από µέρα σε µέρα όλο και
περισσότερο και ο κοινοβουλευτικός κόσµος της χώρας ανεξαρτήτως από την πολιτική ή ιδεολογική του αφετηρία προσπαθεί όλο και περισσότερο να ανταποκρίνεται σε αυτήν την
δύσκολη συγκυρία, στις απαιτήσεις όλου του ελληνικού λαού.
Το δεύτερο σκέλος αυτής της κριτικής είναι το σκέλος το
οποίο χαρακτηρίζεται, υπερχειλίζει θα έλεγα από κακοπιστία. Και
τι δεν ακούµε σήµερα ο Βουλευτής, κυρίως από µερίδα των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Και τι δεν ακούει! ∆έχεται στις
πλάτες του όλο περίπου το πολιτικό ανάθεµα που ξεκινάει από
εκεί και έχει ως στόχο συνολικά το πολιτικό σύστηµα. τον βρίσκουν αδύνατο κρίκο του πολιτικού συστήµατος, γι’ αυτό και τον
στοχοποιούν τον Βουλευτή σήµερα. ∆έχεται όλο το πολιτικό ανάθεµα το οποίο πολλές φορές προορίζεται για Υπουργούς. Αλλά
η εκτελεστική εξουσία είναι δυνατή στην Ελλάδα και αυτοί οι
λίγοι λειτουργοί των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας φοβούνται να
χτυπήσουν εκεί, στον εκάστοτε Υπουργό, στον εκάστοτε Πρωθυπουργό, στους εκάστοτε συνεργάτες του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
Αδύναµος, λοιπόν, κρίκος είναι ο Βουλευτής. Ο Βουλευτής
παίρνει το ανάθεµα, ο Βουλευτής δέχεται την κριτική, ο Βουλευτής λέει, φταίει για όλα και ξεχνούν ορισµένοι ότι είναι ο Βουλευτής ο οποίος συνωστίζεται πολλές φορές στον προθάλαµο
κάποιου διορισµένου κρατικού αξιωµατούχου, γενικού γραµµατέα, διοικητή, υποδιοικητή, κάποιου σπουδαιοφανούς αλλά όχι
σπουδαίου προέδρου ή διευθύνοντος συµβούλου οργανισµού
που ελέγχεται αµέσως ή εµµέσως από το κράτος και το δηµόσιο.
Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πραγµατική εικόνα
του Έλληνα Βουλευτή και της Ελληνίδας Βουλευτού αδικείται
από την επιφαινόµενη εικόνα που παρουσιάζεται σε µερίδα των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Είναι µεγάλη η ευθύνη, λοιπόν, όλων µας και βεβαίως είναι µεγάλη η ευθύνη του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής, για να αλλάξουµε αυτήν την εικόνα, για να ανατρέψουµε αυτήν την εικόνα.
Για τους εκάστοτε Προέδρους του Κοινοβουλίου υπάρχει ο εύκολος δρόµος, που είναι ο δρόµος να «προσφέρουν» σπονδή στο
λαϊκισµό και στη δηµαγωγία αυτής της µερίδας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που ασκούν την κακόπιστη κριτική.
Υπάρχει και ο δύσκολος δρόµος, να ενισχύσουν το ρόλο του
Κοινοβουλίου, να ενισχύσουν το ρόλο του Βουλευτή µέσα στην
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ελληνική κοινωνία, να του δώσουν περισσότερες δυνατότητες
για να φέρει σε πέρας την αποστολή και το έργο του.
Οι Πρόεδροι που προηγήθηκαν, δεν τους αναφέρω όλους,
αλλά θα σταθώ ιδιαίτερα στον Αθανάσιο Τσαλδάρη, θα σταθώ
ιδιαίτερα στον Απόστολο Κακλαµάνη, θα σταθώ ιδιαίτερα στην
Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, θα σταθώ ιδιαίτερα στο ∆ηµήτρη Σιούφα, ανταποκρίθηκαν στο αίτηµα των καιρών και ακολούθησαν
το δύσκολο δρόµο.
Οι πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν από το νέο Πρόεδρο τον κ.
Πετσάλνικο, συνηγορούν ότι και αυτός θα πορευθεί προς την ίδια
κατεύθυνση, παρ’ ότι οι αφετηρίες από τις οποίες, όπως είπα εκκινεί ο καθένας, ιδεολογικές και πολιτικές, διαφοροποιούνται. Θα
τον ενθαρρύνουµε σ’ αυτό. Μπορεί να ασκήσουµε κριτική σε
άλλα θέµατα, µπορεί να συγκρουστούµε σε άλλα θέµατα, αλλά
σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης των κοινοβουλευτικών θεσµών θα
ενθαρρύνουµε και τον σηµερινό Πρόεδρο της Βουλής.
Στο κάτω – κάτω να ξεκαθαρίσουµε το εξής. Η κακόπιστη κριτική που ασκείται, όχι η καλόπιστη – η καλόπιστη κριτική είναι
επιβεβληµένη και είναι πολλά που πρέπει να διορθώσουµε- από
µία περιορισµένη και συγκεκριµένη πλευρά προς το πολιτικό
προσωπικό της χώρας και κυρίως προς τα µέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου στην ουσία κι οφείλουν να το πουν, κρύβει έναν κεκαλυµµένο αντικοινοβουλευτισµό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιοι,
λοιπόν, εµφορούνται από τέτοιου είδους αισθήµατα, να βγουν
και να το πουν. Όποιοι θέλουν να καταργήσουµε ή να κλείσουµε
το Κοινοβούλιο, να βγουν και να µας πουν τι προτείνουν, πώς να
κυβερνηθεί ο τόπος, για να µπει στη θέση του.
Εγώ δεν θα σας πω ότι το πολιτικό σύστηµα είναι τέλειο, δεν
θα σας πω ότι οι κοινοβουλευτικοί θεσµοί λειτουργούν όπως θα
έπρεπε να λειτουργούν, αλλά µε τη συµβολή όλων των κυβερνήσεων από το 1974 µέχρι σήµερα ο τόπος πέτυχε πολλά και ουδείς δικαιούται να τα παραβλέπει. Η ελληνική κοινωνία πήγε πιο
µπροστά. Βεβαίως έχουµε προβλήµατα, έχουµε «µαύρες» τρύπες, στην κοινωνική πολιτική έχουµε ελλείµµατα σηµαντικά δηµοσιονοµικά αλλά κοινωνικά ελλείµµατα. Αυτά, όµως, δεν
διορθώνονται µε το µηδενισµό, την ακύρωση των πάντων, την
καταστροφή των πάντων, το διασυρµό των πάντων. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί να µην ενδίδουµε στις εύκολες
κατηγορίες σε βάρος του Κοινοβουλίου και στην εύκολη δήθεν
αυτοκριτική που βρίσκει ευήκοα όντα σε µερίδα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, αλλά πλήττει τον κοινοβουλευτισµό και τη
δηµοκρατία.
Ένα άλλο θέµα το οποίο πρέπει να µας απασχολήσει, όπως
είπα και πριν αλλά θα το διευρύνω, είναι το πώς θα ενισχύσουµε
την ελευθερία του Βουλευτή από κάθε λογής συµφέροντα από
προσπάθειες χειραγώγησης της γνώµης του και του φρονήµατός
του από µερίδα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή από οργανωµένες οµάδες πίεσης µέσα στην ελληνική κοινωνία.
Θα πρέπει, όµως, να µας απασχολήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την άποψή µου το πώς θα ενισχύσουµε το ρόλο
και την αυτόνοµη ύπαρξη και λειτουργία του Βουλευτή και µέσα
στα πολιτικά κόµµατα. Στη λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων
στην Ελλάδα από το 1974 µέχρι σήµερα, έχει γίνει µεγάλη πρόοδος. Αναθεωρώ ότι δεν έχει κατακτηθεί, παρά τα όσα λέγονται
από άµβωνος κοινοβουλευτικού ή τηλεοπτικού, ο υψηλός βαθµός δηµοκρατικής λειτουργίας, ο οποίος ταιριάζει και στη δηµοκρατική παράδοση του πολιτικού βίου στην Ελλάδα, αλλά και
στις ανάγκες του σήµερα και του αύριο.
Κατά συνέπεια, είµαι πολύ προβληµατισµένος, απλώς δίνω το
έναυσµα µε µία ακόµη ευκαιρία. Θα πούµε πολλά όταν η Κυβέρνηση δηλώσει στο Κοινοβούλιο τη σχετική πρωτοβουλία. Είµαι
πολύ προβληµατισµένος για αυτά που ακούω από την πλευρά
της Συµπολίτευσης και µάλιστα της Κυβέρνησης για την υιοθέτηση ενός συστήµατος µονοεδρικών περιφερειών στην Ελλάδα
στο πλαίσιο του εκλογικού συστήµατος. Να συζητήσουµε για την
αλλαγή του εκλογικού συστήµατος. Να δούµε περαιτέρω πώς
θα θωρακίσουµε το Βουλευτή. Να δούµε πώς θα κάνουµε πιο
αντιπροσωπευτική τη σχέση του Βουλευτή µε τον εκλογέα, µε
τον εντολέα του, γιατί εντολοδόχοι του ελληνικού λαού είµαστε
όλοι. Να συζητήσουµε για ολιγοεδρικές περιφέρειες. Αλλά θυµηθείτε µε, η υιοθέτηση ενός συστήµατος µονοεδρικών θα µε-
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ταφέρει τις όποιες νησίδες διαπλοκής από το γενικό στο τοπικό
και στο ειδικό και ταυτόχρονα θα καταστήσει το Βουλευτή φόρου
υποτελή όχι µόνο σε τοπικά συµφέροντα, όχι µόνο σε συµφέροντα που αφορούν δηµάρχους και µικροδιαχειριστές έργων της
τοπικής εµβέλειας, αλλά και σε κάτι ακόµη. Θα καταστήσει το
Βουλευτή φόρου υποτελή στο περιβάλλον του εκάστοτε αρχηγού, τον οποίον θα µετατρέψει από δηµοκρατικά εκλεγµένο αρχηγό σε µονάρχη, απόλυτο µονάρχη, κεντροευρωπαϊκής
µοναρχικής αυλής!
Ένα τέτοιο σύστηµα θα πάει τη χώρα πίσω. Γι’ αυτό και επιτρέψτε µου να πω, απευθύνω πρόσκληση σε όλους τους συναδέλφους, θα πρέπει να συζητήσουµε βασανιστικά, εξαντλητικά
πάνω σ’ αυτό για να µην πέσουµε θύµατα επίπλαστων εντυπώσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση µας αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων είκοσι
τρεις µαθητές και µαθήτριες και επτά συνοδοί δάσκαλοι από τα
∆ηµοτικά Σχολεία Ματαράγκας, Μακρυχωρίου και Αγίου Θεοδώρου Καρδίτσας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ ο κ.
Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να ευχηθώ εν πρώτοις καλό έργο
και στον αξιότιµο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στους
συνεργάτες του στο Προεδρείο και βεβαίως στα µέλη του Κοινοβουλίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µου έκανε ιδιαιτέρως αλγεινή εντύπωση
η άποψη που ακούστηκε από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος
περί ανακλητότητας του Βουλευτού. Ένα ερώτηµα που µπορεί
να έρθει αµέσως στα χείλη όλων είναι. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο;
Είναι υλοποιήσιµο; Είναι εφαρµόσιµο; Ας υποθέσουµε, όµως, ότι
είναι υλοποιήσιµο, είναι εφαρµόσιµο. Τι συνεπάγεται, όµως, η
άποψη αυτή; Ότι εάν ισχύσει η ανακλητότητα για το Βουλευτή,
θα πρέπει να ισχύσει και η ανακλητότητα του Πρωθυπουργού και
της Κυβέρνησης που στηρίζονται πάνω στη Βουλή. ∆ιότι για να
χρησιµοποιήσω µαρξιστική ιδεολογία, εάν κάτι ισχύει για τη
βάση, πόσο µάλλον ισχύει για το εποικοδόµηµα. Τα αισθήµατα
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τον κοινοβουλευτισµό τα ξέρουµε. Ξέρουµε ότι «βγάζει» σπυράκια όταν ακούει κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Άλλο αυτό όµως και άλλο να λέµε στη
Βουλή πράγµατα που τουλάχιστον είναι ανεδαφικά για να µην
πω κάτι άλλο.
∆εύτερον, κύριε Πρόεδρε, θέλουµε την παρέµβασή σας την
προσωπική µε το κύρος που έχετε και που έχει ο εκάστοτε Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων πάνω σε ένα ζήτηµα της επικαιρότητας, στο οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης αναφέρονται
κατά κόρον.
Γίνοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, περισσότερο συγκεκριµένος.
Στις µέρες µας έχουµε βρει µια σύγχρονη Ιφιγένεια που καλείται
να παίξει µάλλον το ρόλο της Ιφιγένειας εν Αυλίδι. Ποια είναι
αυτή η Ιφιγένεια; Είναι η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος. Τι ακούµε αυτές τις ηµέρες; Ότι
αυτή η Υπηρεσία µε το υπάρχον προσωπικό της, διασύρει τη
χώρα γιατί δίνει πλαστά δεδοµένα, πλαστά στοιχεία σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µας εγκαλεί η Κοµισιόν «Τι στοιχεία είναι
αυτά;» και εµείς γυρίζουµε και λέµε: «Ορίστε, οι φταίχτες». Ποιοι
είναι αυτοί οι φταίχτες; Οι υπάλληλοι, το προσωπικό, η δοµή της
Γενικής Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος!
Είναι όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι τα πράγµατα; Είναι,
αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, έτσι τα πράγµατα;
Ας δούµε τώρα µια άλλη οπτική των πραγµάτων. Τι επεξεργάζεται η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος; Τα δεδοµένα, τα
στοιχεία που παίρνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αν
λάβει άλλα δεδοµένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
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άλλα θα είναι και τα αποτελέσµατα. Άρα, κάπου αλλού πρέπει να
αναζητηθούν οι ευθύνες, ευθύνες που ανάγονται και σε υψηλό
πολιτικό επίπεδο και νοµίζω ότι είµαι σαφέστατος.
Εµείς κοιτάξαµε το νόµο του ’56 ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, που είναι ο ιδρυτικός νόµος της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος. Τι λέει, αγαπητοί συνάδελφοι; Λέει ότι
η Υπηρεσία αυτή είναι µία ιδία, ιδιαίτερη δηλαδή, ανεξάρτητη
αρχή. Επί λέξει σας το είπα τώρα. Και βγαίνει ο αξιότιµος Υπουργός σήµερα και λέει να αλλάξουµε το νοµικό καθεστώς, να αλλάξουµε το νοµικό πλαίσιο, να δηµιουργήσουµε µία ανεξάρτητη
αρχή σε σχέση µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ωσάν το πρόβληµα να είναι η αλλαγή της νοµικής βάσης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Άρα, λοιπόν, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, θεωρούµε –και αναφερόµαστε σε σας προσωπικά, διότι
έχουµε την πεποίθηση ότι κάποια πράγµατα τουλάχιστον ο Φίλιππος Πετσάλνικος µπορεί να τα πει εκεί που πρέπει να τα πει
όπως απέδειξε η µέχρι τώρα πολιτεία σας- ότι πρέπει να γίνει µία
παρέµβαση από την πλευρά σας ως εκφράζουσα τη Βουλή των
Ελλήνων σε σχέση µε αυτήν την κακοήθεια που βρίσκεται εν εξελίξει εναντίων και εις βάρος ανθρώπων που δεν ευθύνονται.
Έρχοµαι στα της σηµερινής συζήτησης.
Ακούστηκαν εδώ στην Αίθουσα πάρα πολλά πράγµατα ωραία
για την αναβάθµιση του ρόλου της Αντιπολίτευσης. Ειπώθηκε µάλιστα από τον αξιότιµο πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Κακλαµάνη ότι ένα δηµοκρατικό πολίτευµα φαίνεται πόσο δηµοκρατικό είναι από το πώς συµπεριφέρεται έναντι της Αντιπολίτευσης. ∆ιότι χαρακτηριστικά είπε ότι και άλλα κράτη
χρησιµοποιούν τον όρο «∆ηµοκρατία» για το όνοµά τους. Συµφωνούµε.
Ελάτε όµως τώρα να συζητήσουµε το εξής πολύ σηµαντικό
θέµα. Ένα σηµαντικό όπλο που έχει στα χέρια της η Αντιπολίτευση, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η λεγόµενη πρόταση νόµου.
Ρωτάµε εµείς, λοιπόν, η διαδικασία των προτάσεων νόµου που
µέχρι τώρα εφαρµόζεται εδώ είναι µία διαδικασία που περιποιεί
τιµή στο Κοινοβούλιο; Είναι µία διαδικασία µε βαρύτητα, είναι µία
διαδικασία ουσίας, όταν τα κόµµατα φέρνουν προτάσεις νόµου,
οµάδες Βουλευτών φέρνουν προτάσεις νόµου οι οποίες ούτε καν
ψηφίζονται;
Άρα, λοιπόν, για µας είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα αυτό,
να αποκτήσει η διαδικασία των προτάσεων νόµου που προέρχεται από οµάδες Βουλευτών ή από κόµµατα ουσιαστικό περιεχόµενο, διαφορετικά ο ρόλος της Αντιπολίτευσης δεν µπορεί να
αναβαθµιστεί στην πράξη. Θα µείνει ένα κενό ευχολόγιο.
Πάω σ’ ένα άλλο ζήτηµα πολύ σηµαντικό επίσης.
Ακούστηκε και στο παρελθόν από διάφορες πτέρυγες της Βουλής το ζήτηµα της εµπλοκής της Βουλής στα της κατάρτισης,
της συγκρότησης του Προϋπολογισµού και το υπαινίχθη και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
∆εν έχουµε κανέναν λόγο να αντιταχθούµε σε µία τέτοια προοπτική, αλλά η συγκρότηση, η δόµηση του Προϋπολογισµού για
µας είναι βασική ευθύνη της Κυβέρνησης. Εκεί µία κυβέρνηση
δείχνει τις προτεραιότητές της, δείχνει πού θέλει να πάει το κυβερνητικό «σκάφος». Άρα, λοιπόν, ας εκχωρήσουµε µε µεγαθυµία την αρµοδιότητα αυτή κατ’ αποκλειστικότητα στην
Κυβέρνηση. Αλλά η Βουλή έχει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο όσον
αφορά τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.
Εµείς κάνουµε, λοιπόν, µία πρόταση, κύριε Πρόεδρε, να συγκροτηθεί µία επιτροπή µε εκπροσώπους βέβαια όλων των κοµµάτων, µε επιστηµονική κάλυψη κατάλληλη και ανά τρίµηνο να
ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισµού βγάζοντας, εκδίδοντας και δελτίο Τύπου, προκειµένου να ξέρουν οι Βουλευτές, να
ξέρει και ο ελληνικός λαός πως εκτελείται ο προϋπολογισµός,
αυτό το µεγάλο εργαλείο που είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
Άρα, λοιπόν, ναι, η Κυβέρνηση έχει την αρµοδιότητα συγκρότησης του Προϋπολογισµού, η Βουλή όµως δεν πρέπει να αποποιείται του δικαιώµατος ελέγχου της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού αυτού. Είµαι σαφέστατος!
Έρχοµαι τώρα σε ένα τρίτο πάρα πολύ σηµαντικό θέµα.
Κατά καιρούς, αγαπητοί συνάδελφοι, συνηθίζεται η Βουλή για
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σηµαντικά ζητήµατα να συγκροτεί ad hoc επιτροπές. Αύριο µπορεί να συγκροτήσουµε µία επιτροπή –διάβασα το υπόµνηµα που
µας έστειλε ο αξιότιµος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κουρουµπλήςγια την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, να βγάλει ένα πόρισµα, τα περιώνυµα πορίσµατα των
κοινοβουλευτικών ad hoc επιτροπών.
Κοιτάξτε να σας πω. Κανένα πρόβληµα να το κάνουµε δεκτό,
αλλά το ζήτηµα ουσίας είναι άλλο. Αυτά τα πορίσµατα υλοποιούνται; Έχουν καµµία σηµασία, έχουν καµµία βαρύτητα; Έχουν
κάποια ουσία που την αντιλαµβάνεται ο κόσµος;
Γιατί το λέω αυτό; Θα σας πω ένα παράδειγµα. Έτος 1993, κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Γίνεται µία τέτοια επιτροπή και
βγάζει ένα πόρισµα που έχει να κάνει µε την αντιµετώπιση του
οξύτατου δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας. Νοµίζω ότι
µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα υπάρξει ένας Βουλευτής που δεν θα συνοµολογήσει ότι το υπ’ αριθµόν ένα εθνικής σηµασίας πρόβληµα είναι το δηµογραφικό.
Συντάχθηκε, λοιπόν, ένα πολυσέλιδο πόρισµα από την επιτροπή
αυτή το 1993. Τι έλεγε αυτό το πόρισµα; Έλεγε για τη µετανάστευση πράγµατα που σήµερα αν τα διαβάσει κάποιος θα πει:
«Καλά, τι κάνουν τώρα οι εκάστοτε κυβερνώντες; Άλλα συνοµολογούσαν το 1993, άλλα κάνουν τώρα»! Έλεγε για την τρίτεκνη
οικογένεια άλλα απ’ αυτά που έκαναν οι εκάστοτε κυβερνώντες.
Έλεγε για µέτρα στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας. Είδατε
εσείς τίποτα τέτοιο;
Τι θέλω να πω λοιπόν; Ότι καλές είναι οι επιτροπές και τα «επιτροπάτα» και τα πορίσµατα, µήπως όµως είναι το «φύλλο συκής»
πίσω από το οποίο η Βουλή κρύβεται και λέει: «Μα, ασχοληθήκαµε µε το θέµα αυτό»; Ναι, µε το θέµα αυτό ασχοληθήκαµε, έγιναν συνεδριάσεις και βγάλαµε ένα πόρισµα, αλλά στο τέλος το
ερώτηµα που µένει στον πολίτη είναι τι γίνεται µε την υλοποίηση
των πορισµάτων αυτών, των οµοφώνων κατά βάση πορισµάτων.
Η πρακτική αυτή είναι ένα «ράπισµα» στο Κοινοβούλιο διότι όταν
η διακοµµατική επιτροπή οµοφώνως συνθέτει ένα πόρισµα για
ευαίσθητα κοινωνικά ζητήµατα και η εκάστοτε κυβέρνηση δεν
υλοποιεί το πόρισµα αυτό, τότε υποβιβάζει στην πράξη το έργο
που γίνεται στη Βουλή των Ελλήνων.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχρώµαι το χρόνο
άλλων συναδέλφων. Άλλωστε είναι και περασµένη η ώρα. Ερχόµαστε σ’ ένα ζήτηµα που για µας είναι ζήτηµα ουσίας. Συνοµολογούµε ότι το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα σήµερα περνάει
µία κρίση αντιπροσώπευσης, κρίση θεσµών, κρίση αξιών και αυτό
δεν γίνεται µόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται σ’ όλες τις ευρωπαϊκές δηµοκρατίες. Ερώτηµα, πώς µπορούµε να ξεπεράσουµε
αυτή τη ζοφερή πραγµατικότητα που έχει σχηµατιστεί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα µε δύο λεπτά, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε.
Άποψη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού είναι η εξής. Ή το
κοινοβουλευτικό µας σύστηµα και η δηµοκρατία µας θα προχωρήσουν µε «ενέσεις» άµεσης δηµοκρατίας –να το πω έτσι- ή νοµοτελειακά θα φθίνουν και θα έλθει κάποια στιγµή που θα
καταρρεύσουν στην ανυποληψία τους την ίδια.
Πώς µπορεί να αποφευχθεί αυτό; Μόνο µ’ ένα τρόπο, εάν κάνουµε το λαό συµµέτοχο των µειζόνων αποφάσεων, κάτι που βεβαίως χρειάζεται και συνταγµατική αναθεώρηση διότι άποψή µας
είναι ότι ήρθε η ώρα να δώσουµε µεγάλη βαρύτητα και σηµασία
σε δηµοψηφισµατικές διαδικασίες.
Αν δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, το άρθρο 35 παράγραφος 3
του Συντάγµατος και το άρθρο 42 παράγραφος 2 του Συντάγµατος που αναφέρονται στα δηµοψηφίσµατα επί ψηφισµένων νοµοσχεδίων που αφορούν κοινωνικά ζητήµατα ή επί κρισίµων
εθνικών ζητηµάτων, θα δείτε ότι η πρωτοβουλία στη µεν πρώτη
περίπτωση λαµβάνεται από τα 2/5 της Βουλής των Ελλήνων, στη
δε δεύτερη περίπτωση από το Υπουργικό Συµβούλιο.
Εµείς λέµε κάτι άλλο. Η πρωτοβουλία για δηµοψηφισµατική
διαδικασία επί σηµαντικού κοινωνικού ή εθνικού ζητήµατος θα
πρέπει επιτέλους θα δοθεί και στον ελληνικό λαό, δηλαδή µε
άλλα λόγια θα πρέπει να σκεφτούµε ένα σύστηµα βάσει του
οποίου οι Έλληνες πολίτες µε τις υπογραφές από ένα χόγκο ψηφοφόρων θα στέλνουν στη Βουλή την πρόταση διενέργειας δη-
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µοψηφίσµατος επί σηµαντικών ζητηµάτων και αυτή η πρόταση
θα γίνεται δεκτή.
Άρα, ή θα κάνουµε «ενέσεις» άµεσης δηµοκρατίας στο κοινοβουλευτικό µας σύστηµα ή νοµοτελειακά η ανυποληψία του θα
µεγαλώνει ό,τι και να κάνουµε εµείς εδώ, ό,τι και να συζητάµε
εµείς εδώ.
Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, µε µία νέα πρόταση –ρηξικέλευθη για εµάς- που θέλουµε να κάνουµε προς τη Βουλή των Ελλήνων και παρακαλούµε να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψη.
Είθισται να γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι,
πολύ µεγάλος λόγος για την αποκέντρωση, να αποκεντρώσουµε
το αθηνοκεντρικό µας κράτος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη, µόνο,
αν θέλετε, ελάτε στη ρηξικέλευθη πρότασή σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τριάντα
δευτερόλεπτα.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ προοιµίου για την ανοχή σας.
Θεωρούµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι ήρθε η ώρα να αποκεντρώσουµε και τη λειτουργία της Βουλής. Τι εννοούµε:
Μπορούµε να κάνουµε «κοινοβουλευτική στέγη –πείτε το όπως
θέλετε, εµείς το ονοµάζουµε «κοινοβουλευτική στέγη»- που θα
λειτουργεί εξακτινωµένα σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. ∆ηλαδή, ένας κόµβος της Βουλής των Ελλήνων που θα λειτουργεί
ανά Περιφέρεια της χώρας. Έχουµε δεκατρείς Περιφέρειες. Σε
κάθε µία Περιφέρεια έναν «κοινοβουλευτικό κόµβο».
Θέλετε να το εκλαϊκεύσω; Να το πω διαφορετικά: Να δηµιουργήσουµε ένα «κοινοβουλευτικό ΚΕΠ». Εκεί ο πολίτης θα µπορεί να έρθει σε άµεση επαφή µε το Κοινοβούλιο, µε τις εργασίες
του Κοινοβουλίου, µε τα νοµοσχέδια, µε τη διαχείριση µειζόνων
ζητηµάτων, που γίνεται εδώ στη Βουλή και να αποκτηθεί αυτή η
ελλείπουσα, αυτήν την ώρα που µιλάµε, επαφή µεταξύ κοινής
γνώµης, πολιτών και Βουλής.
Υπάρχουν γραφεία κοµµάτων. Υπάρχουν γραφεία Βουλευτών.
Γιατί να µην υπάρξει και γραφείο της Βουλής των Ελλήνων σε
κάθε Περιφέρεια;
Ξέρετε, έτσι θα ικανοποιήσουµε µία µεγάλη ανάγκη του Έλληνα: Την ανάγκη της πληροφόρησης και την ανάγκη που έχει
να έρθει κοντά, να συµµετέχει στα κοινά και να αντιλαµβάνεται
άµεσα τι συµβαίνει στον «ιερό ναό» της ∆ηµοκρατίας, που είναι
το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς θα σας καταθέσουµε και εγγράφως τις
σκέψεις µας αυτές και θα περιµένουµε, βεβαίως, την απάντησή
σας.
Τέλος, να ευχαριστήσω το προσωπικό της Βουλής, γιατί όλοι
εµείς εδώ λειτουργούµε µε την υποστήριξη του προσωπικού της
Βουλής, το οποίο νοµίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δίνει τον καλύτερό του εαυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της
Βουλής, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες, καθώς και πέντε
συνοδοί – καθηγητές, από το Ηµερήσιο Γυµνάσιο Βελισαρίου Ιωαννίνων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ευχηθώ
κι εγώ µε τη σειρά µου και σε εσάς και στους Αντιπροέδρους,
τους Κοσµήτορες, τους Γραµµατείς, τους εργαζόµενους, τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους να είναι αυτή η περίοδος µία
περίοδος δηµιουργική και αποτελεσµατική προς όφελος της δηµοκρατίας και του ελληνικού λαού.
Κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο αιώνα ο ελληνικός λαός έζησε
δύο Εµφύλιους πολέµους, έζησε δύο δικτατορίες, έζησε δύο κατοχές. Η δηµοκρατία µας αυτήν την περίοδο είναι ίσως η πιο µακροπρόθεσµη δηµοκρατία –περίπου τριάντα πέντε χρόνια- είναι
η πιο ήρεµη περίοδος του πολιτικού µας βίου. Και επειδή δεν
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είµαι από τους ανθρώπους που τους αρέσει η απαισιοδοξία,
θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός µε τη συµβολή της δηµοκρατίας
τα τελευταία αυτά τριάντα πέντε χρόνια έζησε σηµαντικούς βηµατισµούς και στον οικονοµικό και στον κοινωνικό και στον πολιτικό τοµέα.
Πιστεύω, δηλαδή, ότι ο εκµηδενισµός, και η ωραιοποίηση οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσµα. Φαλκιδεύουν και αγκυλώνουν τη δηµιουργική προσπάθεια.
Υπάρχουν, βεβαίως, και αδυναµίες πολύ µεγάλες. Υπάρχουν
κοινωνικά και πολιτικά ελλείµµατα. Ωστόσο, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι η δηµοκρατία έχει συµβάλει στην ανάπτυξη
αυτού του τόπου.
Είµαστε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µάρτυρες µίας
κρίσης που υφίσταται και βιώνει ο κοινοβουλευτισµός. Η δηµοκρατία πιέζεται από θεσµικά και εξωθεσµικά οικονοµικά κέντρα
που θέλουν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στη δηµόσια ζωή, να διαχειρίζονται τα δηµόσια πράγµατα και άµεσα ή έµµεσα να χειραγωγούν τον πολιτικό κόσµο της χώρας.
Και αυτό γίνεται καταφανέστατο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν παρακολουθήσει κανείς πόσοι από τους τριακόσιους
Βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να προσπελαύνουν τα Μαζικά
Μέσα Ενηµέρωσης. Γνωρίζουµε όλοι τη δύναµη της τηλεόρασης
και τον τρόπο επιβολής συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών αλλά
και προσώπων.
Ως εκ τούτου, πάνω από πενήντα άτοµα είναι αυτά που ανακυκλώνονται στη δηµόσια πολιτική ζωή µέσα από τα Μαζικά
Μέσα Ενηµέρωσης, ωσάν η υπόλοιπη Βουλή, οι υπόλοιποι και
υπόλοιπες συνάδελφοι, να µην έχουν δηµόσιο λόγο ικανό να συνεισφέρει στον προβληµατισµό που περνά µέσα από τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ίδιο το πολιτικό σύστηµα αρνείται εν τοις πράγµασι στο Βουλευτή να είναι συνδιαµορφωτής
των εκάστοτε κυβερνητικών αποφάσεων. Έτσι, ο Βουλευτής δεν
είναι «αιµοδότης» σκέψεων στην προσπάθεια που συντελείται
από την κάθε κυβέρνηση, στις αποφάσεις δηλαδή που λαµβάνονται και που επηρεάζουν το µέλλον της κοινωνίας µας.
Αποµυθοποιώντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον εξουσιαστικό ρόλο του Βουλευτή, βλέπουµε εύληπτα ότι υπάρχει ένα
πολύ µεγάλο έλλειµµα της συµµετοχικής δηµοκρατίας ακόµα και
µέσα στο Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής ποτέ δεν συµµετέχει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, υφίσταται, όµως, την καθηµερινή, σκληρή, δεινή και οδυνηρή κριτική
του πολίτη, ο οποίος τον ταυτίζει µε την εξουσία, χωρίς ο ίδιος
να είναι συµµέτοχος αυτής της εξουσίας. Καλούµεθα, λοιπόν, να
αναζητήσουµε το νέο ρόλο του Βουλευτή.
Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ευθύνη και
εµείς, όταν οι ίδιοι παραχωρούµε πολύ εύκολα το δικαίωµα και
στις ηγεσίες και στο σύστηµα να µας µεταχειρίζεται µε το δικό
του τρόπο. Οφείλουµε, λοιπόν, να υπερασπιστούµε ο καθένας
µας το ρόλο του ξεχωριστά και όλοι µαζί, για να υπερασπιστούµε
τη δηµοκρατία, η οποία απειλείται να µετατραπεί σε δηµοκρατορία από όλες εκείνες τις δυνάµεις που θέλουν ακριβώς το πολιτικό σύστηµα κάτω από το δικό τους έλεγχο.
Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ίσως είναι τα µόνα µέσα, που αναβαθµίζοντάς τα, εξασφαλίζεται η δυνατότητα σε όλους τους Βουλευτές ίσης
πρόσβασης στην επικοινωνία τους µε την κοινωνία και τον ελληνικό λαό, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν είναι εύκολο να ανατραπεί
αυτό το καθεστώς που επικρατεί στα ιδιωτικά κυρίως Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Και βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, επειδή τυχαίνει να είστε και Βουλευτής της επαρχίας, υπάρχει ακόµα και µέσα στο Κοινοβούλιο
µια ανισότητα, χωρίς βεβαίως να ευθύνονται γι’ αυτό οι Βουλευτές του κέντρου, µεταξύ των Βουλευτών της επαρχίας και του
Βουλευτών του κέντρου. Τετρακόσια χωριά και διαµερίσµατα
διαθέτει ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας. Αντιλαµβάνεσθε ότι ο Βουλευτής της επαρχίας οφείλει να έχει συνεχή επαφή µε τον κόσµο,
διότι εκεί είναι η ζωντανή λειτουργία της πολιτικής, να παρακολουθεί, να συζητά µε τον πολίτη, να υφίσταται τον καθηµερινό
έλεγχο και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθεί και αυτή η παράµετρος υπ’ όψιν.
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Κύριε Πρόεδρε, σας κατέθεσα µία πρόταση, γιατί είναι γνωστό ότι το 2010 έχει χαρακτηριστεί από τον Ευρωπαϊκή Ένωση
ως Έτος Καταπολέµησης της νέας Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισµού. Αναγνωρίζοντας η Κοινότητα τη διεύρυνση των µεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, προτίθεται να προτείνει σειρά δηµόσιων πολιτικών αντιµετώπισης αυτού του φαινοµένου.
Καλούµεθα, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε αυτό το µεγάλο
εφιάλτη µε συγκεκριµένες πολιτικές, αναβαθµίζοντας το κοινωνικό κράτος σ’ αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο.
Εάν κανείς, κύριε Πρόεδρε, παρακολουθεί τα τεκταινόµενα
στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική κοινωνία, ακτινογραφώντας
την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο του Βίκτωρος Ουγκώ: «Οι
άθλιοι» και το έργο του Μαρξ «Το Κεφάλαιο», βλέπει ότι µε τον
ίδιο τρόπο ίσως θα ζήσουµε νέες κοινωνικές συνθήκες, εφιαλτικές, στην εποχή µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Νοµίζω, λοιπόν, ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συµµετάσχει ενεργά στη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής αντιµετώπισης ενός πολύ επικίνδυνου φαινοµένου, που απορρίπτει
µε πολύ µεγαλύτερους ρυθµούς από εκείνους που ενσωµατώνει
τους πολίτες, που ορθώνει τείχη ανάµεσα στους πολίτες. Μπορεί
να έπεσε, κύριε Πρόεδρε, το τείχος του Βερολίνου, αλλά υπάρχουν τεράστια κοινωνικά τείχη, έξω από τα οποία βρίσκονται οι
εξαθλιωµένοι, εκείνοι που πραγµατικά απειλούνται από την απελπισία και το περιθώριο. Σε εκείνους οφείλουµε µε συντεταγµένο
τρόπο και εµείς, ως Κοινοβούλιο, αναδεικνύοντας ακριβώς την
αναγκαιότητα, αλλά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις να λάβουν όλα
τα ενδεικνυόµενα µέτρα, ώστε να αναχαιτίσουµε αυτό το επικίνδυνο φαινόµενο που απειλεί να επιχωµατώσει σηµαντικά τµήµατα
της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Φίλιππος Πετσάλνικος.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για µία ακόµη φορά για τις ευχές που µας απευθύνατε, τόσο σε
εµένα όσο και στους συνεργάτες µου, τους Αντιπροέδρους, αλλά
και τα άλλα µέλη του Προεδρείου της Βουλής, τους Κοσµήτορες και τους Γραµµατείς, για την καλή συνεργασία και την καλή
απόδοση του Προεδρείου. Όπως είπαµε και µετά την εκλογή µας
και το επαναλαµβάνω και σήµερα, η προσπάθεια, τόσο η δική
µου, αλλά και όλων των µελών του Προεδρείου, θα είναι µία προσπάθεια στην κατεύθυνση της περαιτέρω πραγµατικής αναβάθµισης του Κοινοβουλίου, του ρόλου, της δραστηριότητας, της
απόδοσης του ίδιου του Βουλευτή προς όφελος της χώρας και
πάνω από όλα, προς όφελος των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών
της Βουλής του οικονοµικού έτους 2010, καθώς επίσης να εγκρίνουµε και τον Απολογισµό του 2008.
Πράγµατι, βιώνουµε µία πολύ δύσκολη χρονική περίοδο και
λόγω της δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η
χώρα µας και λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης που το τελευταίο διάστηµα επιδεινώνει την όλη κατάσταση. Η κρίση αυτή
αντανακλάται στο σύνολο της κοινωνίας και την υφίστανται,
όπως όλοι γνωρίζουµε, σηµαντικά στρώµατα του πληθυσµού.
Τόσο οι εξελίξεις στην οικονοµία όσο και η επιδείνωση τα τελευταία χρόνια στην καθηµερινότητα του πολίτη, αλλά και άλλα
φαινόµενα ή γεγονότα, όπως οι κλιµατικές αλλαγές, ακόµη και η
συγκέντρωση όχι µόνο οικονοµικού πλούτου, αλλά και δύναµης
γενικότερα στα χέρια λίγων, όλα αυτά εντείνουν το αίσθηµα ανασφάλειας των πολιτών, µεγαλώνουν την αγωνία τους και την αβεβαιότητα για το αύριο, πράγµα που έχει θέσει σε δοκιµασία τη
σχέση εµπιστοσύνης του πολίτη µε την πολιτική και το πολιτικό
σύστηµα γενικότερα, αλλά δυστυχώς και τη σχέση εµπιστοσύνης µε τον υπέρτατο δηµοκρατικό θεσµό, δηλαδή το θεσµό του
Κοινοβουλίου.
Εποµένως, η Βουλή των Ελλήνων πρέπει κατ’ εξοχήν και
πρώτη από όλους να εκπέµπει µηνύµατα νοικοκυρέµατος των οι-
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κονοµικών και διαφάνειας, διαφάνειας σε όλες τις αποφάσεις και
τις λειτουργίες της, σε όλα τα επίπεδα.
Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την επίτευξη
του στόχου αντιµετώπισης του δηµοσιονοµικού προβλήµατος
της χώρας, καταβάλαµε προσπάθεια, ώστε πρώτη η Βουλή των
Ελλήνων να συµβάλει στην αποκλιµάκωση του ελλείµµατος του
κρατικού προϋπολογισµού. Και αυτό επιδιώκει ο Προϋπολογισµός για το 2010 που σήµερα συζητούµε εδώ.
Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι και όλα τα προηγούµενα χρόνια οι
προϋπολογισµοί της Βουλής επεδίωκαν να αποτελούν –και αποτελούσαν- παράδειγµα συνετής οικονοµικής πολιτικής, καθώς
και απόλυτου σεβασµού του ιδρώτα του Έλληνα φορολογούµενου, µε λελογισµένες και τα προηγούµενα χρόνια αυξήσεις σε
ετήσια βάση. Είναι γνωστό ότι στο τέλος του οικονοµικού έτους,
όλα τα προηγούµενα χρόνια, υπήρχε συνήθως και η επιστροφή
κονδυλίων από τον Προϋπολογισµό της Βουλής προς τα ταµεία
του δηµοσίου.
Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η προσπάθεια που καταβάλαµε
διατρέχοντας κωδικό-κωδικό τον Προϋπολογισµό για το 2010, o
Προϋπολογισµός που καταρτίσαµε µαζί µε τους συνεργάτες µου
και σήµερα σας παρουσιάζουµε εδώ στην Ολοµέλεια, είχε ως
στόχο να είναι αυτός ο Προϋπολογισµός –και το πετύχαµε- ο
πρώτος από τη Μεταπολίτευση και µετά που παρουσιάζει µείωση και αριθµητική και ποσοστιαία των δαπανών της Βουλής των
Ελλήνων. Για την εκποµπή ενός ισχυρού µηνύµατος όπως είπα
στην αρχή δεδοµένης της δηµοσιονοµικής κατάστασης και των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολίτες.
Έτσι µε τον προτεινόµενο Προϋπολογισµό της Βουλής των Ελλήνων επέρχονται περικοπές συνολικού ύψους 3.887.000 ευρώ,
µια µείωση όπως ειπώθηκε και από τους εισηγητές κατά 1,75%
σε σχέση µε τον ψηφισθέντα Προϋπολογισµό του 2009. Οι περικοπές αυτές αφορούν κυρίως ελαστικές δαπάνες που µπορούν
κατά την άποψή µου να περικοπούν και περικόπτονται. Αφορούν
σε δαπάνες που έχουν σχέση µε δηµόσιες σχέσεις, µε επιχορηγήσεις, µε αµοιβές επιτροπών, µε προµήθειες, µε µετακινήσεις
στο εσωτερικό και εξωτερικό, έχουν επίσης να κάνουν µε τις δαπάνες της τηλεφωνίας και άλλες συναφείς δαπάνες.
Αναφέρθηκε ένα παράδειγµα από τον κ. Βαΐτση Αποστολάτο.
Στη διάρκεια της συζήτησης του Προϋπολογισµού στην επιτροπή
τους το είχα αναφέρει. Η Βουλή εξασφαλίζει, για την καθηµερινή
έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων,
των Αρχηγών, των κοµµάτων, των µελών του Προεδρείου, τον
Τύπο της ηµέρας. ∆ιανέµεται δηλαδή ο Τύπος της ηµέρας, οι
εφηµερίδες και τα σχετικά άλλα µέσα ενηµέρωσης σε όλους αυτούς τους αποδέκτες, στους οποίους αναφέρθηκα. Και πρέπει
να γίνεται πρωί-πρωί για να γνωρίζουν οι βασικοί παράγοντες της
πολιτικής και κοινοβουλευτικής διαδικασία τι ακριβώς συµβαίνει,
τι αναγράφεται στα µέσα ενηµέρωσης, στον έντυπο Τύπο.
Οι εφηµερίδες όµως αυτές διενέµοντο µέχρι τώρα –και δεν
είναι ευθύνη των προκατόχων µου, ίσως κανείς δεν τους το είχε
επισηµάνει, δεν το είχε σκεφθεί- µε το σύστηµα των DVD και
άλλων προσφορών. Έχουν γίνει «πακέτα» τώρα σε πολλές περιπτώσεις οι εφηµερίδες µε ένα σωρό πρόσθετες τέτοιες προσφορές. Είπα ότι δεν χρειάζονται τα DVD. Είµαι σίγουρος ότι σε
κανένα από τους αποδέκτες αυτών των εφηµερίδων δεν έφταναν στα χέρια του τα DVD …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εν έχει χρόνο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ναι, ούτε
χρόνο ούτε την πρακτική δυνατότητα έχει.
Θα πρέπει η παραγγελία να γίνεται χωρίς αυτές τις επιπρόσθετες προσφορές. Είναι µικρό παράδειγµα, αλλά εντυπωσιακό
κατά την άποψή µου. Και εµένα µε εντυπωσίασε όταν ρώτησα
«εάν µοιράζουµε τις εφηµερίδες χωρίς αυτά τα επιπρόσθετα, τι
σηµαίνει»; Είναι 100.000 ευρώ λιγότερα το χρόνο! Αµέσως-αµέσως µειώνεις µια δαπάνη. Γιατί όπως είπα κανείς δεν θα κάτσει
να ασχοληθεί µε τα DVD και τις προσφορές.
Είναι λοιπόν οι περικοπές δαπανών προς την κατεύθυνση
εκείνη που µπορούν να γίνουν χωρίς να επηρεάζουν ούτε κατ’
ελάχιστο την ποιοτική λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Μιλώντας µε αριθµούς ο προτεινόµενος Προϋπολογισµός της
Βουλής των Ελλήνων ανέρχεται σε 218.253.000 ευρώ για την
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επόµενη χρονιά. Αυτό σηµαίνει ότι αποτελεί το 3,79‰ του Προϋπολογισµού του Κράτους. Και αυτό σηµαίνει αν χρησιµοποιήσω
µια µέθοδο υπολογισµού που και τις άλλες χρονιές ακουγόταν,
ότι συνολικά στον Έλληνα φορολογούµενο, στους πολίτες η συνολική λειτουργία του κοινοβουλευτισµού µας κοστίζει κάτω από
20 ευρώ σε κάθε φορολογούµενο πολίτη, 19,9 ευρώ για την
ακρίβεια το χρόνο. Ενώ οι βουλευτικές αποζηµιώσεις για οποίες
γίνεται πολλή συζήτηση –και θα έλθω πιο κάτω σ’ αυτό- συνολικά αποτελούν µέσα στο συνολικό Προϋπολογισµό της Βουλής,
που όπως είπα αποτελεί το 3,79‰ του κρατικού προϋπολογισµού, το 1,12‰ του συνολικού κρατικού προϋπολογισµού, που
σηµαίνει επιβάρυνση ετησίως για κάθε Έλληνα φορολογούµενο
5,8 ευρώ.
Το λέω αυτό για να µην παρασύρονται διάφοροι από διάφορα
που λέγονται ή γράφονται περί µεγάλου κόστους λειτουργίας
της Kοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας. Στο παρελθόν, όταν βρισκόµουν στο εξωτερικό, καµιά φορά Απόδηµοι Έλληνες επηρεασµένοι από διάφορα που λέγονται και γράφονται στην Ελλάδα
µου έλεγαν µα, κύριε Πετσάλνικε, κοστίζει πολύ η Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία στην Ελλάδα. Κοστίζει λιγότερο, γιατί πάρα πολλές χώρες έχουν το σύστηµα της οµοσπονδιακής
αποκεντρωµένης διάρθρωσης όπου λειτουργούν και τοπικά κοινοβούλια και καλά κάνουν. Επαναλαµβάνω ότι το κόστος της λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας σ’ αυτήν τη χώρα
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα είναι πολύ
µικρότερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτά τα λέω βέβαια όχι για
ενηµέρωση υµών των συναδέλφων Βουλευτών αλλά κυρίως για
ενηµέρωση των Ελλήνων πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση επί του Προϋπολογισµού της Βουλής είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί τα οικονοµικά
της Βουλής δεν αφορούν µόνο τους Βουλευτές και τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου αλλά κυρίως ενδιαφέρουν και πρέπει
να ενδιαφέρουν τους ίδιους τους πολίτες, την ίδια την κοινωνία.
Άλλωστε, αυτή η συζήτηση δίνει την δυνατότητα για ενηµέρωση
γενικότερα για τις δραστηριότητες και το έργο της Βουλής.
Εδώ σε αυτό το χώρο µε τον ελεύθερο και ανοικτό δηµοκρατικό διάλογο είναι πολύ σηµαντικό αυτό που ειπώθηκε από τους
προηγούµενους οµιλητές και ιδιαίτερα από τους πρώην Προέδρους της Βουλής, τον κ. Κακλαµάνη και τον κ. Σιούφα, δηλαδή
ότι είναι ο µόνος ίσως χώρος που είναι απόλυτα ελεύθερος ο
διάλογος και η έκφραση της γνώµης. Εδώ, λοιπόν, σε αυτό το
χώρο µε τον ανοικτό και ελεύθερο δηµοκρατικό διάλογο, λαµβάνονται µέσα από τη νοµοθετική λειτουργία της Βουλής, µέσα
από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας,
της εκάστοτε κυβέρνησης, ιδιαίτερα σηµαντικές αποφάσεις µε
την ψήφιση των σχετικών νοµοσχεδίων. Είναι αποφάσεις που
επηρεάζουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο καθηµερινά την ζωή
όλων των πολιτών. Εποµένως, είναι σηµαντικότατος ο ρόλος και
η αποστολή της Βουλής.
Με τον πολιτικό έλεγχο στα πλαίσια του διαλόγου, µε τον πολιτικό έλεγχο εδώ στο Κοινοβούλιο της εκάστοτε εκτελεστικής
εξουσίας ουσιαστικά µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου τι
συµβαίνει; Είναι η φωνή του πολίτη µέσα από τον εκπρόσωπό
εδώ στη Βουλή που µεταφέρεται, ελέγχει, ρωτά, περιµένει απαντήσεις από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Όµως, το έργο
της Βουλής δεν εξαντλείται µόνο στη νοµοθετική λειτουργία ούτε
µόνο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που αποτελεί την πεµπτουσία της ποιότητας της λειτουργίας της δηµοκρατίας µας. Το
έργο της Βουλής έχει διευρυνθεί χάρις στις συστηµατικές και
πολλές φορές οραµατικές πράγµατι απόψεις και προσπάθειες
των προκατόχων µου. Αυτό αφορά όλους τους πρώην Προέδρους της Βουλής, αλλά για να περιοριστούµε στο διάστηµα των
τελευταίων ετών, ιδιαίτερα χάρις στις προσπάθειες του κ. Κακλαµάνη, της κ. Μπενάκη-Ψαρούδα και του κ. Σιούφα. Έτσι
πέραν του νοµοθετικού της έργου και του κοινοβουλευτικού
ελέγχου η Βουλή επιπλέον συγκροτεί επιτροπές που επιλαµβάνονται ειδικότερων θεµάτων που απασχολούν την κοινωνία ή συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού. Θυµίζω τις επιτροπές για
το περιβάλλον, για την ισότητα των φύλων, για τη νεολαία, για τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, για την έρευνα και τεχνολογία, για
την περιφερειακή ανάπτυξη, για τον Ελληνισµό της ∆ιασποράς,
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για την οδική ασφάλεια.
Κατατίθενται προτάσεις, ιδέες και απόψεις από τους συναδέλφους για την ανάγκη πιθανά συγκρότησης νέων θα έλεγα ειδικών επιτροπών, γιατί οι ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών
συνεχώς µεταβάλλονται και αναπηδούν νέες ανάγκες, νέα προβλήµατα µε τα οποία το Κοινοβούλια κατ’ εξοχήν πρέπει να έχει
την υποχρέωση να ασχοληθεί και να εισηγηθεί στην εκάστοτε
εκτελεστική εξουσία τη λύση αυτών των προβληµάτων.
Η Βουλή θυµίζω επίσης ότι συµµετέχει στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, µε τη
συµµετοχή των αποστολών της σε διεθνείς θεσµούς, αναπτύσσοντας αυτήν την αποκαλούµενη «Κοινοβουλευτική ∆ιπλωµατία»
που αξιοποιούν όλα τα κοινοβούλια, κάθε αναπτυγµένης χώρας
και ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η Βουλή συµµετέχει στην πνευµατική και πολιτιστική ζωή του
τόπου µε συνέδρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις και ανοίγει καθηµερινά τις πόρτες της στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους. Χιλιάδες µαθητές κάθε χρόνο, µέσω του θεσµού της Βουλής των
Εφήβων, αλλά και του προγράµµατος των ενηµερωτικών επισκέψεων στο Κοινοβούλιο.
Ήδη σήµερα στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης υπολόγισα
ότι περισσότερα από εκατό παιδιά επισκέφτηκαν τη Βουλή, όπως
ακούσατε από τις ανακοινώσεις µας. Ενηµερώνονται σ’ αυτήν
την κρίσιµη και τρυφερή ηλικία για το πώς λειτουργεί η δηµοκρατία, για να µπορεί αύριο η νέα γενιά της χώρας µας να κάνει
ακόµα καλύτερη τη δηµοκρατία.
Η Βουλή επίσης υποστηρίζει τη λειτουργία του Ιδρύµατος της
Βουλής, ένα σηµαντικό ίδρυµα, µια σηµαντική πρωτοβουλία που
πιστεύω ότι έχει πολλά περισσότερα ακόµα περιθώρια προσφοράς και στον πολιτιστικό τοµέα και στον τοµέα της παιδείας, µε
την ευρύτερη βέβαια έννοια.
Επίσης η Βουλή υποστηρίζει τη λειτουργία και άλλων πνευµατικών και πολιτιστικών ιδρυµάτων. Τέλος, επιδιώκει τη συνεχή
ενηµέρωση των πολιτών µε τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθµού σε εφαρµογή της αρχής της διαφάνειας και της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων της Βουλής, τόσο της Ολοµέλειας όσο
και των επιτροπών.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να κάνω µια µικρή παρένθεση σε ό,τι
αφορά την τηλεόραση, δηλαδή το κανάλι της Βουλής, όπως συνηθίσαµε να λέµε, και το ραδιόφωνο. Πράγµατι το κανάλι της
Βουλής αποτελεί τον οµφάλιο λώρο ενηµέρωσης, πληροφόρησης καθηµερινά των πολιτών για τα διαδραµατιζόµενα στη
Βουλή.
Εκτιµώ ότι θα πρέπει να αναβαθµιστεί έτι περαιτέρω, όχι για να
γίνει όπως είπα ένα κανάλι ανταγωνιστικό των άλλων καναλιών,
των άλλων τηλεοπτικών σταθµών, είτε της δηµόσιας τηλεόρασης είτε των ιδιωτικών τηλεοράσεων, αλλά να αναβαθµιστεί
ακόµη περισσότερο αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, ειδικότερα στην κατεύθυνση αυτής της
καθηµερινής λεπτοµερούς ενηµέρωσης. Τι συµβαίνει στη Βουλή,
τι λέγεται στη Βουλή, τι επιχειρηµατολογία αναπτύσσεται, ποιες
αποφάσεις λαµβάνονται; Το ίδιο θα πρέπει βέβαια να αφορά και
το ραδιόφωνο.
Είπα –κάποιος εδώ το επικαλέστηκε, το θυµήθηκε- ότι δεν φιλοδοξώ να είµαι ένας οιονεί, ας το πούµε έτσι, καναλάρχης, δηλαδή δεν έχω καµµία διάθεση αυτά τα µέσα να συµβάλουν στην
προσωπική µου προβολή. Πιστεύω κανείς δεν το θέλει αυτό.
Προβολή της Βουλής, ναι. Όχι προβολή για τη διαφήµιση, αλλά
για την ενηµέρωση και τη γνώση των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο ήταν µια σωστή απόφαση. Αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί και το ραδιόφωνο της Βουλής. Εδώ
όµως έχουµε δυσκολίες γιατί τον περασµένο Μάρτιο, όπως είχαµε ενηµερωθεί και από τον κ. Σιούφα στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων πριν από πολλούς µήνες, εδόθη τελικά µια συχνότητα για
το Λεκανοπέδιο, το αποκαλούµενο πέριξ των Αθηνών, όπως
έχουν δοθεί και κάποιες συχνότητες για ορισµένες περιοχές
εκτός Λεκανοπεδίου.
Η συχνότητα όµως αυτή είναι κατειληµµένη από ιδιωτικό πειρατικό σταθµό και το ενηµερωτικό σηµείωµα που µου έδωσαν οι
υπεύθυνοι του καναλιού και του ραδιοφώνου λέει ότι παρά τις
επανειληµµένες όχι απλά οχλήσεις, αλλά και αποφάσεις καταδι-

404

καστικές και από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και παρά
τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί, δεν έχει γίνει αποβολή του πειρατή που έχει καταλάβει αυτή τη συχνότητα. Άρα, για να λειτουργήσει το ραδιόφωνο πρέπει να λύσουµε πρώτα άµεσα αυτό
το πρακτικό, το πολύ πρακτικό, αλλά βασανιστικό θέµα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όλη η Ελλάδα είναι κατειληµµένη από πάσης µορφής πειρατές.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Εδώ θα
ζητήσουµε και τη δική σας συµβουλή και συµπαράσταση –σίγουρα έχουµε τη δική σας και όλων τη συµπαράσταση- αλλά και
της Κυβέρνησης, καθώς επίσης και της δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών, που θα πρέπει οι αποφάσεις τους όχι απλά να
λαµβάνονται, αλλά να εφαρµόζονται κιόλας.
Έχω επίσης αποφασίσει ότι τόσο το τηλεοπτικό κανάλι όσο και
το ραδιόφωνο θα στεγαστούν στο κτήριο που έχει ενοικιαστεί
πριν από κάποιο χρονικό διάστηµα και βρίσκεται στην οδό Αµαλίας, για να υπάρχει στον ίδιο χώρο όλο αυτό το σύστηµα ενηµέρωσης και πληροφόρησης της Βουλής και για να ξέρουµε πού
είναι και οι εργαζόµενοι, µην αναζητώ τον ένα εδώ και τον άλλον
παραπέρα.
Θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα αυτά -έχουν γίνει επενδύσεις από το παρελθόν- κατ’ αυτόν τον ορθολογικό και αποδοτικό
τρόπο.
Και επειδή έχουν λεχθεί και γραφεί πολλά, θα ήθελα να πω ότι
δεν είναι εκατόν δέκα οι δηµοσιογράφοι στο κανάλι της Βουλής
και στο –ας το πούµε- υπό λειτουργία κάποια στιγµή ραδιόφωνο.
∆ιαπίστωσα ότι είναι συνολικά εκατόν δεκαπέντε οι εργαζόµενοι
σ’ αυτά τα δύο µέσα, εκ των οποίων οι δηµοσιογράφοι είναι δεκατέσσερις. Οι άλλοι είναι διαφόρων άλλων ειδικοτήτων.
Εκείνο που έχει σηµασία είναι η ορθολογική αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού και θα την κάνουµε αυτή την αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναµικού. Γιατί, όπως είπα και στην οµιλία µου
µετά την εκλογή µου ως Προέδρου,…
∆εν µου βάλατε χρόνο όµως, κύριε Πρόεδρε, και µπορεί να
παρασυρθώ πολύ. Θα προσπαθήσω να µην το κάνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κατ’ έθιµον, κύριε Πρόεδρε, δεν µπαίνει χρόνος.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα προσπαθήσω να µην το κάνω, να µην παρασυρθώ πολύ.
Όπως, λοιπόν, είπα και στην οµιλία µου µετά την εκλογή µου
εδώ µε τη δικιά σας ψήφο πράγµατι εκτιµούµε και θα στηρίξουµε
το ανθρώπινο δυναµικό της Βουλής, που είναι συνεργάτες µας,
τους υπαλλήλους δηλαδή κάθε ειδικότητας σε κάθε διεύθυνση
και σε κάθε υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά όµως είναι αυτονόητο ότι και αυτό το ανθρώπινο δυναµικό θα πρέπει να δώσει
τον καλύτερο του εαυτό για τη συνεχή αναβάθµιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου και εν προκειµένω και για την αναβάθµιση
του τηλεοπτικού σταθµού αλλά και για την καλή λειτουργία, όταν
µε το καλό ξεκινήσει, του ραδιοφώνου.
Σας λέω τις απόψεις µου και για το ραδιόφωνο: Ενηµερωτικά
σε σχέση µε τη Βουλή, όπως και το τηλεοπτικό κανάλι. Και το
λέω αυτό ήδη για να ενηµερωθούν και όσοι, ας το πούµε, θα µας
καταθέσουν τον προβληµατισµό από τους ασχολούµενους σ’
αυτά τα µέσα. Το λέω και δηµόσια, τους το έχω πει και θα το πω
πιο αναλυτικά και κατ’ ιδίαν στους υπευθύνους του καναλιού και
του ραδιοφώνου ότι πρέπει να είναι ένα παράδειγµα ενός οµφάλιου λώρου για ένα πολύ συγκεκριµένο θέµα: λειτουργία Κοινοβουλίου, λειτουργία της δηµοκρατίας, δρώµενα εδώ,
διαδραµατιζόµενα, και όχι αντιγραφή –επαναλαµβάνω- προγραµµάτων ή πρακτικών άλλων εµπορικών ή µη ραδιοφώνων και
καναλιών.
Και ο δεύτερος ρόλος βέβαια στον οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται τόσο ο τηλεοπτικός σταθµός όσο και το ραδιόφωνο είναι
η πολιτιστική ποιότητα για το υπόλοιπο του προγράµµατος. ∆είγµατα γραφής υπάρχουν πάρα πολύ σηµαντικά όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά το κανάλι. Να ενισχύσουµε ακόµη
περισσότερο αυτή την ποιοτική προσφορά προς τον ελληνικό
λαό.
Για όλα αυτά όµως που ανέφερα νωρίτερα, για όλες τις δράσεις και λειτουργίες του Κοινοβουλίου, είναι αυτονόητο ότι είναι
αναγκαία και η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή αλλά και το
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επιστηµονικό, καθώς επίσης και το βοηθητικό προσωπικό. Χωρίς
την υποδοµή και το προσωπικό δεν είναι δυνατή, όπως είναι αυτονόητο, η αποτελεσµατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Τις
ανάγκες αυτές ακριβώς έρχεται να καλύψει ο Προϋπολογισµός.
Τις ανάγκες αυτές της αποτελεσµατικότητας στη λειτουργία του
Κοινοβουλίου έρχονται να καλύψουν οι δαπάνες του Προϋπολογισµού. Και αυτού του Προϋπολογισµού που συζητάµε σήµερα.
Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναµικό, θα
ήθελα στο σηµείο αυτό να επαναλάβω και να υπογραµµίσω την
αµετακίνητη άποψή µου -και είµαι σίγουρος ότι συµφωνείτε όλοι
σ’ αυτό- για την ανάγκη ύπαρξης διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών, για να µην υπάρχουν γκρίζες ζώνες, για να µη γεννώνται ερωτηµατικά, για να µη λέγονται και γράφονται διάφορα, τα
οποία πάρα πολλές φορές είναι άδικα, αλλά υπονοµεύουν την
αξιοπιστία της λειτουργίας του ίδιου του Κοινοβουλίου αλλά και
την αξιοπιστία ηµών των προσώπων, των πολιτικών. Γι’ αυτό
θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου γκρίζες ζώνες σε
ό,τι αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Κοινοβουλίου.
Όπως έχω πει πολλές φορές και το επαναλαµβάνω για µια
ακόµη φορά, η διαφάνεια στη δηµόσια ζωή είναι απαραίτητος
όρος, κατά την άποψή µου, για έναν νέο πολιτικό πολιτισµό, για
τη συνολική λειτουργία της κοινωνίας µας και πάνω απ’ όλα για
την επανάκτηση της αξιοπιστίας της πολιτικής και των πολιτικών.
Και αυτό πιστεύω ότι είναι καθήκον όλων µας. Η Βουλή των Ελλήνων κατ’ εξοχήν θα πρέπει και οφείλει να δίνει πρώτη το µήνυµα σεβασµού των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας
προς τους πολίτες και ιδιαίτερα να δίνει αυτό το µήνυµα αρχών
αξιοπιστίας, διαφάνειας, κανόνων προς τη νέα γενιά της χώρας
µας που απαιτεί -και δικαίως- και δικαιούται ίση µεταχείριση και
ίσες ευκαιρίες.
Σε αυτό το πλαίσιο αρχών το ισχύον σύστηµα πλήρωσης των
θέσεων µόνιµου προσωπικού στη Βουλή, το οποίο έχει κατά καιρούς προκαλέσει δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα –κανείς µας
δεν είναι άµοιρος ευθυνών θα έλεγα, όταν δηµιουργούνται ορισµένα ερωτήµατα, πολλές φορές βέβαια αδίκως ασκείται κριτική- αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να µην προκύπτουν
ερωτηµατικά το ισχύον σύστηµα πλήρωσης των θέσεων µόνιµου
προσωπικού θα αλλάξει. Οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού,
διοικητικό δηλαδή, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό θα γίνονται
υποχρεωτικά µέσα από την αδιάβλητη διαδικασία του ΑΣΕΠ.
Υπάρχουν, όµως, και ειδικές κατηγορίες προσωπικού στις
οποίες ενδείκνυται η επιλογή να γίνεται από ανοικτές διαφανείς
και αξιοκρατικές διαδικασίες από την ίδια τη Βουλή. Για παράδειγµα, η πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή η πρόσληψη ορισµένων ειδικών κατηγοριών, όπως στενογράφοι για τη
Βουλή: εκεί πρέπει να είναι διαδικασίες ανοικτές, εγγυηµένης
διαφάνειας και αξιοκρατίας από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι οι θέσεις θα προκηρύσσονται δηµόσια και θα
διεξάγεται διαγωνισµός ανοικτός σε κάθε ενδιαφερόµενο. Και
δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν τέτοιοι διαγωνισµοί.
Για το διορισµό µετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν σε συγκεκριµένες θέσεις, όπως για παράδειγµα στο Προεδρείο της
Βουλής και τις Kοινοβουλευτικές Οµάδες είναι αυτονόητο ότι
εκεί η επιλογή των συνεργατών και των συµβούλων µε την ιδιότητα του µετακλητού θα πρέπει να γίνεται από τους φορείς ή τα
πρόσωπα µε τα οποία αυτοί θα συνεργάζονται. ∆εν µπορείς
µέσω ΑΣΕΠ να υποχρεώσεις οποιονδήποτε να επιλέξει το ΑΣΕΠ
τον µετακλητό συνεργάτη ή σύµβουλο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι
για τους µετακλητούς υπαλλήλους της Βουλής θα πρέπει να
ισχύει ό,τι θα πρέπει να ισχύει και για όλους τους µετακλητούς
υπαλλήλους του δηµοσίου. ∆ηλαδή, ότι αυτή η ιδιότητα διαρκεί
όσο είναι αυτή η σχέση ανάµεσα στο µετακλητό υπάλληλο και
σε εκείνον που τον επέλεξε. Οι µετακλητοί, µε άλλα λόγια, θα
πρέπει να είναι µετακλητοί και όχι χωρίς απόλυτη, ας το πούµε,
διαφάνεια να βρίσκουµε τρόπους εµείς –γιατί εµείς φταίµε, δεν
φταίνε οι εργαζόµενοι- ορισµένες φορές να µετατρέπονται οι
σχέσεις εργασίας σε άλλες σχέσεις εργασίας. Αυτοί είναι οι
απλοί κανόνες. Άλλωστε αυτά τα ρυθµίζει και το άρθρο 103 του
Συντάγµατος και εν πολλοίς αυτά θα πρέπει να ρυθµίζει και ο Κανονισµός της Βουλής.
Για την υλοποίηση αυτών των µεταρρυθµίσεων, δηλαδή προ-
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σλήψεις µόνιµου κ.λπ. προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ, όπως είπα, έχει
υπάρξει συνεργασία ήδη µε την Κυβέρνηση και οι αλλαγές αυτές
εντάσσονται στην επιχειρούµενη ευρύτερη µεταρρύθµιση των
διαδικασιών στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών που ως προσχέδιο νόµου έχει ήδη δοθεί αυτές τις µέρες σε δηµόσια διαβούλευση.
Την άποψή µου αυτή την είχα πει –ο κ. Κακλαµάνης το θυµάται, ο κ. Παπουτσής θα το θυµάται- ήδη το 2006 στο Κοινοβουλευτικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ όταν ετοιµάζαµε τα σχέδια νόµου
για ενίσχυση, ας το πούµε, του ΑΣΕΠ και της διαφάνειας, όταν µε
το καλό και εάν ο ελληνικός λαός θα έκανε το ΠΑΣΟΚ και πάλι κυβέρνηση.
Θα ήθελα, επίσης, στο σηµείο αυτό να αναφερθώ επιγραµµατικά, όπως είπα νωρίτερα, και στις βουλευτικές αποζηµιώσεις
γιατί και εδώ πολλά γράφονται, ακόµα περισσότερα λέγονται και
οι πολίτες δεν έχουν ακριβή εικόνα και είναι φυσικό να παρασύρονται πολλές φορές στην κατεύθυνση της δηµιουργίας εντυπώσεων, γιατί αυτά που γράφονται και λέγονται τα περισσότερα
είναι πλήρως ανακριβή. ∆ηµιουργείται γι’ αυτούς τους λόγους
αδίκως η εντύπωση ότι οι Βουλευτές απολαµβάνουν παχυλές
αποζηµιώσεις που τους δίνουν µάλιστα και τη δυνατότητα πλουτισµού. Οι συνάδελφοι που έχουν κάποια θητεία στη Βουλή
πόσες φορές θα το ακούτε; Οι νέοι συνάδελφοι που τώρα µπήκατε –και «καλώς ήρθατε»- στη Βουλή θα το έχετε ήδη ακούσει:
«Α, εσείς οι Βουλευτές µε τις πολύ υψηλές, παχυλές αµοιβές που
µέσα από την ιδιότητα του Βουλευτή, γίνεστε πλούσιοι». Αυτό
είναι ανακριβές, αλλά είναι και πολύ άδικο ταυτόχρονα και εδώ
το καταθέτω και ως προσωπική µου εµπειρία. Είκοσι πέντε χρόνια θητεύω σ’ αυτό το Κοινοβούλιο και γνωρίζω πολύ καλά πόσο
άδικο είναι να σου λένε ότι η βουλευτική αποζηµίωση σου δίνει
τη δυνατότητα µιας πολύ άνετης ζωής και πολύ περισσότερο και
πλουτισµού.
Γιατί είναι άδικο και ανακριβές; Ποια είναι η βουλευτική αποζηµίωση στο σύνολό της µε τα σηµερινά δεδοµένα, δηλαδή η
βουλευτική αποζηµίωση αυτή καθ’ εαυτή και τα κάποια επιδόµατα, όπως οργάνωσης γραφείου κ.λπ.; Ποιο είναι το ποσό που
παίρνει συνολικά ως βουλευτική αποζηµίωση ο Βουλευτής;
Είναι κοντά στις 7.000 ευρώ το µήνα -δεν είναι πιο πάνω- µαζί
και µε τη συµµετοχή σε επιτροπές. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
∆εν είναι ούτε 12.000 ούτε 15.000 ούτε 25.000 ούτε 30.000 που
ακούµε για διάφορα «golden boys» επί µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, το πολύ 7.000 ευρώ.
Εάν αυτό κανείς από την άλλη µεριά το αντιστοιχήσει ή καλύτερα, αν σ’ αυτό αντιστοιχήσει το σύνολο των υποχρεώσεων των
Βουλευτών, που είναι ανελαστικές, των οικονοµικών υποχρεώσεων κάθε µήνα, από τις πρώτες µέρες του µήνα, τότε θα καταλάβει γιατί ένας Βουλευτής δεν πλουτίζει και δεν πρόκειται ποτέ
να κάνει περιουσία από τη βουλευτική αποζηµίωση.
Αρκεί κανείς να αναλογιστεί για παράδειγµα τις ανάγκες λειτουργίας γραφείου. Είκοσι πέντε χρόνια Βουλευτής είµαι. ∆εν
είχα χρήµατα για να αγοράσω δικό µου γραφείο. Νοικιάζω επί είκοσι πέντε χρόνια στην εκλογική µου περιφέρεια και µέχρι πρόσφατα νοίκιαζα γραφείο και στην Αθήνα, κύριε Κακλαµάνη, στην
Πατησίων, τότε που νοικιάζαµε γραφεία πολλοί Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ. Ενοίκιο γραφείου και λειτουργικά έξοδα: Ένα γραφείο
µε τα λειτουργικά του έξοδα δεν πέφτει κάτω από τα 1.500 ευρώ
το µήνα. Φανταστείτε συναδέλφους που, επίσης, είναι αναγκασµένοι να έχουν και δεύτερο και τρίτο γραφείο, γιατί είναι πολύ
µεγάλη η εκλογική τους περιφέρεια. Και δεν µιλώ µόνο για το
αποκαλούµενο Λεκανοπέδιο, αλλά µιλώ για τις επαρχίες, όπως,
παραδείγµατος χάριν. Αιτωλοακαρνανία -ακούσαµε τον Παναγιώτη Κουρουµπλή νωρίτερα- αλλά και άλλοι νοµοί όπου πρέπει
ο Βουλευτής να έχει και δεύτερο και τρίτο πολιτικό γραφείο για
να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες πράγµατι να προσφεύγουν
στον τοπικό τους Βουλευτή, να του πουν τον πόνο τους, να ζητήσουν τη βοήθειά του για τη µείωση της ταλαιπωρίας που υφίστανται από τη γραφειοκρατία πολλές φορές, να του
καταθέσουν την αγωνία και το αίτηµά τους για την αναπτυξιακή
πορεία του χωριού, της κωµόπολης, του δήµου, της δικής τους
περιφέρειας. Πώς θα λειτουργήσει ο Βουλευτής, αν δεν έχει το
πολιτικό του γραφείο ή τα πολιτικά του γραφεία;
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Προσθέστε σε αυτά και τα έξοδα για τη µετακίνηση. Οι περισσότεροι από εµάς διανύουµε εκατοντάδες χιλιόµετρα κάθε εβδοµάδα πηγαίνοντας και επιστρέφοντας στις εκλογικές µας
περιφέρειες. Εγώ έχω υπολογίσει ότι δεν περνάει µήνας που να
µην χρειάζοµαι 1.000 ευρώ το µήνα για τη βενζίνη. Ο κόσµος νοµίζει ότι παρέχεται και βενζίνη δωρεάν από τη Βουλή. ∆εν είναι
έτσι. Πρέπει να τα πούµε αυτά για µια ακόµη φορά. Αφαιρέστε,
λοιπόν, και αυτά τα ποσά. ∆ιότι, όταν ξεκινάει κανείς από την
Αθήνα για να πάει στην Καλαµάτα ή από την Αθήνα για να πάει
στην Άρτα, στη δυτική Μακεδονία, στη βόρεια Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού και όταν χρειάζεται να γυρίζει, επίσης, κάθε Σαββατοκύριακο -γιατί αυτό συµβαίνει- επισκεπτόµενος πόλεις,
κωµοπόλεις και χωριά, την εκλογική του περιφέρεια, αυτά είναι
τα έξοδα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. ∆εν είναι καθόλου υπερβολή αυτά που λέω. Είναι πολύ, ας το πούµε, σφιχτά υπολογισθέντα. Στην ουσία είναι ακόµη παραπάνω, αλλά αυτή είναι
πραγµατικότητα οπωσδήποτε.
Και βέβαια, είναι και άλλες πολλαπλές ανάγκες που, ως εκ του
λειτουργήµατός του, έχει ο Βουλευτής: Τα έξοδα για εκδηλώσεις των διαφόρων συλλόγων, η αναγκαιότητα να βρίσκεσαι σε
διάφορες ηµερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων κ.λπ.. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Έρχοµαι τώρα στο 2010. Για το 2010 ουσιαστικά δεν προβλέπεται αύξηση της βουλευτικής αποζηµίωσης, αλλά από όσους
πολλές φορές επιτίθενται στους Βουλευτές και προκαταβολικά
επιτίθενται, από τώρα λένε: «Α, θα έχετε µεγάλη αύξηση για την
επόµενη χρονιά», λέω, λοιπόν, ότι σαφώς δεν προβλέπεται στην
ουσία αύξηση. Όµως, σ’ αυτούς θα έδινα και µια άλλη απάντηση.
Γιατί δεν αναφέρονται λίγο πιο συχνά ή κάποτε να αναφερθούν
σε γεγονότα όπως το ότι οι Βουλευτές παραιτήθηκαν ουσιαστικά
των αυξήσεων που θα εδίδοντο στη βουλευτική αποζηµίωση,
όπως προβλέπει το Σύνταγµα, λόγω των αυξήσεων που δόθηκαν
στους δικαστικούς λειτουργούς; ∆όθηκαν οι αυξήσεις στους δικαστικούς λειτουργούς. Καλώς εδόθησαν. Εµείς, όµως, οι Βουλευτές παραιτηθήκαµε των αυξήσεων αυτών µε τη νοµοθετική
ρύθµιση που ψηφίσαµε εδώ. Αυτό δεν αναφέρεται.
∆εύτερον, το 2009, πάλι µε απόφαση οµόφωνη των Βουλευτών, της Βουλής υπήρξε µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης
κατά 5%, ως προσπάθεια συµβολής στο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας.
Επίσης, µε την έκτακτη εισφορά, κάθε Βουλευτής το 2009 κατέβαλε τουλάχιστον 2.000 ευρώ επιπλέον φόρους. Ένας απλός
υπολογισµός λέει ότι µόνο το 2009, πέρα από τις µη αυξήσεις
κ.λπ., µε τις έξτρα αυτές καταβολές και τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης, κάθε Βουλευτής συνέβαλε µε 5.500 ευρώ τουλάχιστον το χρόνο αυτό, δηλαδή µειώθηκε η βουλευτική του
αποζηµίωση, πέραν των άλλων και κατ’ αυτό το ποσό.
∆εν λέω ότι θα πρέπει να ευλογεί κανείς τα γένια του και δεν
είναι αυτή η επιδίωξη κανενός µας. Αλλά αυτές είναι οι πραγµατικότητες, αυτές είναι οι αλήθειες. Και αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός και µετά ας κρίνει ο ίδιος και οι πολίτες αν
είναι πολλά, αν είναι λίγα. Αλλά το πιο επικίνδυνο είναι να δηµιουργείται η εντύπωση περί πλουσίων, υψηλών βουλευτικών αποζηµιώσεων και δυνατοτήτων πλουτισµού µέσω της ιδιότητας του
Βουλευτή.
Έλεγα και στους νέους συναδέλφους, µε την εµπειρία των είκοσι πέντε ετών, ότι η απόφασή σας να ασχοληθείτε µε τα κοινά,
µόνο ένα λόγο µπορεί να έχει. Την επιθυµία, τη διάθεση αν θέλετε και την απόφασή σας να συµµετέχετε, όπως λέω εγώ, σε
µια πολύ συναρπαστική περιπέτεια δηµιουργίας που είναι η πολιτική. Γιατί για µένα η πολιτική µόνο αυτό το νόηµα µπορεί να
έχει. Τη συµµετοχή σε µια πολύ συναρπαστική πράγµατι δηµιουργική περιπέτεια. Όποιος θέλει να κάνει περιουσία και να
πλουτίσει κ.λπ., κακώς επιλέγει το λειτούργηµα του Βουλευτή
και την ενασχόληση µε τα κοινά µε αυτή τη µορφή.
∆υο λόγια επίσης, θα ήθελα να πω για το αυτοκίνητο -γιατί και
γι’ αυτό γίνεται τελευταία αρκετή συζήτηση- που µισθώνεται από
τη Βουλή –και ξεκίνησε επί του κ. Κακλαµάνη αυτό το σύστηµα,
αν δεν µε απατά η µνήµη µου- µε το σύστηµα της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δηλαδή δανεισµού leasing στην ουσία,
για την εκπλήρωση της αποστολής των Βουλευτών και την
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άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.
Κατ’ αρχάς, οι αποφάσεις που από τότε ισχύουν, δηλαδή πριν
από οκτώ-εννέα χρόνια, τι προβλέπουν; Προβλέπουν τη µίσθωση
από τη Βουλή και τη διάθεση, το δανεισµό στην ουσία στο Βουλευτή, για όσο διάστηµα έχει τη βουλευτική ιδιότητα -γιατί αµέσως µετά πρέπει να το επιστρέψει- ενός αυτοκινήτου
δυναµικότητας έως 2.000 κυβικά.
Βέβαια για τα υβριδικά δεν υπάρχει αυτός ο περιορισµός, γιατί
στην τελευταία, ας το πούµε έτσι, µίσθωση που έγινε, αν δεν
κάνω λάθος, κύριε Σιούφα, πριν από ένα χρόνο και κάτι...
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ενάµισι χρόνο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ (Πρόεδρος της Βουλής): ...στην
προσπάθεια να ενταχθούν στο σύστηµα αυτών των αυτοκινήτων
εξυπηρέτησης των Βουλευτών και τα υβριδικά, που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον, εκεί δεν υπάρχει ο περιορισµός µέχρι
2.000 κυβικά, γιατί αν δεν κάνω λάθος, οι εταιρείες δεν παρήγαγαν -τώρα αρχίζουν και παράγουν- υβριδικά µεσαίου κυβισµού.
Είχαν και ακόµα και τώρα έχουν ή πολύ µικρού κυβισµού, µέχρι
1.400-1.500 κυβικά, είχαν και µεγάλου κυβισµού 3.500 κυβικά.
Γι’ αυτόν το λόγο υποθέτω ότι συνάδελφοι τότε διάλεξαν τα
υβριδικά µεν, αλλά αυτά που ήταν υψηλού κυβισµού. Και µάλλον
θα έχουν µετανιώσει, γιατί αυτά είναι ενεργοβόρα και «ευρωβόρα», από ό,τι έχω ακούσει. Γιατί τα υβριδικά αυτοκίνητα οποιουδήποτε κυβισµού, το λέω χωρίς να είµαι καθόλου ειδικός στα
αυτοκίνητα, εγώ δεν οδηγώ κιόλας -έχω µεν δίπλωµα οδήγησης,
αλλά επειδή θα ήµουν πάρα πολύ κακός οδηγός, δεν οδηγώ, δεν
έχω καµµία ιδιαίτερη σχέση µε το αυτοκίνητο, αλλά κάτι ακούω,
κάτι µαθαίνω και εγώ- λένε ότι είναι καλά για την κίνηση εντός
πόλης µε µικρές ταχύτητες και είναι και φιλικά προς το περιβάλλον και δεν καταναλώνουν και πολλά καύσιµα, πολλή ενέργεια,
αλλά αρχίζουν και γίνονται προβληµατικά, όταν πρέπει κανείς να
διανύσει µεγάλες αποστάσεις µε υψηλές ταχύτητες.
Το αυτοκίνητο είναι ένα εργαλείο, ένα µέσο µεταφοράς. Άρα,
πρωτίστως, όταν συζητούµε για τα µέσα µεταφοράς και για το
αυτοκίνητο µεταφοράς του Βουλευτή, θα πρέπει να έχουµε υπ’
όψιν µας ότι πρέπει να πληροί πρωτίστως τους όρους ασφάλειας
στην οδική συµπεριφορά.
Για να το πω πολύ πιο απλά, µε ένα αυτοκίνητο 1.400-1.500 αν
θέλετε κυβικών, δεν είναι δυνατόν κανείς µε όρους ασφάλειας
ναι διανύει κάθε εβδοµάδα πήγαινε-έλα αποστάσεις στις οποίες
αναφέρθηκα νωρίτερα, δηλαδή να πηγαίνει από εδώ στην Καλαµάτα, από εδώ στην Πέλλα, στη Φλώρινα, στην Καστοριά, στα
Γρεβενά, στην Άρτα, στα Γιάννενα ή και σε άλλες περιοχές.
∆εν είναι δυνατόν για λόγους ασφάλειας να συµβαίνει αυτό,
διότι όλοι γνωρίζουµε ότι σε όλες αυτές τις µεγάλες αποστάσεις
και µε καιρικές συνθήκες που αλλάζουν και µε τις συνθήκες των
δρόµων στην Ελλάδα που δεν είναι πάντα οι ιδανικότερες, είναι
αυτονόητο ότι θα πρέπει κανείς να ρίξει το βάρος στην ασφάλεια. Ο συνάδελφος Βυζοβίτης ήταν µ’ ένα αυτοκινητάκι 1.400
κυβικών όταν έφυγε από το δρόµο, δεν υπάκουσε δηλαδή το αυτοκίνητο, µε τα γνωστά αποτελέσµατα.
Άρα, λοιπόν, το αυτοκίνητο µέχρι 2.000 κυβικά δεν είναι θέµα
πολυτελείας, αλλά είναι πρωτίστως θέµα ασφάλειας. Ωστόσο,
µετά από συζητήσεις µε τις εταιρείες αυτοκινήτων είναι γνωστό
–το γνωστοποιώ όµως και στους νέους Βουλευτές- ότι είναι δυνατόν, εφόσον συνάδελφος Βουλευτής το επιθυµεί, να γίνει αντικατάσταση του αυτοκινήτου που του κληρώθηκε ή που πήρε, µε
άλλο µικρότερου κυβισµού. Και οι συνάδελφοι του Λεκανοπεδίου
ή οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος, εάν θέλουν, µπορούν να κάνουν ειδικότερα χρήση αυτής της δυνατότητας, αν κρίνουν δηλαδή ότι για την ασφάλειά τους τους αρκεί ένα αυτοκίνητο 1.400
κυβικών για να διανύουν µικρές αποστάσεις.
Όσον αφορά εµένα προσωπικά, επειδή η απόσταση από το
σπίτι µου έως εδώ στη Βουλή είναι δύο-τρία χιλιόµετρα, µετακινούµαι µ’ ένα υβριδικό 1.300 κυβικών. Όµως, όταν βγω σε δρόµο
και χρειαστεί αυτό να αναπτύξει ταχύτητα, τότε η συµπεριφορά
του αλλάζει εντελώς. Καλύπτει, δηλαδή, τις ανάγκες µου για τη
µετακίνησή µου µέσα σε ακτίνα κάποιων χιλιοµέτρων, αλλά δεν
θα το χρησιµοποιούσα για να πηγαινοέρχοµαι, όπως κάνω κάθε
Σαββατοκύριακο, στην ιδιαίτερη πατρίδα µου που δεν είναι απλά
η εκλογική µου περιφέρεια, αλλά εκεί κατοικεί και η οικογένειά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µου. ∆εν θα διέτρεχα τα πεντακόσια χιλιόµετρα «πήγαινε» και πεντακόσια χιλιόµετρα «έλα» µ’ αυτό το αυτοκίνητο, διότι θα φοβόµουν πάρα-πάρα πολύ. Και δικαιολογηµένα!
Όµως, επαναλαµβάνω, ότι υπάρχει δυνατότητα, εάν κάποιος
το επιθυµεί, να γίνει η αντικατάσταση του αυτοκινήτου του, διότι
αυτό επετεύχθη σε συζητήσεις µε τις εταιρείες αυτοκινήτων.
Αυτά σε ό,τι αφορά και τη βουλευτική αποζηµίωση και κάποιες
παροχές, όπως η δυνατότητα του αυτοκινήτου που τίθεται στη
διάθεση των Βουλευτών.
Ωστόσο, όπως είχα υπογραµµίσει και στην οµιλία µου εδώ,
στις 15 Οκτωβρίου µετά την εκλογή µου, είναι αναγκαίο για την
αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού κόσµου να οικοδοµήσουµε ένα κρυστάλλινο, ένα διαφανές σύστηµα για όλους
και για όλα. Αυτό σηµαίνει µεταξύ άλλων ότι πρέπει να αναµορφώσουµε το θεσµό του «πόθεν έσχες», ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και εξασφάλιση της δυνατότητας των ελεγκτικών
µηχανισµών, αλλά και του κάθε πολίτη, να έχουν ανά πάσα
στιγµή πλήρη και ακριβή εικόνα των στοιχείων και προκειµένου
να έχουµε και εµείς πάνω απ’ όλα τη δυνατότητα ως µέλη του
Κοινοβουλίου –αλλά και οι πολίτες- να γνωρίζουµε την πραγµατική κατάσταση, για να µην προσπαθούµε µετά να αποδείξουµε
ότι δεν είµαστε ελέφαντες και δεν το επιτυγχάνουµε γιατί υπάρχει δυσπιστία στον κόσµο. Εποµένως χρειάζεται ένα σύστηµα
«πόθεν έσχες» κρυστάλλινο και διαφανές που θα δίνει τη δυνατότητα και στον ίδιο τον πολίτη, όπως είπα, ανά πάσα στιγµή να
λαµβάνει πλήρη και ακριβή εικόνα των στοιχείων.
Κατά την προσωπική µου άποψη –και λέω «προσωπική µου»
γιατί αυτό το θέµα θα το συζητήσουµε και µε την Κυβέρνηση, ο
Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου στις προτάσεις του για τη διαφάνεια το έχει αναγάγει εδώ και καιρό, όπως θυµάστε, σ’ ένα
από τα κοµβικά σηµεία, θα το συζητήσουµε µε όλες και όλους
σας και µε τις πολιτικές οµάδες πριν πάρει την τελική του µορφή.
Ένα αναµορφωµένο σύστηµα, ένας αναµορφωµένος θεσµός,
ανάµεσα στα άλλα πρέπει να σηµαίνει πρώτα απ’ όλα ότι αφορά
όλους όσοι έχουν την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων «πόθεν
έσχες». Και αυτό περιλαµβάνει και τους Βουλευτές και τους πολιτικούς, αλλά και τους δικαστικούς και τους αστυνοµικούς και
τους ανώτερους δηµοσίους υπαλλήλους και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διότι όλοι αυτοί είναι αυτοί που κατά το
νόµο έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες».
Μπορεί, επίσης, να µου διαφεύγει και κάποια κατηγορία.
∆εύτερον, ένα κρυστάλλινο σύστηµα σηµαίνει ότι θα πρέπει
ελέγχοντες και ελεγχόµενοι να µη συµπίπτουν. Άρα θα πρέπει να
βρούµε τον τρόπο ώστε οι διενεργούντες τον έλεγχο µε κύρος
και µε διασφάλιση αντικειµενικής λειτουργίας να µην είναι και οι
ελεγχόµενοι ταυτόχρονα, για να υπάρχει αξιοπιστία.
Σηµαίνει, επίσης, ότι θα πρέπει να είναι εύκολη, όπως είπα, η
πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία. Και κατά την άποψή µου,
µία πολύ καλή µέθοδος θα είναι να µη δηµοσιεύεται µόνο µία
φορά το χρόνο, όπως γίνεται, διδόµενο στις εφηµερίδες το
«πόθεν έσχες» των δηλώσεων που κάνουµε, αλλά να αναρτάται
και στο διαδίκτυο και να αναρτάται κάθε χρόνο και η φορολογική
µας δήλωση. Αυτό σηµαίνει πλήρης διαφάνεια. Όµως, είπαµε ότι
αυτά θα τα συζητήσουµε για να επιτύχουµε αυτή την πλήρη διαφάνεια.
Όσον αφορά το επόµενο έτος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα πρέπει να συνεχίσουµε το έργο στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, αναβαθµίζοντας ακόµα περισσότερο το Κοινοβούλιο και
την ποιότητα της λειτουργίας µας. ∆εν θα σας κουράσω επαναλαµβάνοντας τις πρωτοβουλίες στις οποίες αναφέρθηκα και εγώ,
αλλά και ο Πρωθυπουργός ήδη νωρίτερα στις προγραµµατικές
δηλώσεις για την αναβάθµιση του Κοινοβουλίου.
Πάνω απ’ όλα, όµως, θέλουµε µία Βουλή η οποία να είναι ανοιχτή στον πολίτη, µία Βουλή που να είναι ανοιχτή στην κοινωνία,
µία Βουλή η οποία πρέπει να συµµετέχει στα κοινωνικοπολιτικά
δρώµενα, µια Βουλή που «φωτίζει» την πνευµατική ζωή και αγκαλιάζει τους νέους.
Οι οικονοµικές συνθήκες, όπως είπα, αφ’ ενός και οι πραγµατικές ανάγκες της Βουλής αφ’ ετέρου επιβάλλουν έναν ορθολογικό Προϋπολογισµό, έναν Προϋπολογισµό αυστηρό και
πειθαρχηµένο, ο οποίος θα µεριµνά βέβαια για τη διαφύλαξη και
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την αξιοπιστίας της Βουλής, αλλά και της ποιότητας του έργου
της. Αυτό επιδιώκουµε µε τον Προϋπολογισµό που συζητούµε
σήµερα.
Σε ό,τι αφορά τον Απολογισµό, θα ήθελα να επισηµάνω ότι
χάρη στις προσπάθειες του προκατόχου µου, όπως και σε όλες
τις προηγούµενες περιόδους των προηγούµενων Προέδρων της
Βουλής, η εκτέλεσή του υλοποιήθηκε πολύ ικανοποιητικά και στο
τέλος θα έχουµε τη δυνατότητα –όπως, άλλωστε, συµβαίνει χρόνια τώρα- να επιστρέψουµε και ένα σηµαντικό ποσό στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τόσο τους συνεργάτες µας, τους υπαλλήλους της Βουλής, τους διευθυντές, τους προϊσταµένους, τους
συνεργάτες τους στις διευθύνσεις και στα τµήµατα για την προσπάθεια, τη δουλειά και τη συµβολή τους στην κατάρτιση του
Προϋπολογισµού, αλλά και για τη συνολική λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους µας
Βουλευτές, µέλη της Επιτροπής για τον Προϋπολογισµό της
Βουλής, που και η δική τους συµβολή ήταν καθοριστική και κατά
τη διάρκεια της επεξεργασίας του Προϋπολογισµού αυτού στην
επιτροπή, αλλά και σήµερα µε τις τοποθετήσεις που έκαναν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσο νόηµα και να έχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δική
µου τοποθέτηση µετά τη σαρωτική τοποθέτηση του Προέδρου
της Βουλής, σπεύδω και εγώ να σας πω ότι φαίνεται πως βρισκόµαστε καθώς περνάει και η ώρα στο τέλος της αρχής, όπου
η αρχή είναι η πρώτη συζήτηση νοµοθετικής εργασίας στην Ολοµέλεια, δηλαδή η παρούσα. Ένα µήνα περίπου µετά τις εθνικές
εκλογές και ένα µήνα περίπου πριν την κορυφαία για τα κοινοβουλευτικά µας ήθη συζήτηση για τον Προϋπολογισµό του 2010,
ερχόµαστε να συζητήσουµε επί του σχεδίου Προϋπολογισµού
∆απανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2010 και επί του
Απολογισµού ∆απανών οικονοµικού έτους 2008.
Βέβαια, αυτή η συζήτηση δεν προσφέρεται ούτε για ρητορικούς διαξιφισµούς ούτε για αντιπολιτευτικές κορώνες από αυτό
εδώ το Βήµα. Όµως, δεν θα έπρεπε και να περιορίζεται σε µία
σειρά λογιστικών αποτιµήσεων και προβλέψεων στη βάση µιας
στενής διαχειριστικής λογικής.
Η συζήτηση αυτή έχει τη δική της ειδική χροιά. Και τούτο, διότι
ο τρόπος µε τον οποίο η Βουλή των Ελλήνων αντιλαµβάνεται και
διαχειρίζεται τα οικονοµικά της ζητήµατα σηµατοδοτεί και πρέπει να σηµατοδοτεί κεντρικής πολιτικής σηµασίας µήνυµα µε
αποδέκτη ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Την ώρα που η παγκόσµια οικονοµική κρίση εξακολουθεί να
δηµιουργεί κλίµα κοινωνικής ανασφάλειας, οικονοµικής στενότητας και πιστωτικής ασφυξίας στα κράτη, αλλά και στους πολίτες, την ώρα που η δυσάρεστη πραγµατικότητα στα δηµόσια
οικονοµικά της χώρας επιβάλλει κατ’ επειγόντως τη µείωση του
δηµοσίου χρέους, την ώρα που η ίδια η πραγµατικότητα επιβάλλει τη µείωση των δαπανών του σπάταλου κράτους µας ως µονόδροµο για τη µείωση των ελλειµµάτων, την ώρα που το µέσο
ελληνικό νοικοκυριό αγωνίζεται, για να αντεπεξέλθει στα οικονοµικά του βάρη, για µια αξιοπρεπή διαβίωση και προοπτική,
αυτήν την ώρα η πολιτική ηγεσία της χώρας επιβάλλεται να αρθεί
στο ύψος των περιστάσεων και να δείξει ότι έχει κατανοήσει τα
σηµεία των καιρών.
Η Βουλή των Ελλήνων ως κορυφαίο όργανο της αντιπροσωπευτικής µας δηµοκρατίας οφείλει να δώσει το δικό της ξεχωριστό στίγµα. Και τούτο είναι το καλό παράδειγµα της
αυτοσυγκράτησης και της κοινής λογικής, της δηµοσιονοµικής
εγκράτειας και της ουσιαστικής περιστολής των δαπανών σε
κάθε επίπεδο, της πραγµατικής υπευθυνότητας στη διαχείριση
των δηµοσίων οικονοµικών στην πράξη και όχι στα λόγια.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός µας παρακολουθεί. Στέκεται απέναντί µας µε καχυποψία, ίσως και µε αρνητική προκατάληψη και κρίνει αυστηρά. Οφείλουµε, λοιπόν, τόσο
να µην απογοητεύσουµε όσο και να δώσουµε το καλό παράδειγµα στη συνετή διαχείριση των οικονοµικών µας και τούτο να
το πράξουµε όχι µόνο µε την ατοµική αλλά και µε τη συλλογική
συµπεριφορά µας.
Κάτω, λοιπόν, απ’ αυτό το πρίσµα, εκτιµώ ότι το σχέδιο του
Προϋπολογισµού της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2010 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση της µείωσης των δαπανών, δεδοµένου ότι οι χορηγηθείσες πιστώσεις για το 2010 είναι
µειωµένες σε απόλυτα µεγέθη, σε σχέση, βεβαίως, µε αυτές του
ψηφισθέντος Προϋπολογισµού του 2009, κατά το ποσό των 3,6
περίπου εκατοµµυρίων ευρώ. Εδώ οι αριθµοί δεν έχουν τόση σηµασία. Οι τάσεις έχουν.
Όσο δε αφορά στον Απολογισµό ∆απανών της Βουλής του οικονοµικού έτους 2008 νοµίζω ότι αξίζει ιδιαίτερης επισήµανσης
το γεγονός της επιστροφής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
µε πρωτοβουλία του προηγούµενου Προεδρείου του Κοινοβουλίου στο οποίο οφείλονται, βέβαια, και τα σχετικά εύσηµα, ποσού
ύψους περίπου 5,7 εκατοµµυρίων ευρώ ως υπόλοιπο αδιάθετων
πιστώσεων από την οικονοµική χρήση του 2008, µε αποτέλεσµα,
βέβαια, να µειωθεί περαιτέρω ο Προϋπολογισµός του 2008, περίπου στα 250.000.000 ευρώ. Πάλι δεν είναι τόσο σηµαντικοί οι
αριθµοί όσο η κίνηση.
Αυτό, βέβαια, αποτελεί απτή απόδειξη ότι όταν προκύπτουν η
συνετή διαχείριση και η πρόσφορη προς τούτο πολιτική βούληση
είναι εφικτή τόσο η περιστολή ελαστικών δαπανών όσο και η εξοικονόµηση πόρων στα δηµόσια οικονοµικά µας. Και είναι, κατά
την ταπεινή προσωπική µου γνώµη, ότι αυτή η επιστροφή των
αδιάθετων κονδυλίων πέρασε κυριολεκτικά «στα ψιλά» της εγχώριας ειδησεογραφίας. Κανείς δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ.
Ίσως γιατί στη θεώρηση των κακόπιστων τηλεοπτικών, κυρίως,
κριτών µας οι Βουλευτές πρέπει να είναι ευάλωτοι ή µονίµως
υπόλογοι για κατασπατάληση και όχι για εξοικονόµηση δηµοσίου
χρήµατος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα και έχουµε αποδείξεις.
Ευχής έργο είναι να συµβεί το ίδιο και στην οικονοµική χρήση
του 2009, αλλά και σε κάθε οικονοµική χρήση από εδώ και πέρα.
Ήδη ακούσαµε µε χαρά τον προκάτοχο του εν ενεργεία Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, τον κ. Σιούφα, να οριστικοποιεί
απ’ αυτό το Βήµα τη δέσµευσή του ότι θα ξαναέχουµε υπόλοιπο
αδιάθετων πιστώσεων και για τη χρήση του 2009 και αυτό είναι
πάρα πολύ καλό, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι η
Βουλή των Ελλήνων δεν είναι µέρος του δηµοσιονοµικού µας
προβλήµατος και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες Βουλευτές δεν
κατασπαταλούν, αλλά εξοικονοµούν το δηµόσιο χρήµα.
∆εδοµένων, λοιπόν, όλων των ανωτέρω, υπερψηφίζω και εγώ
το σχέδιο Προϋπολογισµού ∆απανών της Βουλής για το έτος
2010 και τον αντίστοιχο Απολογισµό ∆απανών του 2008.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελευταίος στον κατάλογο των
οµιλητών είναι ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ
Στρατάκης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
προσπαθήσω να µην εξαντλήσω το χρόνο µου. Εξάλλου µετά τα
όσα ειπώθηκαν από τον αξιότιµο Πρόεδρο της Βουλής, νοµίζω
ότι εµείς δεν έχουµε να πούµε πολλά. Θέλω όµως και εγώ από
την πλευρά µου να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις.
Κατ’ αρχάς θέλω να δηλώσω ότι στο δέκατο χρόνο που διανύω στη Βουλή έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις διαδικασίες και την εξυπηρέτηση που µπορεί να παρέχει
το Κοινοβούλιο. Και το λέω αυτό κυρίως για τους νεότερους συναδέλφους, γιατί πράγµατι επειδή εγώ είχα την τύχη να έρθω για
πρώτη φορά το 1996 στη Βουλή, έχω διαπιστώσει αυτά τα δεκατρία χρόνια ότι έχουν υπάρξει πολύ σηµαντικά πράγµατα και
πολύ σηµαντικές βελτιώσεις. Και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να καταγράφεται γιατί είναι ένα θετικό σχόλιο για όσους διετέλεσαν
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από τότε Πρόεδροι της Ελληνικής Βουλής και αναφέροµαι και
στο πρόσφατο αλλά και στο απώτερο παρελθόν.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε -και επεσήµανε και ο Πρόεδρος της Βουλής ορισµένα πράγµατα σε σχέση
µε τις αµοιβές των Βουλευτών, που είναι πάρα πολύ σηµαντικά
ζητήµατα και ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα- είναι ότι
έχει ιδιαίτερη σηµασία να δούµε ότι οι µισθοί και οι αµοιβές των
Βουλευτών είναι µόνο το 20% περίπου του συνόλου των δαπανών
της Βουλής, που σηµαίνει δηλαδή στην πράξη ότι έχουµε ακόµα
έναν επιπλέον λόγο πέραν απ’ αυτόν ο οποίος αναφέρθηκε, ότι
καλύπτουν το 1,12‰ του κόστους της φορολογίας. Είναι και
αυτό ένα επιπλέον στοιχείο που αποδεικνύει ποια είναι η κατάσταση των Βουλευτών.
Παρ’ όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι στη δύσκολη εποχή που ζούµε,
το παραπέρα και το επιπλέον νοικοκύρεµα ταιριάζει σ’ αυτήν τη
λιτή, εάν θέλετε, παρουσία, ή, αν θέλετε, στη λιτή ζωή των Βουλευτών. Και ταιριάζει γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες ακόµα
να γίνουν πράγµατα βελτιωτικά.
Χαίροµαι που ο Πρόεδρος της Βουλής µάς έδωσε τη δυνατότητα να δούµε και άλλα αυτοκίνητα που πιθανόν να µας εξυπηρετούν ακόµα καλύτερα και να αλλάξουµε να πάµε σε
µικρότερου κυβισµού. Θα έλεγα ότι πέρα από αυτό όµως, ίσως
χρειάζεται και κάτι άλλο. Και αυτό που χρειάζεται είναι, όπως
ακριβώς η Βουλή κερδίζει µε το εάν ο Βουλευτής µπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι δίνοντάς του ένα επίδοµα ενοικίου σε σχέση µε
αυτά που πληρώνει στο ξενοδοχείο, να δει στην επόµενη συµφωνία που θα κάνει, αντί να παίρνει τα αυτοκίνητα µε τη διαδικασία της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αλλιώς leasing, να δίνει
ένα επίδοµα για να έχει ο Βουλευτής την ευθύνη για το ποιο αυτοκίνητο θέλει και για ποιο αυτοκίνητο τον εξυπηρετεί. Και εδώ
υπάρχει ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι Βουλευτές της περιφέρειας δεν θέλουν πολυτελείς κούρσες, δεν θέλουν πολυτελή
αυτοκίνητα. Θέλουµε αυτοκίνητα που να µπορούν να µας εξυπηρετήσουν. Και δυστυχώς αυτά που προβλέπει η συγκεκριµένη
απόφαση δεν µας εξυπηρετούν, διότι είµαστε υποχρεωµένοι σε
πάρα πολλές περιπτώσεις να χρησιµοποιούµε και Ι.Χ. αυτοκίνητα
που µπορεί να είναι τζιποειδή ή οτιδήποτε άλλο για να µπορούµε
να πάµε. ∆ιότι όταν έχεις την υποχρέωση και την ανάγκη να περπατήσεις σε έναν καρόδροµο, ασφαλώς δεν µπορείς να πας µε
µία κούρσα πολυτελείας σαν αυτές που έχουµε τη δυνατότητα να
πάρουµε από τη Βουλή αυτή τη στιγµή, όταν µάλιστα µας έχει
απαγορευτεί αυτό το δικαίωµα, να πάρουµε ένα τζιπ ή οτιδήποτε
άλλο, έστω και µικρού κυβισµού, για να έχουµε τη δυνατότητα
πρόσβασης σ’ αυτές τις περιοχές.
Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό και αφορά το σύνολο θα έλεγα των Βουλευτών της ελληνικής περιφέρειας, γιατί
δεν έχουµε τέτοιους δρόµους που να µπορούµε να πάµε παντού
και νοµίζω ότι αξίζει της προσοχής να το ξαναδεί το Προεδρείο
της Βουλής, γιατί έτσι θα εξυπηρετηθούµε όλοι οι Βουλευτές
πάρα πολύ.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο που νοµίζω ότι θίχτηκε,
αλλά πρέπει να πει κανείς µία κουβέντα παραπάνω. Είναι, το θέµα
της προβολής του κοινοβουλευτικού έργου, όταν µάλιστα βιώνουµε όλη αυτήν την κατάσταση που διαµορφώνεται κυρίως από
τα ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Νοµίζω ότι εκεί πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Και προς Θεού, είναι γνωστό ότι οι
συχνότητες είναι δηµόσια περιουσία. ∆εν έχει λοιπόν, κανείς δικαίωµα ούτε να τις καπηλεύεται, ούτε να τις αξιοποιεί, πολλές
φορές χωρίς να πληρώνει και η Βουλή να µην έχει τη δυνατότητα
να έχει συχνότητες, όπου θέλει και όπου απαιτούνται, προκειµένου να προβάλλεται το κοινοβουλευτικό έργο.
Εκτιµώ ότι η τηλεόραση της Βουλής, απ’ ό,τι τουλάχιστον
ακούω από πολλούς σοβαρούς τηλεθεατές, ανθρώπους δηλαδή
που δεν θέλουν να βλέπουν τα απόνερα της άλλης παρουσίασης
ή της όλης κατάστασης που βγαίνει από τα άλλα µέσα, είναι φανατικοί τηλεθεατές του καναλιού της Βουλής. Υπάρχουν όµως
και περιοχές στη χώρα που δεν µπορούν καν να δουν το κανάλι
της Βουλής και νοµίζω ότι η Βουλή και το Προεδρείο έχουν υποχρέωση ώστε αυτό το δηµόσιο αγαθό να µπορούν να το απολαύσουν όλοι οι πολίτες της χώρας, οπουδήποτε και αν
βρίσκονται. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ακόµα και στον ελληνικό
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δορυφόρο τον HELLAS SAT, που βέβαια τώρα είναι στην ιδιοκτησία του ΟΤΕ, που ο ΟΤΕ δεν είναι πλέον του δηµοσίου, έχει
το ελληνικό δηµόσιο transporters, ειδικούς δηλαδή αναµεταδότες
τους οποίους µπορούµε να αξιοποιήσουµε και να δώσουµε τη
δυνατότητα παντού σε όλη την ελληνική επικράτεια να δουν οι
Έλληνες πολίτες το κανάλι της Βουλής.
Και νοµίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Πρόεδρε, θα
πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας γιατί αυτή την ανάγκη της
προβολής του κοινοβουλευτικού έργου πρέπει να την κάνουµε
πράξη, πρέπει να την καλύψουµε γιατί την επιζητούν πολλοί Έλληνες πολίτες. Και θα αλλάξει το σκηνικό και θα δώσει τη δυνατότητα της ακόµη περισσότερης υπευθυνότητας των Βουλευτών,
γιατί θα γνωρίζουν ότι τους παρακολουθεί ο ελληνικός λαός,
τους παρακολουθούν οι ψηφοφόροι τους από οποιαδήποτε
γωνιά της ελληνικής γης.
Και το τρίτο ζήτηµα που θέλω να θίξω είναι αυτό που αφορά το
ασυµβίβαστο των Βουλευτών µε την τελευταία συνταγµατική
Αναθεώρηση. ∆εν θα κάνω κριτική σ’ αυτήν την επιλογή της τότε
πλειοψηφίας της Βουλής, εξάλλου αυτό έχει κριθεί, αλλά θέλω
να πω ότι είναι άδικο όλοι οι Βουλευτές να µην έχουν ίσες δυνατότητες. Και µε αυτή τη συνταγµατική αλλαγή προκύπτει αδυναµία και πρόβληµα σε όσους συναδέλφους Βουλευτές είχαν
εξαρτηµένη εργασία σε σχέση µε αυτούς που ασκούν ελεύθερο
επάγγελµα. Και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της Βουλής να δώσει
τις ίδιες δυνατότητες και τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους.
∆εν θέλω να καταλήξω σε συγκεκριµένη πρόταση, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα σοβαρό θέµα που θα πρέπει η Βουλή να το
αντιµετωπίσει, είτε χρειαστεί νοµοθετική ρύθµιση είτε µε τις ισχύουσες διατάξεις του Συντάγµατος είτε µε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. ∆εν µπορεί να υπάρχουν Βουλευτές δύο ταχυτήτων,
γιατί έτσι συµβαίνει στην πράξη.
Αυτά τα ολίγα και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ τη συναίνεσή σας, παρ’ ότι προανήγγειλα το πέρας
της διαδικασίας, να δώσουµε το λόγο στον κ. Φραγκίσκο Παρασύρη, Βουλευτή Ηρακλείου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Παρασύρης ήταν
εγγεγραµµένος. Μετά, όµως, την τοποθέτησή µου, ως νέος Βουλευτής νόµισε ότι δεν πρέπει να µιλήσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές που ήταν στον κατάλογο και του εξήγησα ότι έχει τη
δυνατότητα και το δικαίωµα να κάνει τη δική του τοποθέτηση.
Αν δεν κάνω λάθος είναι και η παρθενική σας, κύριε Παρασύρη, στην Ολοµέλεια.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας εύχοµαι καλή
αρχή.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή τη σηµερινή συζήτηση για τον Προϋπολογισµό και Απολογισµό των δαπανών της
Βουλής, επιτρέψτε µου ως νέο µέλος του Κοινοβουλίου, που για
πρώτη φορά µιλάω απ’ αυτό το Βήµα, από το Βήµα της Βουλής,
κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συµπολίτες µου
στο Νοµό Ηρακλείου για την ψήφο εµπιστοσύνης που έδειξαν
στο πρόσωπό µου και να δεσµευτώ από αυτό εδώ το Βήµα πως
θα εργαστώ µε αίσθηµα ευθύνης για τη καλύτερη δυνατή αντιπροσώπευσή τους. Και κατά δεύτερον θα ήθελα να εκφράσω την
ιδιαίτερη τιµή που νιώθω έχοντας τη δυνατότητα σήµερα ενώπιόν σας να µιλήσω στο πλαίσιο των άρθρων 72 του Συντάγµατος και 102 του Κανονισµού της Βουλής, για τον Προϋπολογισµό
και Απολογισµό των δαπανών της Βουλής για τα οικονοµικά έτη
2010 και 2008 αντίστοιχα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον Προϋπολογισµό της Βουλής δεν είναι µια λογιστική ανάλυση πολλώ δε µάλλον µια στείρα αντιπαράθεση αριθµών. Αντιθέτως µάλιστα
αποτελεί µια πολιτική πράξη µε σηµαίνων ειδικό βάρος για όλους
τους Έλληνες πολίτες. Αυτό συντελείται γιατί µέσα από τον προϋπολογισµό της Βουλής εξασφαλίζεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Κοινοβουλίου µε άµεσο και πολλαπλό
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αποτέλεσµα, την κατοχύρωση του κοινοβουλευτικού µας συστήµατος, τη θωράκιση των δηµοκρατικών µας θεσµών και την
ενίσχυση τόσο της ανεξαρτησίας, όσο και του ρόλου του Βουλευτή, αναβαθµίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της
πολιτικής στη χώρα µας.
Εισέρχοµαι τώρα ειδικότερα στον Προϋπολογισµό της Βουλής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από δηµοσιονοµική αυστηρότητα,
διαφάνεια αλλά και αξιοπιστία. Αυτό που τον διακρίνει σε σύγκριση µε προϋπολογισµούς του παρελθόντος είναι η έντονη
ανάδειξη ενός κοινωνικά ηθικού ερείσµατος, το οποίο µας καθιστά εξ’ αρχής και ουσιαστικά συµµέτοχους όλους σε µια δύσκολη συγκυρία. Σε µια περίοδο ιδιαιτέρως δυσχερή για την
ελληνική οικονοµία, ο Προϋπολογισµός της Βουλής για πρώτη
φορά από τη Μεταπολίτευση, παρουσιάζει µείωση των δαπανών
του από τα 221.220.000 ευρώ, όπως διαµορφώθηκε το οικονοµικό έτος 2009, σε 218.253.000 ευρώ για το οικονοµικό έτος
2010, µία µείωση που σε ποσοστιαία κλίµακα ξεπερνά το 1,75%
σε σχέση µε τον τρέχοντα Προϋπολογισµό του 2009 και σηµατοδοτεί το µήνυµα στην κοινωνία ότι το νοικοκύρεµα του κράτους ξεκινάει πρώτα από δω, από την καρδιά της δηµοκρατίας.
Βασική επιδίωξη του προϋπολογισµού των δαπανών για το οικονοµικό έτος 2010 είναι να συµβάλει πρώτη η Βουλή των Ελλήνων στη χρηστή διαχείριση των χρηµάτων των Ελλήνων
φορολογουµένων προς επίτευξη της δηµοσιονοµικής προσαρµογής για τη µείωση του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού.
Με τον προτεινόµενο Προϋπολογισµό, η µείωση των δαπανών
της Βουλής µεταφράζεται σε ένα ποσό ύψους περίπου 3,9 εκατοµµύριων ευρώ. Χωρίς να θέλω να κουράσω το Σώµα µε αριθµούς –άλλωστε και οι εκλεκτοί συνάδελφοι εισηγητές ήταν
ιδιαιτέρως αναλυτικοί σε όλα όσα ακούστηκαν- θα ήθελα να αναφερθώ ενδεικτικά σε ορισµένες περικοπές που οδήγησαν στη
µείωση των δαπανών, συγκριτικά µε τον ήδη ψηφισθέντα Προϋπολογισµό του 2009, χωρίς παράλληλα να περιστέλλονται ζωτικές λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες προµηθειών,
όπως αναφέρθηκε, µειώνονται κατά 41,75%, οι δαπάνες δηµοσίων σχέσεων µειώνονται κατά 17,09%, οι δαπάνες από µετακινήσεις υπαλλήλων στο εξωτερικό µείον 15%, ενώ οι δαπάνες για
το εσωτερικό είναι στο µείον 11,42%. Επίσης, οι επιχορηγήσεις
φυσικών ή νοµικών προσώπων και οργανισµών µειώνονται κατά
6,67%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν συνεχεία επιτρέψτε µου κάποιες σύντοµες παρατηρήσεις επί του Απολογισµού για το οικονοµικό έτος 2008. Ο Απολογισµός των δαπανών µε τον
αναντίρρητα διαπιστωτικό του χαρακτήρα, επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι η Βουλή των Ελλήνων αποτελεί υπόδειγµα χρηστής οικονοµικής διαχείρισης και αξιοπιστίας, καθώς επιτυγχάνει
ταυτόχρονα την άριστη κάλυψη ενός ευρύτατου φάσµατος αναγκών που σχετίζονται µε τις λειτουργίες του Κοινοβουλίου, ενώ
παράλληλα κάθε έτος επιστρέφει ένα σηµαντικό µέρος των χρηµάτων της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ενδεικτικά οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού του οικονοµικού
έτους 2008 διαµορφώθηκαν σε 211.115.200 ευρώ και από το
ποσό αυτό επιστράφηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
5.711.600 ευρώ. Τέτοια στοιχεία θα ήταν καλό να τυγχάνουν µεγαλύτερης ανάδειξης σε µια εποχή που όλοι βαλλόµαστε και γενικότερα το πολιτικό σύστηµα από διάφορους κοινωνικούς
εισαγγελείς.
Στο σηµείο αυτό και µε την ευκαιρία που µου δίνεται, θα ήθελα
ως νεοεκλεγείς Βουλευτής να απευθύνω τις ευχαριστίες µου
στους εργαζόµενους της Βουλής των Ελλήνων για τις υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουν σε όλους µας προς εκπλήρωση του κοινοβουλευτικού µας έργου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Προϋπολογισµός και ο Απολογισµός των δαπανών της Βουλής των Ελλήνων, ως µια διαδικασία δηµοκρατικής λογοδοσίας µέσα από τις αναλυτικές
κατηγορίες των δαπανών, των πιστώσεων και των οικονοµικών
µεγεθών, κατοχυρώνουν το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα, διευρύνουν τις λειτουργίες του Κοινοβουλίου, ενισχύουν το ρόλο
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και την ανεξαρτησία του Βουλευτή και εν τέλει αναβαθµίζουν την
πολιτική και το πολιτικό µας σύστηµα. Γι’ αυτό και τους ψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ και εύχοµαι σε όλους µια γόνιµη και δηµιουργική κοινοβουλευτική περίοδο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Παρασύρη.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Σκυλλάκο, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Οφείλω κάποια εξήγηση σε κάτι που
ειπώθηκε σε βάρος του Κόµµατός µας είτε από άγνοια είτε από
προκατάληψη. Παρεξηγήθηκε, µε βαρύ χαρακτηρισµό, η άποψή
µας περί ανακλητότητας. Πρέπει να εξηγήσω: όπως η αιρετότητα έτσι και η ανακλητότητα είναι στοιχεία δηµοκρατίας. Σε
κάθε συλλογικό φορέα και µάλιστα σε κάτω από τη Βουλή συλλογικούς φορείς, υπάρχει η δυνατότητα της ανακλητότητας. Σε
ένα σωµατείο µαζεύεται η γενική συνέλευση και λέει «καθαιρώ»,
δεν µε εκπροσωπεί σωστά ο Πρόεδρος ή και ολόκληρο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Εξάλλου ο πυρήνας της ανακλητότητας υπάρχει και µέσα στον Κανονισµό της Βουλής και στο Σύνταγµα που
λέει για το δικαίωµα µοµφής κατά της Κυβέρνησης, κατά συγκεκριµένου Υπουργού κ.λπ.. Άλλο θέµα τώρα πώς πρακτικά θα µπορούσε να γίνει η ανακλητότητα να λειτουργήσει στο σύστηµα και
µε το εκλογικό και πώς είναι χωρισµένες οι περιφέρειες, η
ύπαρξη κοµµάτων που πράγµατι υπάρχουν δυσκολίες να λειτουργήσει αυτό το σύστηµα.
∆εύτερον, ειπώθηκε χαρακτηριστικά ότι βγάζουµε σπυράκια –
σε µας απευθυνόταν αυτή η µοµφή- όταν µιλάµε για Κοινοβούλιο.
Για να είµαστε συγκεκριµένοι, εµείς θεωρούµε ότι τα όρια του
σηµερινού Κοινοβουλίου είναι πεπερασµένα. Και δεν το λέµε
µόνο εµείς από το δικό µας πολιτικό χώρο, το λένε και άλλοι. ∆εν
µπορεί το Κοινοβούλιο να ανατρέψει κυβερνητικές αποφάσεις ή
αποφάσεις άλλων υπερεθνικών οργάνων. ∆εν µπορεί µόνο του το
Κοινοβούλιο να χαράξει µια άλλη πολιτική. Έτσι όπως λειτουργεί
το πολιτικό µας σύστηµα, οι Βουλευτές λειτουργούν µέσα στο
κόµµα τους ουσιαστικά και ό,τι πει το κόµµα, ό,τι πει η συγκεκριµένη πλειοψηφία. Αυτά τα έχουµε πει. ∆εν έχουµε κρύψει ποτέ
ότι εµείς προσβλέπουµε σε ένα άλλο πολιτικό σύστηµα µε αιρετούς βεβαίως που θα είναι πιο δηµοκρατικό. Άλλο αυτό και άλλο
το πώς βλέπουµε και πώς συµµετέχουµε στο σηµερινό Κοινοβούλιο. Με πολλή προσοχή και µε πολύ σεβασµό συµµετέχουµε
ως Κόµµα σε όλες τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό το πράγµα.
∆εύτερον, δώσαµε και εµείς τη µάχη και µάλιστα έντονη στα
χρόνια της δικτατορίας και µακάρι να το έκαναν όλοι αυτό, κάναµε αγώνα µε κινδύνους διάφορες και µε συνέπειες, αντιδικτατορικό αγώνα. Μεγαλύτερη προσοχή, λοιπόν, όταν θίγονται
τέτοια ζητήµατα από συναδέλφους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να θέσω υπ’όψιν σας την από 5 Νοεµβρίου
2009 οµόφωνη απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων και να
παρακαλέσω την έγκριση από το Σώµα της σχετικής απόφασης.
Είναι η απόφαση για την παροχή τηλεπικοινωνιακού υλικού και
εξοπλισµού πληροφορικής καθώς και την κάλυψη δαπανών για
τηλεφωνικά τέλη. Έχουµε και πάρα πολλούς νέους Βουλευτές
που πρέπει να έχουν το συντοµότερο δυνατόν την υποστήριξη
µα απαραίτητα υλικοτεχνικά µέσα.
Ερωτάται το Σώµα: Συµφωνεί µε την προαναφερθείσα απόφαση, που είναι και οµόφωνη απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα την απόφαση αυτή.
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση και
της απόφασης αυτής.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί
του Απολογισµού ∆απανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2008
και επί του σχεδίου Προϋπολογισµού ∆απανών της Βουλής, οι-
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κονοµικού έτους 2010.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτός ο Απολογισµός ∆απανών
της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2008 κατ’ έξοδα, αποτελέσµατα από τη χρήση του και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτός, δεκτός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λευκό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς ο Απολογισµός ∆απανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2008 κατ’
έξοδα, αποτελέσµατα από τη χρήση του και στο σύνολο έγινε
δεκτός σε µία συζήτηση κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτός ο Προϋπολογισµός ∆απανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2010 κατ’ αρχήν, κατά κατηγορίες εξόδων και στο
σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτός, δεκτός.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λευκό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς ο Προϋπολο-
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γισµός ∆απανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2010 έγινε
δεκτός κατ’ αρχήν, κατά κατηγορίες εξόδων και στο σύνολο σε
µόνη συζήτηση, κατά πλειοψηφία. Είναι θετική η ψήφος του
ΠΑΣΟΚ, της Νέας ∆ηµοκρατίας, του ΛΑΟΣ, είναι λευκή η ψήφος
του ΣΥΡΙΖΑ και αρνητική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος για λόγους αρχής φαντάζοµαι.
Ο Προϋπολογισµός ∆απανών της Βουλής έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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Κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεστε να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 13 Νοεµβρίου 2009 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

