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Αθήνα, σήµερα στις 11 Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ∆’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 10 Φεβρουαρίου 2010 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη
του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΓ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου 2010 σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο
σύνολο των σχεδίων νόµου: 1) «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της
διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».
2) «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
και της Οµοσπόνδου ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µετά του Τροποποιητικού στη Σύµβαση Πρωτοκόλλου».
3) «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί
του εισοδήµατος και κεφαλαίου».)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Μεσσηνίας ζητεί την αναδιοργάνωση και τον
εκσυγχρονισµό του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ και κ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η
Ένωση Συλλόγων Γονέων Περιστερίου Αττικής ζητεί την άµεση
ανέγερση σχολικού κτηρίου για τη στέγαση του 10ου ΓΕΛ Περιστερίου.

3) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
15ου Γυµνάσιου Λάρισας ζητεί την συνέχιση των εργασιών για
την αποπεράτωση του σχολικού κτηρίου του 15ου Γυµνασίου Λυκείου Λάρισας.
4) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων
και Βιοµηχανιών διαµαρτύρεται για την επιβολή ποινικής ρήτρας
σε βάρος βιοµηχανιών της περιοχής, από την εταιρεία παροχής
αερίου.
5) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης ζητεί να καταβληθούν στους παραγωγούς της περιοχής οι αποζηµιώσεις για τις ζηµιές από τη
χαλαζόπτωση στης 18/6/2009.
6) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νεφροπαθών
Αρκαδίας ζητεί τη στελέχωση της µονάδας τεχνητού νεφρού του
Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης.
7) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παφίλης ∆ηµήτριος ζητεί τη
διενέργεια έρευνας στο τριµελές Εφετείο Θράκης για υποθέσεις
οικονοµικών εγκληµάτων.
8) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας ζητεί την άµεση στελέχωση του Αστυνοµικού
Σταθµού Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2979/21-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τσούρα Αθανάσιοu δόθηκε µε το υπ αριθµ. ΤΚΕ/Φ.2/2024/29-110 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ξ∆’ - 11 Φεβρουαρίου 2010

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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2. Στην µε αριθµό 4200/12-01-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Σκραφνάκη Μαρίας δόθηκε µε το υπ αριθµ. 423/29-1-10 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ξ∆’ - 11 Φεβρουαρίου 2010
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ξ∆’ - 11 Φεβρουαρίου 2010
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3. Στην µε αριθµό 4334/13-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 471/29-1-10 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ξ∆’ - 11 Φεβρουαρίου 2010
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα προηγηθεί η µε αριθµό 397/8.2.2010 πρώτη επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κατρίνη προς την Υπουργό Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές των αποφοίτων των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 3 του ν. 3475/2006 τα
δηµόσια ΤΕΕ µετατράπηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους
2006-2007 σε ΕΠΑΛ σταδιακά ανά τάξη. Αυτό σηµαίνει στην
πράξη ότι χωρίς σηµαντικές µεταβολές στο πρόγραµµα διδασκαλίας και χωρίς να αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής στα Ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι µαθητές των ΤΕΕ µετατράπηκαν σε
µαθητές των ΕΠΑΛ.
Ενώ, λοιπόν, µε το άρθρο 33 παράγραφος 2 του ν. 3794/2009
δίδεται η δυνατότητα µετεγγραφής εσωτερικού στους αποφοίτους ΕΠΑΛ και εσπερινών λυκείων, η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται και στους αποφοίτους των ΤΕΕ. Ο απόφοιτος των ΤΕΕ
κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 δεν έχει δυνατότητα µετεγγραφής ενώ ο απόφοιτος του ίδιου σχολείου, που εν
τω µεταξύ µετατράπηκε σε ΕΠΑΛ, κατά το σχολικό έτος 20082009 έχει τη δυνατότητα αυτή.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Προτίθεται το αρµόδιο Υπουργείο να δώσει και στους αποφοίτους των ΤΕΕ για τις σχολικές χρονιές 2006-2007 και 20072008 τη δυνατότητα µετεγγραφής, όπως ακριβώς ισχύει και για
τους αποφοίτους ΕΠΑΛ και εσπερινών λυκείων σύµφωνα µε το
άρθρο 33 παράγραφος 2 του ν. 3794/2009;»
Παρακαλείται η Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου, να απαντήσει στην
ερώτηση για τρία λεπτά.
Ορίστε κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα που θέτει µε την ερώτησή του ο κύριος Βουλευτής
είναι ένα από τα δεκάδες πολύ µεγάλα προβλήµατα που υπάρχουν στο χώρο των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Το συγκεκριµένο θέµα που
δηµιουργεί ανισότητες στον ίδιο χώρο µαθητών οφείλεται σε µία
–για να το πω κοµψά- όχι ιδιαίτερη ώριµη νοµοθετική ρύθµιση.
Έχουµε εξετάσει το θέµα και θέλω να σας πω ότι µε υπουργική
εγκύκλιο βρέθηκε µια λύση -επειδή είναι η τελευταία χρονιά- να
αντιµετωπιστεί το θέµα αυτών των µαθητών, ώστε να µπορέσουν
να κάνουν φέτος την µετεγγραφή την οποία επί της ουσίας δικαιούνται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Παρακαλείται ο κ. Κατρίνης, Βουλευτής Ηλείας, συµπατριώτης µου, να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στην κυρία Υπουργό στις πρώτες εξηγήσεις που έδωσε η
κ. ∆ιαµαντοπούλου.
Ορίστε κύριε Κατρίνη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πρόεδρο, τον
πατριώτη µου από τη γη του Επικούρειου Απόλλωνα της Ολυµπίας και της Ηλείας για τα καλά του λόγια ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πολλαπλά χρήσιµη
αυτή η διευκρίνιση, πολλά σηµαίνουσα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι παρά το γεγονός ότι έχουν πολλές φορές διατυπωθεί από πολλούς προκατόχους σας και από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
επιφυλάξεις σε σχέση µε το θέµα των µετεγγραφών για το αν θα
καταργηθούν ή αν θα αλλάξουν, υπάρχει ένα δαιδαλώδες τοπίο
στο χώρο αυτών των µετεγγραφών.
Υπάρχουν πολλές νοµοθετικές ρυθµίσεις όπου η µία είναι αντιφατική σε σχέση µε την άλλη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
άδικη αντιµετώπιση παρά το γεγονός ότι κανένας δεν διαφωνεί
ότι το σηµερινό σύστηµα των µετεγγραφών είναι αδιάβλητο όσο
ποτέ.

Νοµίζω, όµως, ότι µε αφορµή αυτήν την ερώτηση, θέλω να
επαναφέρω αυτό το αίτηµα ότι θα πρέπει το Υπουργείο να επανεξετάσει γενναία το θέµα των µετεγγραφών εσωτερικού, ώστε
να µη δηµιουργούνται αδικίες, οι οποίες στη σηµερινή δύσκολη
οικονοµική συγκυρία που µια οικογένεια αναγκάζεται και κάνει
πολλαπλές θυσίες ώστε να πετύχει το παιδί το στόχο της εισαγωγής στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, να µην του δίνεται, τελικά, η δυνατότητα να φοιτήσει, λόγω του ότι δεν έχει το
δικαίωµα να πάρει µια µετεγγραφή.
Και χαίροµαι που αντιµετωπίζετε µε γενναιότητα τη συγκεκριµένη περίπτωση, που είναι µια -κατά την άποψή µου- κραυγαλέα αδικία, όταν στα ίδια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε την ίδια
σχεδόν και σε πολλές περιπτώσεις απολύτως ίδια εξεταστέα ύλη
και αριθµό µαθηµάτων, µαθητές διαφορετικών σχολικών ετών
αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο.
Και νοµίζω ότι µε αφορµή αυτό και µε τη θετική σας πρωτοβουλία, θα πρέπει να ξεκινήσει µια συζήτηση επανεξέτασης συνολικά του πλαισίου των µετεγγραφών, αλλά κατά την άποψή
µου, όχι προς την κατεύθυνση της κατάργησης, αλλά προς την
κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Γιατί, δυστυχώς σήµερα, πάρα
πολλά παιδιά, τα οποία επιτυγχάνουν µετά από πολλές θυσίες και όχι µόνο οικονοµικές- του περιβάλλοντός τους, αδυνατούν και αυτό µας προσβάλλει και ως πολιτική ηγεσία και ως κοινωνίανα φοιτήσουν λόγω οικονοµικών δυσκολιών.
Και επειδή, δεν υπάρχει ένα δίκτυο µε φοιτητικές εστίες ή µε
παροχές τέτοιες, που να µπορεί, πραγµατικά, να στηρίζει ένα
φοιτητή σήµερα στις σπουδές του, νοµίζω ότι το Υπουργείο δεν
θα πρέπει να κατευθυνθεί στη λογική της κατάργησης των µετεγγραφών, αλλά της πιο δίκαιης αντιµετώπισης των περιπτώσεων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατρίνη.
∆αιδαλώδες και οµιχλώδες το τοπίο, ελπίζουµε ότι η κυρία
Υπουργός θα το ξεκαθαρίσει και γι ‘αυτό έχει το λόγο για µία
πρόγευση µέχρι τις τελικές της αποφάσεις.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ο κύριος συνάδελφος έθεσε δύο
µεγάλα θέµατα. Το ένα είναι οι µετεγγραφές και το άλλο είναι,
βεβαίως, η τεχνική εκπαίδευση.
Θα ήθελα να σας πω, επειδή µιλήσατε επί αρχών, ότι η συνολική πολιτική της Κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε στο θέµα της
παιδείας, έχει ένα κεντρικό άξονα. Αυτό είναι πρώτα ο µαθητής,
σε όλα τα επίπεδα, πρώτα ο φοιτητής, πρώτα ο σπουδαστής,
πρώτα ο εκπαιδευόµενος στη διά βίου µάθηση.
Εποµένως οι όποιες επιλογές θα ληφθούν µε τρόπο ώστε να
αναβαθµίζεται πρωτίστως η ποιότητα σπουδών και µετά θα ακολουθούν όλες οι άλλες πολιτικές, µεταξύ αυτών και οι κοινωνικές.
Όπως ξέρετε πολύ καλά, καθώς έχετε παρακολουθήσει επί
χρόνια το θέµα των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και των ΤΕΙ, σήµερα βρισκόµαστε µπροστά στην εξής πραγµατικότητα. Μετά τα
αποτελέσµατα, τα περιφερειακά ΤΕΙ και τα περιφερειακά πανεπιστήµια στην κυριολεξία αδειάζουν. Υπάρχει περιφερειακό πανεπιστήµιο που λόγω µετεγγραφών έχασε το 70% των
επιτυχόντων και τα κεντρικά πανεπιστήµια γεµίζουν τόσο ασφυκτικά, ώστε δεν µπορεί να γίνει κανένα µάθηµα.
Έχουµε, λοιπόν, πρόβληµα στα περιφερειακά πανεπιστήµια,
πρόβληµα στα κεντρικά πανεπιστήµια. Το ζητούµενο, λοιπόν επειδή όταν µπαίνουν πολλές προτεραιότητες, πρέπει να ιεραρχείται η πρώτη- στην αλλαγή των µετεγγραφών, θα είναι η
ποιότητα σπουδών των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ. Από εκεί θα
ξεκινάµε και µετά θα είναι όλες οι άλλες πολιτικές.
Όσον αφορά τώρα στην τεχνική εκπαίδευση, θέλω να σας πω
ότι έχει κατατεθεί το πλαίσιο της βασικής µεταρρύθµισης στην
τεχνική εκπαίδευση, η οποία είναι από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα.
Η µεταρρύθµιση που υπήρξε από την προηγούµενη κυβέρνηση είχε καταστροφικά αποτελέσµατα. Έχουµε µείωση 35% των
µαθητών που συµµετέχουν στην τεχνική εκπαίδευση µέσα σε
τέσσερα χρόνια, στο δε Λεκανοπέδιο φθάνει το 42% και η ανάπτυξη µιας χώρας χωρίς τεχνική εκπαίδευση, δεν µπορεί να σταθεί.
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∆εν θέλουµε, όµως, να προχωρήσουµε αµέσως στη νοµοθετική ρύθµιση και στην αλλαγή του πλαισίου από πριν και κάνουµε
πάλι την ίδια δουλειά, δηλαδή σε κάτι που βρήκαµε, που δεν αξιολογήσαµε, να µπούµε ξανά και να τα ξεκινήσουµε όλα από την
αρχή.
Να σας υπενθυµίσω ότι µε την προηγούµενη µεταρρύθµιση,
άλλαξαν τα αναλυτικά προγράµµατα και κράτησαν τα προηγούµενα βιβλία, ότι χρησιµοποιήθηκαν ειδικότητες χωρίς να υπάρξει
καµµία µετεκπαίδευση, µε αποτέλεσµα πλεονασµού του ανθρώπινου δυναµικού.
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, αξιολόγηση ένα-ένα τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ,
ώστε να έχουµε πλήρη εικόνα και το φθινόπωρο να µπορέσουµε
να πάµε σε αλλαγές, οι οποίες θα είναι και µεταβατικές και σταδιακές, αλλά θα αλλάζουν τελείως το τοπίο στην τεχνική εκπαίδευση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία ∆ιαµαντοπούλου.
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου.
Θα συζητήσουµε την µε αριθµό 402/8.2.2010 πρώτη επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοποίηση
των πόρων του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ.
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Είναι γνωστή η κατάσταση και το αδιέξοδο που δηµιούργησε
στην πραγµατική οικονοµία η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Με τις πολιτικές που ακολούθησε, η παραγωγική βάση της
χώρας οδηγήθηκε σε απαξίωση, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε
οικονοµικό αδιέξοδο και η αγορά σε πλήρη ασφυξία.
Για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής µε τη διασφάλιση
της ρευστότητας στην αγορά µπορεί να συµβάλλει εκτός των
άλλων η αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και
συγκεκριµένα η 1η ∆ράση ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης-τουρισµούεµπορίου-υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η προθεσµία υποβολής φακέλων έληξε στις 18.12.2009 αλλά η
απόφαση της Κυβέρνησης για τη µείωση κατά 50% του προϋπολογισµού από 1,05 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 500.000.000 ευρώ,
ξάφνιασε και προκάλεσε εύλογα τις διαµαρτυρίες των ενδιαφεροµένων και τις ανησυχίες αυτών που ήδη κατέθεσαν προτάσεις.
Επειδή για την αντιµετώπιση της κρίσης και τη στήριξη των
πολύ µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων απαιτείται η τόνωση
της πραγµατικής οικονοµίας µε ουσιαστικά µέτρα, ερωτάσθε,
κύριε Υπουργέ, τα εξής:
1. Πότε θα προκηρυχθεί το υπόλοιπο ποσό 500.000.000 ευρώ
της δράσης για την ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων;
2. Προτίθεστε να αξιοποιήσετε το χρονικό διάστηµα µέχρι
αυτήν την προκήρυξη, προκειµένου να απλοποιήσετε τις διαδικασίες και να αλλάξετε τα κριτήρια για την ένταξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραµµα;».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος
έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική οικονοµία διανύει τη
σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία επηρεάζει το σύνολο των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. Όµως,
περισσότερο από την κρίση πλήττονται οι µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, η στήριξη των µικρών επιχειρήσεων µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης
αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα.
Οι µικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της χώρας, στην
παρούσα χρονική και οικονοµική συγκυρία βιώνουν προβλήµατα
προσαρµοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης
έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο.
Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί προτε-
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ραιότητα του Υπουργείου µας, καθώς αποβλέπει στην τόνωση
της περιφερειακής οικονοµίας µε την υποστήριξη του εργατικού
δυναµικού της περιφέρειας. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 20072013 συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Όσον αφορά τα ερωτήµατά σας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η µείωση του προϋπολογισµού της προκήρυξης για
την «1η ∆ράση» ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού,
εµπορίου δεν αποτελεί περικοπή του ποσού του 1.050.000.000
ευρώ το οποίο είχε ανακοινωθεί.
Αντίθετα, αποτελεί πρωτοβουλία της Κυβέρνησής µας, προκειµένου να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσµεύσεις για
επανεξέταση των κριτηρίων επιλογής των επενδύσεων. Στόχος
µας είναι να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια για
ευρύτερη συµµετοχή των δικαιούµενων επενδυτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Γι’ αυτόν το λόγο, το Υπουργείο µας έχει ήδη ξεκινήσει δηµόσια διαβούλευση µε όλους τους ενδιαφερόµενους κοινωνικούς εταίρους και παραγωγικούς και οικονοµικούς φορείς,
προκειµένου να καθοριστούν και να οριστικοποιηθούν οι όροι και
οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη νέα προκήρυξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αρναουτάκη.
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 των Ελλήνων, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από
το Α’ Τµήµα του 3ου Γυµνασίου Ηλιούπολης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στον
Υπουργό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης βρίσκονται
σε σωστή κατεύθυνση και όλα όσα µας είπατε. Όµως, εκτιµώ ότι
δεν αρκούν. Άλλωστε, στην οικονοµία υπάρχει και ο χρόνος ως
σηµαντική παράµετρος της αλλαγής των δεδοµένων.
Θεωρώ ότι τα τρία χρόνια καθυστέρησης αξιοποίησης του
ΕΣΠΑ από την ανεπάρκεια και την αδράνεια που επέδειξε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, ήδη έχουν κοστίσει πάρα πολύ
στην πραγµατική οικονοµία. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η µία µετά την άλλη. Θα σας πω ότι τον Ιανουάριο είχαµε µεγάλη αύξηση του κλεισίµατος των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά
έχουµε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις που κλείνουν από αυτές
που ανοίγουν.
Έτσι, λοιπόν, δεν µπορεί να περιµένει η πραγµατική οικονοµία
δαιδαλώδεις διαδικασίες αναµόρφωσης του ΕΣΠΑ και επεξεργασίας των προγραµµάτων. Θα πρέπει να φροντίσετε να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες, γιατί, πραγµατικά, δεν έχουµε
άλλη δυνατότητα. Εκτός από το απαραίτητο νοικοκύρεµα που
έχει βάλει η Κυβέρνηση µπροστά και ως προς τις δαπάνες και
ως προς τα έσοδα, πρέπει να δούµε τι γίνεται µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Το πρόγραµµα, στο οποίο αναφέροµαι στην ερώτηση, όπως
πολύ σωστά είπατε, χρειάζεται πράγµατι αλλαγή κριτηρίων.
Όµως, όταν προκηρύχθηκε, ήταν ύψους 1.000.000.000 ευρώ και
µ’ αυτό το 1.000.000.000 ευρώ υπέβαλαν φακέλους οι ενδιαφερόµενοι.
Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να δείτε µε άλλα κριτήρια τη στήριξη
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από άλλα χρήµατα. Σε κάθε περίπτωση όµως και επειδή έχουν ληφθεί ήδη οι αποφάσεις, να
δείτε τα κριτήρια µε τέτοιο τρόπο που να διευκολύνουν εκείνες
τις επιχειρήσεις που έχουν, πραγµατικά, ανάγκη αυτήν τη στήριξη. Και πιστεύω ότι, τελικά, µπορεί να καταλήξει θετική αυτή η
καθυστέρηση.
Πέρα από αυτό, όµως, θέλω να σας πω ότι και τα άλλα προγράµµατα που είναι περίπου ύψους 150.000.000 ευρώ για την
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«πράσινη» επιχείρηση, για τη σύγχρονη επιχείρηση κ.λπ., πρέπει
και αυτά γρήγορα να προκηρυχθούν και επιπλέον να δείτε τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε το ΤΕΜΠΜΕ, τη δυνατότητα µέσα
από το ΤΕΜΠΜΕ να χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις για να πληρώσουν χρέη προς το δηµόσιο –και αυτό θα είναι προς όφελος
και της προσπάθειας που γίνεται για τα δηµοσιονοµικά- αλλά
γρήγορα να έλθει και ο νόµος για την αντιµετώπιση της κατάστασης των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Με αφορµή δε τη συζήτηση που κάνουµε σήµερα, θέλω να σας
ενηµερώσω –θα έχετε και εσείς ασφαλώς τα ερεθίσµατα- ότι
µέχρι σήµερα οι τράπεζες, χωρίς καµµία εξαίρεση, αντιµετωπίζουν εντελώς αρνητικά το νόµο τον οποίο έχει ψηφίσει η Βουλή
των Ελλήνων. Καµµία τράπεζα δεν έχει στείλει εγκύκλιο για την
εφαρµογή του νόµου για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελµατίες
και τους αγρότες και πολλές φορές αντιµετωπίζουν ειρωνικά τις
επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους ή τους ανθρώπους που πηγαίνουν να ζητήσουν τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών.
Χρειάζεται, εποµένως, να δούµε το θέµα της εφαρµογής
αυτού του νόµου και ασφαλώς να έλθουν γρήγορα, όπως σας
είπα και οι άλλες πρωτοβουλίες που ήδη έχετε ανακοινώσει για
τη διασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Στις όντως ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του, παρακαλείται
ο κ. Αρναουτάκης, Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να δευτερολογήσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Αγαπητέ συνάδελφε, πολύ
σωστά αναφέρατε όλα τα προηγούµενα. Αυτό που θα ήθελα να
σας αναφέρω είναι ότι εµείς στο Υπουργείο µας ήδη έχουµε καταβάλει 150.000.000 ευρώ οφειλές από παλαιά προκήρυξη για
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αυτές τις µέρες πληρώνονται
στους δικαιούχους.
Επίσης, πρέπει να πούµε ότι πολύ σύντοµα µετά την αξιολόγηση, ο στόχος µας είναι για τη δεύτερη φάση του προγράµµατος, να έχουµε περισσότερους ωφελούµενους. Όπως επίσης, να
διερευνηθεί το δικαίωµα συµµετοχής στην προκήρυξη και άλλων
νοµικών µορφών όπως συνεταιρισµοί, ταξί, υδραυλικοί και µία
σειρά άλλων φορέων που δεν µπορούσαν µε την πρώτη προκήρυξη να τύχουν τα ευεργετικά ωφελήµατα του νόµου αυτού.
Επίσης να επανεξεταστούν τα κριτήρια αξιολόγησης ειδικά σε
ό,τι αφορά την απασχόληση αλλά και να δοθεί έµφαση στην πράσινη ανάπτυξη και επίσης να διευρυνθεί η δυνατότητα επιλεξιµότητας των δαπανών από την ηµεροµηνία υποβολής της
επενδυτικής πρότασης, ώστε να διευρυνθεί η ρευστότητα στην
πραγµατική οικονοµία.
Εµείς από την πλευρά µας θέλουµε να διαβεβαιώσουµε τόσο
εσάς όσο και τους υπόλοιπους συναδέλφους ότι καταβάλλουµε
κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποπληρωµή όλων των οφειλών προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ένταξη άµεσα όλης της
προκήρυξης αυτών που έχουν και πρέπει να ωφεληθούν, να µπορούν να αξιολογηθούν και να µπορούν να κάνουν την επένδυση
τους όπως επίσης και να µπορέσουµε, πραγµατικά, να τονώσουµε την πραγµατική οικονοµία και να δώσουµε µία ρευστότητα
στην αγορά µέσα από πληρωµή παλαιών οφειλών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Αρναουτάκη.
Σειρά έχει η µε αριθµό 399/8-2-2010 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλο προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την µονιµοποίηση των υπαλλήλων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της ερώτησης του κυρίου συναδέλφου έχει
ως εξής:
«Πάνω από πενήντα πέντε χιλιάδες υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπηρετούν σήµερα στη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Πρόκειται για υπαλλήλους που, στην µεγάλη
τους πλειοψηφία και κατά γενική οµολογία, έχουν εξαιρετικά
προσόντα και είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι για να καλύψουν υφιστά-
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µενα σηµαντικά κενά στις επί µέρους δηµόσιες υπηρεσίες. Ως
το 2009 οι υπάλληλοι αυτοί έµεναν στο περιθώριο, χωρίς ίχνος
αξιοποίησης στη διοικητική ιεραρχία και συνακόλουθα, χωρίς
υπηρεσιακή προοπτική. Με το ν.3801/2009 και συγκεκριµένα µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 και επόµενα αυτού του νόµου, καθιερώθηκε, από την κυβέρνηση Καραµανλή, η δυνατότητα ένταξης τους στη διοικητική ιεραρχία –και άρα η προοπτική
κατάλληλης αξιοποίησης τους- ως το βαθµό του διευθυντή. Τότε
το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωµατική αντιπολίτευση, κατά την προσφιλή του
λαϊκίστικη και στείρα αρνητική τακτική, όχι µόνο δεν στήριξε τη
σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά και διά συγκεκριµένων
Βουλευτών του, µε προϋπηρεσία µάλιστα στην ηγεσία της
Α∆Ε∆Υ, υποστήριξε ότι οι υπάλληλοι αυτοί έπρεπε να µονιµοποιηθούν(!), παραβλέποντας προκλητικά τη ρητή απαγόρευση
του άρθρου 103 παράγραφος 8 εδάφιο γ’ του Συντάγµατος. Σήµερα το ΠΑΣΟΚ, ως Κυβέρνηση όχι µόνο δεν παίρνει πρωτοβουλία µονιµοποίησης των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, όπως είχε δεσµευθεί προεκλογικώς, αλλά ούτε
καν εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 1 και επόµενα του ν. 3801/2009.
Εν όψει των ανωτέρω:
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Προτίθεται να εφαρµόσει, ως οφείλει, τις διατάξεις των άρθρων 1 επ. του ν. 3801/2009 για την κατά την κατά τα ανωτέρω,
ένταξη στην ιεραρχία των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και αν όχι γιατί;
Πρόκειται, όπως το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να τους µονιµοποιήσει και αν όχι γιατί;».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος, ο οποίος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε µάλλον θα έπρεπε να είναι αντίθετα τα πράγµατα, µάλλον εγώ θα έπρεπε να ρωτάω ακόµη εσάς, για τον εξής
λόγο: Το ένα από τα δύο ερωτήµατα νοµίζω ότι ήταν το κεντρικό
ζήτηµα στο τέλος του Αυγούστου του 2009 όταν συζητείτο εδώ
ο ν. 3801.
Η άποψη η δική σας ήταν ότι δεν µπορούν να µονιµοποιηθούν
γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγµα, σύµπασα η Αντιπολίτευση
είχε διαφορετική άποψη και έλεγε ότι µπορούν να µονιµοποιηθούν.
Εµείς δεν αλλάξαµε ούτε θέση ούτε άποψη. Είναι ένα ζήτηµα
που το εξετάζουµε και αφού ζητήσαµε τη γνώµη της νοµικής κοινότητας θα το φέρουµε στη Βουλή για να αποκαταστήσουµε µε
έναν τρόπο ευθύ και απόλυτο -θα έλεγα- την ένταξη των Ι∆ΑΧ
στο δηµόσιο τοµέα.
Για το πρώτο σας ερώτηµα και εγώ δεν το είχα αντιληφθεί σε
όλη του τη διάσταση τότε. Γιατί όπως σας είπα στη συζήτηση
τότε είχαµε επικεντρωθεί στο θέµα της δυνατότητας της µονιµοποίησης ή όχι, τη δυνατότητα δηλαδή που αποκτούν οι Ι∆ΑΧ να
καταλαµβάνουν θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων. Ο
νόµος που ψηφίστηκε τότε µόνο από τη Νέα ∆ηµοκρατία, προβλέπει την έκδοση ενός προεδρικού διατάγµατος. Μετά την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγµατος για να µπορέσουµε να
προχωρήσουµε στις κρίσεις των διευθυντών, προϊσταµένων οργανικών µονάδων, θα πρέπει αλλάξουν οι οργανισµοί των Υπουργείων, των φορέων, των ΟΤΑ, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
κ.λπ. Χρειάζεται δηλαδή µία νέα σειρά προεδρικών διαταγµάτων.
Μία σειρά από τους φορείς αυτούς για παράδειγµα οι ΟΤΑ, δεν
έχουν δυνατότητα να αλλάξουν οργανισµούς, όπως ξέρετε.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουµε να σας πούµε είναι ότι
εµείς σε επίπεδο υπηρεσίας έχουµε έτοιµο το προεδρικό διάταγµα. ∆εν ήταν από τα πρώτα θέµατα πάνω στα οποία κινηθήκαµε ως προτεραιότητα, γιατί όπως σας είναι γνωστό υπάρχει
και µία εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών που, αναφερόµενη
στα Υπουργικά Συµβούλια λέει ότι ασχολούνται µε όλα τα ζητήµατα της καταστατικής θέσης των δηµοσίων υπαλλήλων, πλην
των κρίσεων των προϊσταµένων οργανικών µονάδων. ∆ηλαδή,
αυτή τη στιγµή το θέµα της αναβολής των κρίσεων για τους Ι∆ΑΧ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ξ∆’ - 11 Φεβρουαρίου 2010

δεν απασχολεί τους Ι∆ΑΧ, απασχολεί όλο το δηµόσιο τοµέα.
Θα επαναλάβω ότι το προεδρικό διάταγµα είναι έτοιµο. Εµείς
δεν αρνούµαστε την ενεργοποίηση του δικού σας νόµου, ξέρουµε όµως ότι απαιτείται πολύς χρόνος. Αναρωτιέµαι ακόµη και
σήµερα γιατί δεν υπήρξε αντί της έκδοσης προεδρικού διατάγµατος µία διάταξη τότε στο τέλος του Αυγούστου του 2009 –ο
νόµος δηµοσιεύθηκε στις 4 Σεπτεµβρίου του 2009- που θα έλεγε
ότι οι Ι∆ΑΧ θα µπορούν να κριθούν ως προϊστάµενοι στις αντίστοιχες θέσεις ειδικότητας του κλάδου των µονίµων υπαλλήλων.
∆ε θα χρειαζόµασταν ούτε προεδρικά διατάγµατα, ούτε τροποποιήσεις οργανισµών, δε θα χρειαζόταν να κάνετε και εσείς
την ερώτηση αυτή σήµερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό, κ. Ντόλιο.
Παρακαλείται ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος να αναπτύξει προφορικά την ερώτηση του και να απαντήσει στον Υπουργό.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αρχίζω από το τελευταίο που
µε ρωτήσατε κύριε Υπουργέ. Ο λόγος είναι απλός. ∆εν θα
έφθανε ποτέ µία τέτοια ρύθµιση, έτσι απλά που το λέτε, για να
µπορέσει να υπάρξει πλήρης ένταξη στην ιεραρχία όλων αυτών
των υπαλλήλων. Είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που γίνεται στην
πορεία της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Θα έπρεπε ή να προβλέψουµε ιδιαίτερα συγκεκριµένες και λεπτοµερείς ρυθµίσεις ή
να βάλουµε εξουσιοδότηση, όπως βάλαµε, η οποία είναι πολύ
συγκεκριµένη. Ένα διάταγµα χρειάζεται και παραπέµπει ευθέως
σε ποια άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα πρέπει να στηριχθούµε
για να το κάνουµε αυτό.
Είναι πολύ απλό. Είναι τα άρθρα 84 έως 86. Και ξέρω ότι υπάρχει το σχέδιο, διότι απλά το σχέδιο το ετοιµάζαµε πριν ψηφιστεί
ο νόµος. Γιατί έτσι κάνουν οι σοβαρές κυβερνήσεις υποθέτω, έτσι
κάναµε την εποχή εκείνη. Σας το αφήσαµε το διάταγµα όµως
γιατί έπρεπε να µπούµε σε επί µέρους θέµατα τα οποία τότε δεν
είχαµε το χρόνο να ολοκληρώσουµε. Έτσι γίνεται σε αυτές τις
περιπτώσεις για να υπάρξουν οι ανάλογες προσαρµογές.
Άρα, λοιπόν, χαίροµαι γιατί λέτε ότι θα προχωρήσετε. Εκείνο
που δεν κατάλαβα όµως είναι το άλλο. Εγώ θέλω να µου πείτε
ένα χρονοδιάγραµµα. Πείτε µου σε πόσο χρονικό διάστηµα πρέπει να γίνει αυτό το πράγµα. Είναι τόσοι χιλιάδες άνθρωποι και οι
άνθρωποι αυτοί είναι χρήσιµοι, το ξέρετε κύριε Υπουργέ, πολύ
χρήσιµοι. Έχουν πάρα πολλά προσόντα, σπάνια προσόντα πολλές φορές. Θα σας έλεγα µάλιστα ότι έτσι και είχαν βάλει αυτοί
υποψηφιότητα για κάποιες από τις θέσεις γενικών γραµµατέων
µέσω της διαδικασίας που ακολουθήσατε, ήταν πολύ καλύτεροι
από αυτούς που βάλατε γενικούς γραµµατείς. Και µπορείτε να το
διαπιστώσετε στο Υπουργείο, τα στοιχεία τα έχετε.
Εκείνο όµως το οποίο, πραγµατικά, δεν αντιλαµβάνοµαι είναι
το εξής: Μου είπατε προηγουµένως ότι θα ρωτήσετε να δείτε αν
µπορούν να γίνουν µόνιµοι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ ήµασταν στη
συζήτηση και µάλιστα ήσαστε και εισηγητής του σχετικού νοµοσχεδίου από πλευράς του ΠΑΣΟΚ την εποχή εκείνη.
Ο κ. Κουτσούκος ήταν αυτός που έλεγε ότι µπορούν να µονιµοποιηθούν. Εγώ έλεγα ότι δεν γίνεται, γιατί το απαγορεύει το
άρθρο 103 παράγραφος 8 εδάφιο γι’ αυτό το πράγµα.
Λέγατε τότε ως ΠΑΣΟΚ –ο κ. Κουτσούκος, εν πάση περιπτώσει, είχε πάρει θέση, το είπατε και εσείς σήµερα- πως θεωρείτε
ότι µπορούν να µονιµοποιηθούν. Λέτε δηλαδή ότι πιστεύετε το
ίδιο, αλλά µου λέτε επίσης να ρωτήσω την επιστηµονική κοινότητα! Τότε πώς τα λέγατε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, αν δεν
ήσασταν βέβαιοι ότι µπορούν να µονιµοποιηθούν; Γιατί αυτά
τους λέγατε. Και τώρα που είστε Κυβέρνηση, θα το βρίσκετε
µπροστά σας, κύριε Υπουργέ.
Στην προσπάθειά σας την εποχή εκείνη να λέτε «όχι» σε οτιδήποτε έκανε η Κυβέρνηση Καραµανλή, η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας, είχατε καταψηφίσει µέχρι και αυτήν τη ρύθµιση,
υπερθεµατίζοντας ότι δεν φτάνει αυτό που κάνουµε αν δεν γίνουν µόνιµοι. Ελάτε να µου πείτε αν γίνεται. Αφού το ξέρατε τότε,
γιατί ρωτάτε την επιστηµονική κοινότητα; Ξέρετε τι θα σας απαντήσει η επιστηµονική κοινότητα; Αυτό που σας έλεγα και εγώ
τότε ως Υπουργός, δηλαδή ότι δεν γίνεται. Όµως, ας δούµε τι
θα πείτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που την εποχή εκείνη
τους λέγατε άλλα.
Παρ’ όλα αυτά, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνετε γρή-
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γορα αυτήν τη ρύθµιση της ένταξης στην ιεραρχία, γιατί αξίζει
τον κόπο. Και δεν το λέω για να κάνω τον αρεστό σ’ αυτούς τους
ανθρώπους, αλλά γιατί τους έχει ανάγκη η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η
οποία έχει πολλά κενά σε επίπεδο οργανικών θέσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά τα κενά µπορούν να τα καλύψουν αυτοί οι άνθρωποι και
να προσφέρουν. Γιατί είναι κρίµα να τους έχουµε σήµερα και να
µην µπορούν να βάλουν ούτε υπογραφή µε τόσα προσόντα και
τόσες δυνατότητες που έχουν. Και αυτό το λέω χωρίς καµµία
αντιπολιτευτική διάθεση, κάτι που ξέρετε, γιατί είχαµε δώσει
αγώνα από κοινού κάποτε γι’ αυτά τα πράγµατα. ∆υστυχώς την
κρίσιµη στιγµή δεν µας ακολουθήσατε. Τουλάχιστον, καλύψτε το
κενό, το οποίο έχει δηµιουργηθεί σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παυλόπουλο.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Ντόλιος να δευτερολογήσει.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Η γνώµη της επιστηµονικής κοινότητας δεν πρέπει να προεξοφλείται όταν µιλάει
η Κυβέρνηση. Μιας όµως και θέτετε το ζήτηµα, σας λέµε ότι ξέρουµε, πιστεύουµε και είµαστε βέβαιοι ότι η γνώµη της µεγάλης
πλειοψηφίας της επιστηµονικής κοινότητας θα είναι θετική όσον
αφορά τη δυνατότητα µονιµοποίησης.
Μάλιστα, αν διαβάσει κανείς και τα Πρακτικά και τις δικές σας
οµιλίες στις Αναθεωρήσεις του Συντάγµατος, κύριε συνάδελφε,
θα βγάλει το συµπέρασµα ότι ακόµη και από εσάς θα µπορούσε
να πάρει µία θετική γνωµάτευση για το εάν υπάρχει η δυνατότητα µονιµοποίησης των Ι∆ΑΧ.
Όµως, θέλω να αναφερθώ στο πρώτο θέµα, στο γιατί προβλέφθηκε προεδρικό διάταγµα και για το αν απαιτούνται προεδρικά διατάγµατα µε τα οποία θα αλλάξουν οι οργανισµοί των
Υπουργείων, των φορέων, των ΟΤΑ, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η διαδικασία. Θέλω, λοιπόν, να θέσω τα εξής
ερωτήµατα: Πόσος χρόνος χρειάζεται και εάν µπορούν, για παράδειγµα, οι ΟΤΑ την τελευταία προεκλογική χρονιά, τώρα, να
αλλάξουν τους οργανισµούς τους και να εκδώσουν προεδρικά
διατάγµατα.
Στην πραγµατικότητα, στις 4 Σεπτεµβρίου, την ηµέρα προκήρυξης των εκλογών, δηµοσιεύτηκε ένας νόµος για τους Ι∆ΑΧ, για
πενήντα πέντε χιλιάδες ανθρώπους –που είναι ένα πολύ καλό
ακροατήριο, ένα πολύ µεγάλο τµήµα του εκλογικού σώµατοςένας νόµος ο οποίος στην πράξη δεν µπορούσε να εφαρµοστεί.
Εµείς, πιστεύοντας ακράδαντα ότι είναι ένα χρήσιµο έµψυχο
δυναµικό στο δηµόσιο τοµέα, θα βρούµε τρόπο, κύριοι συνάδελφοι, να τους αξιοποιήσουµε πλήρως εντάσσοντάς τους στην
ιεραρχία του δηµοσιοϋπαλληλικού σώµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ντόλιο.
Επόµενη είναι η µε αριθµό 405/8-2-2010 τρίτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γεωργίου Μαυρίκου προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους εργαζόµενους
της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Γεωργίου
Μαυρίκου έχει ως εξής:
«Από τις 15 ∆εκέµβρη 2009, περίπου τεσσερισήµισι χιλιάδες
εργαζόµενοι από τον όµιλο της Ολυµπιακής Αεροπορίας έχουν
απολυθεί χωρίς ακόµη να τους έχουν καταβληθεί οι νόµιµες αποζηµιώσεις και χωρίς να προχωράνε οι διαδικασίες στο ΙΚΑ για την
απονοµή σύνταξης σ’ αυτούς που δικαιούνται. Επίσης, καθυστερεί αδικαιολόγητα η µεταφορά, όσων εργαζοµένων το επιθυµούν, σε άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση αναστάτωσης στους
εργαζοµένους οι οποίοι ανησυχούν για τις προθέσεις της Κυβέρνησης, καθώς οι ηµεροµηνίες και οι προθεσµίες που όριζε ο
ν. 3717 περνάνε χωρίς να προχωράει τίποτα.
Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκονται οι εργαζόµενοι στην
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Ολυµπιακή Αεροπορία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -όπως
Γερµανία, ∆ανία, κ.λπ.- για τους οποίους οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν πήραν κανένα µέτρο, µε αποτέλεσµα να µην τους αναγνωρίζεται κανένα δικαίωµα (αποζηµίωση, συνταξιοδότηση κ.α.).
Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
1. Πότε επιτέλους θα πάρουν οι εργαζόµενοι την αποζηµίωση
της απόλυσής τους από την Ολυµπιακή Αεροπορία; Τι θα γίνει
για τους εργαζόµενους στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης;
2. Γιατί δεν αποστέλλεται εγκύκλιος στο ΙΚΑ να προχωρήσει
τη διαδικασία απονοµής των συντάξεων;
3. Γιατί χρονοτριβούν αδικαιολόγητα οι διαδικασίες για τη µεταφορά στο δηµόσιο όσων εργαζοµένων δεν συνταξιοδοτούνται;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου 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, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, µε το ν.3717/2008 η προηγούµενη κυβέρνηση προχώρησε και προώθησε την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής που αποτελεί και θα αποτελέσει στα
χρονικά παράδειγµα προς αποφυγή. Ο λογαριασµός έρχεται σήµερα να πληρωθεί και είναι, πραγµατικά, δυσβάσταχτος για το
ελληνικό δηµόσιο, για τα ταµεία και τον ΟΑΕ∆.
Η προηγούµενη κυβέρνηση δεν υπολόγισε ούτε τα 600 και
πλέον εκατοµµύρια ευρώ που όφειλε η Ολυµπιακή στο ΙΚΑ και
στα άλλα ταµεία, αλλά ούτε και τα 700 και πλέον εκατοµµύρια
ευρώ που κοστίζει το πανάκριβο πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου
στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕ∆, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν µέσα από
τον κρατικό προϋπολογισµό.
Όµως, δεν ήταν µόνο ο ν. 3717/2008, αλλά ήρθε και η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου το Σεπτέµβριο του 2009 -µεσούσης
της προεκλογικής περιόδου- για να προσθέσει και νέα βάρη.
Πρόκειται για µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που η κυβέρνηση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην κύρωσή της. Βέβαια, οι εργαζόµενοι δεν ευθύνονται και η Κυβέρνηση -όπως
έχουµε πει διά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου- θα ικανοποιήσει
όλα τα θεµιτά και δίκαια αιτήµατα που έχουν γεννηθεί από το
νόµο και την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του νόµου για την απονοµή των
συντάξεων, έχει εκδοθεί εγκύκλιος και η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί µετά τις 15 ∆εκεµβρίου του 2009 και εποµένως, δεν ήταν δυνατόν να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία µέσα σε δύο µήνες και να έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις.
Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά την εξέλιξη της µη κύρωσης της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, προωθεί την κοινή υπουργική απόφαση άµεσα,
έτσι ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για την
εφαρµογή τόσο του νόµου, όσο και των δικαιωµάτων που έχουν
γεννηθεί µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επίσης, προχωρούν οι διαδικασίες για τη µεταφορά του προσωπικού. Με βάση το συγκεκριµένο νόµο, υπήρχε προθεσµία
µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου του 2009 για την υποβολή αιτήσεων.
Έχουν υποβληθεί δύο χιλιάδες τετρακόσιες τρεις για µεταφορά
προσωπικού σε διάφορες υπηρεσίες του δηµοσίου. Με τον ίδιο
νόµο, προβλέπεται η σύσταση επιτροπών για την εξέταση των
αιτήσεων και έχουν συσταθεί αυτές οι επιτροπές. Μέχρι τις 15
Απριλίου 2010, θα έχει ολοκληρωθεί η µεταφορά προσωπικού,
αφού, όπως είπαµε, εξετασθούν οι συγκεκριµένες αιτήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτρουµάνη.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στον Υπουργό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύουµε ότι και στο συγκεκριµένο ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης της Ολυµπιακής επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, για µία ακόµη
φορά η εκτίµηση που είχε κάνει και συνεχίζει να κάνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, δηλαδή ότι αυτές καθ’ αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις είναι σκάνδαλα, είναι, πραγµατικά, αυτές καθ’ αυτές
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εγκλήµατα πρώτου µεγέθους σε βάρος πρώτα απ’ όλα των ίδιων
των εργαζοµένων. Και δυστυχώς, µέχρι σήµερα γι’ αυτά τα
εγκλήµατα που έχουν γίνει τόσο από τις κυβερνήσεις της Νέας
∆ηµοκρατίας όσο και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, κανένας,
τόσο από τους φυσικούς όσο και από τους ηθικούς αυτουργούς,
δεν βρίσκεται στη φυλακή. Αυτή είναι µία πραγµατικότητα και κανείς δεν µπορεί να την αµφισβητήσει.
Μήπως δεν είναι σκάνδαλο το ότι ενώ έχουν απολυθεί από τις
15 του ∆εκέµβρη τεσσερισήµισι χιλιάδες άνθρωποι, δεν έχουν
πάρει την αποζηµίωσή τους ή το επίδοµα κοινωνικής ενίσχυσης,
όπως έχει ορισθεί; Φταίνε αυτοί οι εργαζόµενοι της Ολυµπιακής
για την κατάσταση ή για το ότι η Ολυµπιακή εισέπραττε τις εισφορές και δεν τις απέδιδε στο κράτος; Φταίνε αυτοί για το τι
έγινε στην Ολυµπιακή όλα τα προηγούµενα χρόνια ή φταίνε οι
διοικήσεις που εσείς διορίζατε ή που οι προηγούµενες κυβερνήσεις διόριζαν και που πολιτεύονταν µε τη λογική του «ηµέτερου»
και του φέουδου;
Τελειώνει η προθεσµία του ν. 3717/2008, ο οποίος έλεγε ότι
µέσα σε δυο µήνες πρέπει να πάρουν τις αποζηµιώσεις. Τη ∆ευτέρα λήγει η προθεσµία. Και ενώ οι αρµόδιοι Υπουργοί κάνετε
συναντήσεις µε στελέχη της ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ µόνο, αποκλείονται οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ απ’ αυτές τις συζητήσεις.
Καταλαβαίνουµε γιατί γίνεται: Επειδή, πραγµατικά, θέλουν να
κρύψουν τις πραγµατικές αιτίες και τα προβλήµατα. Έτσι, όµως,
η κατάσταση δεν λύνεται.
Μήπως δεν είναι σκάνδαλο το ότι σήµερα στο ΙΚΑ οι υπάλληλοι παραλαµβάνουν τις αιτήσεις, τις στοιβάζουν και τις αρχειοθετούν στην πάντα, λέγοντας σε αυτούς που τις υποβάλουν πως
δεν υπάρχει καµµία οδηγία για το τι θα κάνουν;
Ή µήπως είναι µικρότερο σκάνδαλο το τι γίνεται µε τα γραφεία και τους εργαζόµενους στο εξωτερικό; Να σας πω για την
περίπτωση της ∆ανίας, όπου µεγαλοδικηγόροι ακριβοπληρωµένοι από την εταιρεία επιτίθενται σε εργαζόµενους στη ∆ανία και
στο διευθυντή. Η κατάσταση στη Γερµανία, στο Βέλγιο, στον Καναδά πραγµατικά είναι απαράδεκτη.
Στις 2 Φλεβάρη η Εθνική Κεφαλαίου έδωσε ένα έγγραφο που
στην ουσία αναπαράγει διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα και
αποτελεί απλά λόγια, χωρίς να δίνει λύσεις. Ο πληρεξούσιος που
έχει ορίσει το ελληνικό δηµόσιο, ο κ. Γεωργαδάκης υποδύεται
τον Πόντιο Πιλάτο και είκοσι τρεις εργαζόµενοι που δεν είναι Έλληνες, οι οποίοι είχαν προσληφθεί µετά το 1994 και έχουν αποσπαστεί εδώ είναι στον αέρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Με βάση όλα αυτά, λοιπόν, συν το µεγάλο σκάνδαλο µε τις µετατάξεις και το ότι τίποτα δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα, ενώ έχετε
συγκροτήσει τις επιτροπές, δεν είναι τυχαίο, πιστεύουµε ότι γίνεται µεθόδευση σε βάρος των ίδιων των εργαζοµένων. Η ίδια η
ιδιωτικοποίηση είναι έγκληµα και σκάνδαλο πρώτο µεγέθους.
Εµείς θα σταθούµε, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, στο
πλευρό των εργαζοµένων, παρ’ ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες
τους έχουν ξεπουλήσει. Θα σταθούµε στο πλευρό τους µέχρι τέλους, γιατί πιστεύουµε ότι είναι δίκαιο το αίτηµά τους, να ζητούν
αποζηµιώσεις για τις απολύσεις τους, να ζητούν συνταξιοδότηση, όπως ορίζει ο νόµος και να απαιτούν µετατάξεις, όπως ορίζουν οι ρυθµίσεις µε τον πιο κατηγορηµατικό και σαφή τρόπο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρίκο.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης να
δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, την ιδιωτικοποίηση δεν την έκανε το ΠΑΣΟΚ
µαζί µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Την έκανε η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας. Είναι συγκεκριµένες οι ευθύνες της κάθε κυβέρνησης. ∆εν έγιναν σε αυτή τη χώρα πάντα µε συµµετοχή του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας. Όσο και αν θέλετε να παρουσιάσετε ότι οι πολιτικές ήταν ίδιες σε όλες τις περιόδους, νοµίζω ότι δεν τα καταφέρνετε, γιατί απλά δεν έχουµε ίδιες
πολιτικές στις περιόδους διακυβέρνησης της χώρας από το
ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
∆εύτερον, εµείς δεν επιλέγουµε ως συνοµιλητές παρατάξεις
την ΠΑΣΚΕ, τη ∆ΑΚΕ ή το ΠΑΜΕ. Εµείς επιλέγουµε τα θεσµοθετηµένα όργανα που είναι η ΟΣΠΑ και, βέβαια, έχουµε ανοικτές τις
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πόρτες µας, τα γραφεία µας, για να δεχθούµε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και να συζητήσουµε τα προβλήµατα που
έχουν δηµιουργηθεί. Αυτό ακολουθήσουµε και αυτό ακολουθούµε.
Θέλω να επαναλάβω ότι, βεβαίως, οι εργαζόµενοι δεν ευθύνονται και παρά τις οικονοµικές δυσκολίες, η πολιτεία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Θα τηρήσουµε απόλυτα τη
νοµιµότητα, σε σχέση µε τα δικαιώµατα που έχουν γεννηθεί για
τους εργαζόµενους.
Όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να τονίσουµε για µια ακόµη
φορά ότι για την Ολυµπιακή ο ελληνικός λαός θα πληρώσει 2,4
δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά µε τα προγράµµατα εθελουσίας
εξόδου, µε όλο το πρόγραµµα γενικότερα και εισέπραξε
170.000.000 ευρώ. Αυτό δεν το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Το έκανε η
προηγούµενη Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ τότε είχε εντελώς διαφορετική άποψη για την πορεία της Ολυµπιακής.
Εκείνο που, επίσης, θέλω να τονίσω είναι ότι εµείς σε καµµία
περίπτωση δεν θα συνεχίσουµε τέτοιες πολιτικές που ζηµιώνουν
τα ασφαλιστικά ταµεία, το κοινωνικό σύνολο και προκαλούν κάθε
απλό εργαζόµενο, κάθε απλό πολίτη.
Εµείς βάζουµε τέλος στα προγράµµατα εθελουσίας εξόδου
που οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε µείωση του µέσου πραγµατικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 1,4 χρόνια.
Στόχος µας είναι να αυξήσουµε το µέσο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης µε κίνητρα παραµονής στην εργασία. ∆εν µπορεί στο
πλαίσιο αυτό να αποδεχθούµε προγράµµατα επιχειρήσεων, που
στέλνουν στη σύνταξη σαρανταπεντάρηδες και πενηντάρηδες
και καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώσει το κόστος.
Ξέρετε τι σηµαίνει να φύγουν δέκα χιλιάδες άνθρωποι σε σύνταξη, όπως έγινε µε την Ολυµπιακή, µε την ΕΡΤ, µε τον ΟΤΕ, σε
ηλικίες των σαράντα οκτώ ή πενήντα ετών; Σηµαίνει ότι οι τριάντα πέντε χιλιάδες εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, στο ΙΚΑ,
που θα αποχωρήσουν τον ίδιο χρόνο, θα πρέπει να δουλέψουν
τρία χρόνια παραπάνω, για να υπάρξει ισορροπία στο σύστηµα.
Αυτό είναι άδικο. Και είναι άδικο για εργαζόµενους που δουλεύουν µε 600, 700 και 800 ευρώ!
Η χώρα µας δεν αντέχει άλλες τέτοιες πελατειακές πρακτικές.
Το ασφαλιστικό σύστηµα δεν µπορεί να δεχθεί τέτοια βάρη που
προκαλούνται µε πολιτικές, που δίνουν προνόµια σε λίγους. Θα
συνεχίσουµε την προσπάθεια που έχουµε ξεκινήσει, για να επέλθει οικονοµική ισορροπία στο ασφαλιστικό σύστηµα. Η πολιτική
µας θα είναι µια πολιτική που υπηρετεί τους πολλούς. ∆εν θα
υπηρετεί οµάδες. ∆εν θα υπηρετεί επιµέρους επιχειρήσεις σε
βάρους του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτρουµάνη.
Θα συζητηθεί τώρα η µε αριθµό 410/8-2-2010 τέταρτη επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Κυριάκου Βελόπουλου προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Κυριάκου
Βελόπουλου έχει ως εξής:
«Είναι κοινώς παραδεκτό εδώ και πολλά χρόνια ότι ο κόπος και
ο µόχθος των αγροτών, µάλιστα σε συχνά αντίξοες καιρικές συνθήκες, φθάνει στους τελικούς καταναλωτές ιδιαιτέρως αυξηµένος και µη έχοντας απολύτως καµµία σχέση τιµολογιακά µε την
τιµή εκκινήσεως από το χωράφι του παραγωγού. Βεβαίως, υπάρχουν πάντοτε οι «προφάσεις» που µπορεί να επικαλούνται κατά
καιρούς αρµόδιοι και µη περί κόστους µεταφορικών εξόδων, καυσίµων, κέρδος (ή υπερκέρδος) µεσαζόντων κ.λπ..
Όπως και να έχει το ζήτηµα, η οργή των αγροτών για τις πολύ
χαµηλές τιµές που διαθέτουν εκείνοι τα προϊόντα τους αρχικώς
και την ίδια στιγµή οι υπέρογκες τιµές που χρεώνονται οι τελικοί
καταναλωτές, επιβεβαιώνει τις αιτιάσεις τους για τα πολυδαίδαλα «καρτέλ»που παρασιτούν στον χώρο αυτό.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
1. Επειδή πρόκειται για ένα παλαιό, οξύτατο ζήτηµα, που δηµιουργεί τριβές στον αγροτικό κόσµο, πώς σκέπτεται το Υπουργείο να εξοµαλύνει τη διακίνηση αγροτικών αγαθών από τον
παραγωγό στον καταναλωτή, ώστε να εξαλειφθεί η µάστιγα των
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µεσαζόντων και των κάθε λογής «καρτέλ»;
2. Πώς θα προστατευθεί ο µόχθος των αγροτών µας από τα
πολύ χαµηλού κόστους εισαγόµενα αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες, που τελευταίως έχουν κατακλύσει την αγορά;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχαήλ
Καρχιµάκης, ο οποίος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρόβληµα των µεσαζόντων και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια
που εµφανίζονται στην αγορά είναι φαινόµενα που παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη. ∆υστυχώς, όµως, στην Ελλάδα εξαιτίας
της απάθειας και των ιδιοτελών συµφερόντων της προηγούµενης κυβέρνησης αυτά γιγαντώθηκαν δηµιουργώντας αθέµιτο
ανταγωνισµό, διάχυτες ανισότητες και σοβαρές στρεβλώσεις
στην αγορά. Όλοι βιώνουµε ότι αυτοί που υποφέρουν από την
αισχροκέρδεια είναι τα δύο άκρα της διατροφικής αλυσίδας: οι
παραγωγοί που δηµιουργούν και οι πολίτες που καταναλώνουν.
Εµείς είµαστε αποφασισµένοι, πραγµατικά, να επέµβουµε, εξοµαλύνοντας τη λειτουργία της αγοράς, µιας ασύδοτης αγοράς
µε στρεβλώσεις. Στέλνουµε ένα σαφές µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση, ότι δεν θα ανεχθούµε ούτε τον εµπαιγµό του αγρότη
ούτε την αυθαιρεσία σε βάρος του καταναλωτή.
Και µε πρώτη ύλη τα συµπεράσµατα του κοινωνικού διαλόγου
που ανοίξαµε απαντάµε στις αγωνίες και στα αιτήµατα των αγροτών, όχι µε επιφανειακά µέτρα και επιδεικτική ρητορεία σαν
αυτήν που συνηθίσαµε, αλλά µε τρόπο σαφή και τεκµηριωµένο.
Ανατάσσουµε την αγορά και αναλαµβάνουµε δράση εντατικών
ελέγχων σε όλο το φάσµα της διατροφικής αλυσίδας. Συγκρουόµαστε και θα συγκρουόµαστε µα κάθε λογής συµφέροντα που
λυµαίνονται το εισόδηµα του αγρότη, µε φίλους και µε κουµπάρους που στο πρόσφατο παρελθόν έτυχαν προνοµιακή µεταχείρισης και κουκούλωναν µε συνοπτικές διαδικασίες διατροφικά
σκάνδαλα, βρίσκοντας, βεβαίως, καταφύγιο –όπως όλοι ξέρουµε- στους κόλπους της συντηρητικής παράταξης. Αυτά για
µας τελειώνουν.
Για την Κυβέρνηση η προστασία της δηµόσιας υγείας είναι
επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και είναι αδιαπραγµάτευτη.
Συγκρουόµαστε µε το πάρτι της ασυδοσίας και χτυπάµε το σύστηµα των παράνοµων ελληνοποιήσεων, που αποτελεί ίσως το
µεγαλύτερο αντικίνητρο για τον Έλληνα παραγωγό και µια απάτη
διαρκείας σε βάρος του καταναλωτή. Αυτά για µας τελειώνουν
και θεωρούµε ότι έχουµε χρέος να διασφαλίσουµε την ποιότητα
των ελληνικών προϊόντων, των προϊόντων που ξεχωρίζουν και
που αποτελούν στοιχείο του πολιτισµού µας, που εµπιστεύεται η
αγορά και που θέλει συνειδητά να επιλέγει.
Είµαστε αποφασισµένοι να ξυπνήσουµε το κράτος, ενεργοποιούµε και συντονίζουµε τους µηχανισµούς του Υπουργείου,
έτσι ώστε να υπάρχει ένα αποτελεσµατικό µέτωπο ελέγχων µε
άµεση εφαρµογή και σε νοµοθετικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο
αποκτάµε συντονισµό και ενιαίο χαρακτήρα στους ελέγχους,
επαναφέρουµε στις υπηρεσίες τη χαµένη αυτοπεποίθηση και
τους δίνουµε ενεργό ρόλο, δίνουµε το στίγµα της Κυβέρνησης
που θέλει το δηµόσιο λειτουργό υπόδειγµα επαγγελµατία. Φαινόµενα ανάλογα µε εκείνα τα οποία διαπιστώσαµε στο παρελθόν
και που κρύβονταν στα συρτάρια των Υπουργών µε διαφόρους
τύπους, οι οποίοι είχαν δηµιουργήσει ένα πλαίσιο µιζο-διοδίων
στη βόρεια Ελλάδα για να εισάγονται παράνοµα προϊόντα υποβαθµισµένα και να καταρρέουν οι τιµές της αγοράς για τα ελληνικά προϊόντα, δεν θα τα επιτρέψουµε.
Ήδη το αποδείξαµε αυτό, βάζοντας στο περιθώριο αυτούς οι
οποίοι συνελήφθησαν να λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο.
Όποιος, λοιπόν, παρανοµεί θα αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγή. Παράλληλα προσαρµοζόµαστε άµεσα στις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος ελέγχου.
Εµείς δεν ανεχόµαστε µια αγορά «ξέφραγο αµπέλι» και δεν θα
την ανεχτούµε. ∆ίνουµε αξία στα αγροτικά µας προϊόντα και διαµορφώνουµε µια αγορά ίσων όρων και ευκαιριών για όλους. ∆ηµιουργούµε το διατροφικό «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» µε όσες επιχειρήσεις
παραβιάζουν την διατροφική νοµοθεσία ή αισχροκερδούν και
προχωράµε σε άµεση εφαρµογή σε νοµοθετικό επίπεδο. Προ-
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χωράµε στη δηµιουργία µητρώου εµπόρων διατροφικών προϊόντων. Επιπροσθέτως, παρακολουθούµε στενά την πορεία των εισαγόµενων προϊόντων, συνδέοντας το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης µε πηγές δεδοµένων, όπως το TAXIS, το VS και το
ολοκληρωµένο σύστηµα τελωνείων. Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να ξεδιαλύνουµε το κουβάρι, ελέγχοντας πολύπλευρα τις
εισαγωγές, τη διακίνηση και τα σηµεία πώλησης, πάντα βέβαια
σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
Γιατί για µας, για την Κυβέρνησή µας η ανάταξη της αγροτικής
οικονοµίας, η οµαλή διακίνηση των αγροτικών αγαθών, η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας αποτελούν ζητήµατα εθνικής σηµασίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρχιµάκη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκος Βελόπουλος να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στον Υπουργό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κρατάω αυτό που
είπατε, ότι το κράτος κοιµάται. Το είπατε. Εγώ δεν πιστεύω ότι
κοιµάται απλά, αλλά ότι είναι σε κώµα και φοβούµαι ότι είναι λίγο
δύσκολο να το ξυπνήσετε.
Να ξεκινήσουµε, λοιπόν, µε τα καρτέλ και να συµφωνήσουµε
σε µερικά πράγµατα. Όσον αφορά τα καρτέλ -γιατί γενικόλογα
οµιλείτε και εσείς αλλά και η Νέα ∆ηµοκρατία- τι σηµαίνει χτύπηµα στα καρτέλ; Σηµαίνει αύξηση του εισοδήµατος, διότι πολύ
απλά η αισχροκέρδεια πηγαίνει στο πορτοφόλι του µέσου Έλληνα καταναλωτή, σηµαίνει αύξηση εισοδήµατος των αγροτών –
εάν χτυπηθούν τα καρτέλ- σηµαίνει αύξηση κατανάλωσης –εάν
χτυπηθούν τα καρτέλ- σηµαίνει αύξηση εσόδων ΦΠΑ αφού ανεβάζουµε την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών, σηµαίνει
χτύπηµα της αισχροκέρδειας. Απλά πράγµατα, για να καταλάβει
και ο µέσος πολίτης.
Με ευχολόγια, υµνολόγια δεν γίνεται τίποτα και κυρίως οι θεωρίες του Νοστράδαµου -τι θα κάνουµε όταν θα κάνουµε- είναι
µια άλλη θεώρηση. Εγώ θέλω εν τοις πράγµασι να δούµε τι θα και
θα καταθέσω και στα Πρακτικά τι είχε πει η κ. Μπατζελή στο
ΙΣΤΑΜΕ πριν µερικά χρόνια και ο κ. Χρυσοχοΐδης σε σχέση µε
τους αγρότες και τα καρτέλ. Γιατί αυτό που µου λέτε είναι τι θα
κάνετε.
Ακούστε, επειδή εµείς είµαστε ακριβοδίκαιο κόµµα και ως συνάδελφοι Βουλευτές όταν µιλάµε είµαστε ακριβοδίκαιοι, είχε
κάνει ο κ. Χουντής στον κ. Αλµούνια µια ερώτηση. Εµείς είµαστε
ακριβοδίκαιοι, κύριε συνάδελφε, και το λέω αυτό γιατί παίρνετε
µέτρα σήµερα µε την ιστορία του 5% και µε το µαύρο χρήµα,
αλλά δεν λέτε από πού πήρατε την ιδέα. Αυτό εµένα µε ενοχλεί
και ως πολιτικό κόµµα που εκπροσωπώ αυτήν τη στιγµή τον Πρόεδρό µας, αλλά και ως Βουλευτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Εµείς λέµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την ερώτηση στον κ. Αλµούνια
και πήρε µια απάντηση που εκθέτει όλο το πολιτικό σύστηµα σε
σχέση µε τα καρτέλ. Θα σας δώσω, λοιπόν, τα απλά πράγµατα.
Ακούστε τι είπε ο κ. Αλµούνια, και θέλω να το ακούσετε προσεχτικά: «Οι αιτίες των καρτέλ στην Ελλάδα είναι ο µεγάλος αριθµός των µεσαζόντων που δραστηριοποιούνται σε διάφορα
στάδια στην αλυσίδα τιµών -γεωργοί, βιοµηχανία τροφίµων, το
χονδρικό και το λιανικό εµπόριο- στην ασυµµετρία της διαπραγµατευτικής ισχύος των συµβαλλοµένων µερών, µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες…». Εδώ σας θέλω, κύριε Υπουργέ, πηγαίνετε
στο «CARREFOUR» και στο «LIDL», πηγαίνετε και στο «ALDI» να
τους χτυπήσετε. Μπορείτε; Γιατί εκεί αρµοδιότητα έχει η νοµαρχία να πάει να κάνει ελέγχους, αυτή είναι η αλήθεια. Βρείτε ένα
τρόπο ώστε το Υπουργείο να είναι υπεύθυνο. Έχετε το θάρρος
να πάτε εκεί; Για ποιο λόγο το λέω αυτό; Γιατί µαζεύουν το χρήµα
οι κύριοι και το πηγαίνουν στις χώρες τους. Κάνουµε και εξαγωγή συναλλάγµατος.
Να τα δούµε όλα. Πάµε στην έλλειψη διαφάνειας, στους µηχανισµούς διαµόρφωσης των τιµών. Ακούστε τώρα τι µας λέει ο
Αλµούνια, ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Και ευτυχώς ήταν εκεί
ο κ. Χουντής και ο ΣΥΡΙΖΑ και έθεσαν το ερώτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πλέον έχουµε απαντήσεις από την Ευρώπη.
Οι Ευρωπαίοι, ο Αλµούνια το ξέρουν καλύτερα από µας. Αυτό
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σηµαίνει κάτι.
Συνεχίζω. Θα δώσω ενδεικτικές τιµές της προηγούµενης περιόδου, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβετε τι σηµαίνει αισχροκέρδεια. Το προϊόν, το ρύζι το παίρνουµε από τον αγρότη 0,20,
κύριε Πρόεδρε, στο ράφι είναι 2,55. Στη Γερµανία το ίδιο ρύζι
είναι 1,50. Συνεχίζω, το µέλι το παίρνουµε 3,50 και πηγαίνει 12,5
ενώ στη Γερµανία είναι 6,7. Τα πορτοκάλια τα παίρνουµε από τον
αγρότη 0,2 και φτάνουν στο ράφι µε 0,6 ενώ 0,4 είναι στη Γερµανία. Έλεος πια! Πορτοκάλια παράγουµε εµείς, µέλι παράγουµε
εµείς και τα παίρνει πιο ακριβά ο Έλληνας καταναλωτής. Το λέω
µε αγανάκτηση γιατί είµαι από αγροτική οικογένεια, όπως και
εσείς και ξέρω τον αγώνα που κάνατε και πριν γίνετε Υπουργός
και εύχοµαι τον ίδιο αγώνα που κάνατε τότε να τον συνεχίσετε και
τώρα.
Για τα πολυκαταστήµατα τα είπαµε. Το χειρότερο απ’ όλα -και
το συζητήσαµε µαζί κατ’ ιδίαν και είµαι σίγουρος ότι θα κάνετε τη
δουλειά σωστά- είναι ότι δεν µπορεί να κάνουµε εισαγωγή πατάτας και κρεµµυδιού από την Τουρκία, δεν µπορεί να κάνει εισαγωγή ο µεγαλέµπορας από την Τυνησία και να µου φέρνει
αγροτικό προϊόν για να «κονοµάει» περισσότερο χρήµα -ελέγξετε τους- ενώ ο Έλληνας εδώ δεν µπορεί να το πουλήσει. Βρείτε
τρόπο να τους ελέγξετε. Είναι ασύδοτοι!
Και συνεχίζοντας –γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ- δεν θα πω
για τους κτηνοτρόφους, εκεί τους πίνουν το αίµα µε το µπουρί!
Εκβιαστικά λειτουργούν τα καρτέλ, κύριε Υπουργέ. Εκβιαστικά!
Τους παίρνουν 0,20 το γάλα και τα αγοράζω 1,50 εγώ. Γιατί; Για
ποιο λόγο; Πέστε µου εσείς. Για ποιο λόγο να «κονοµάει» η «ΜΕΒΓΑΛ», η «ΑΓΝΟ» ή η εταιρεία η άλλη εδώ πέρα η «∆ΕΛΤΑ» και
όλοι αυτοί οι κύριοι και να µην «κονοµάει» ο αγροτάκος; Όχι για
να κερδίσει δισεκατοµµύρια αλλά για να πάρει κάτι παραπάνω
για το βιός του.
Και βέβαια καταθέτω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, την οµιλία
της κ. Μπατζελή –να τη διαβάσετε, κύριε Υπουργέ, να τη δώσετε
στην κ. Μπατζελή για να δείτε τι έλεγε πριν- που είναι τρεις σελίδες και είναι πολύ ωραία αυτά που λέει βέβαια, γενικόλογα, αοριστόλογα, είναι έκθεση ιδεών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και να σας πω και κάτι άλλο για να σας βοηθήσουµε. Το χτύπηµα στα καρτέλ έχει τρεις διαστάσεις: Κοινωνικές, πολιτικές,
οικονοµικές. Θετικές. Και αν θέλετε, επειδή τα καρτέλ έχουν
πάρει αρνητική τροπή και εκφορά του λόγου –είναι αρνητική η
προδιάθεση όταν λες καρτέλ- θα σας πω µια πρόταση εγώ: Να
κάνει η Βουλή καρτέλ θετικό. Να συµφωνήσουµε όλοι και να χτυπήσουµε τα καρτέλ που προάγουν τον αρνητικό παράγοντα στην
Ελλάδα. Να τους πατήσουµε κάτω για να κερδίσει ο αγρότης, να
κερδίσει ο κτηνοτρόφος. Και µπορούµε, συναινετικά. Κάποια
στιγµή πρέπει η Βουλή να λειτουργήσει συναινετικά για να τους
χτυπήσουµε τους κυρίους αυτούς που αισχροκερδούν. Και µπορούµε να το κάνουµε, αρκεί να θέλετε και εσείς. Έτσι; Γιατί καλές
οι κουµπαριές αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και φιλίες. Κουµπαριές
είχαν οι προηγούµενοι, εύχοµαι οι δικοί σας φίλοι να µην είναι
σας τους κουµπάρους των προηγούµενων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βελόπουλο.
Ήταν πραγµατικά ενδιαφέρουσα η επίκληση της ερώτησης
του Ευρωβουλευτή του Συνασπισµού κ. Χουντή προς επιστήριξη
της επιχειρηµατολογίας σας.
Ο κ. Καρχιµάκης παρακαλείται να λάβει το λόγο για να απαντήσει και να δευτερολογήσει.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε,
πραγµατικά δεν θα διαφωνήσω µαζί σας σε όσα είπατε. Θέλω
όµως να σας τονίσω κάτι: Έχουµε πολιτική επιλογή να συγκρουστούµε µε αυτά τα φαινόµενα. Και όχι µόνο µε τα φαινόµενα
αυτά, αλλά και µε αυτούς που τα δηµιουργούν. ∆εν είµαστε «ολίγον από δω και ολίγον από κει». Επαναλαµβάνω, είµαστε µε τους
πολλούς που παράγουν και µε αυτούς που καταναλώνουν. Και,
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βεβαίως, θέλω να σας θυµίσω και κάτι άλλο εδώ, σ’ αυτήν την
Αίθουσα: Βεβαίως θα συγκρουστούµε µε όλα αυτά που είπατε.
Αυτό αποδεικνύεται µε τις ποινές που επιβάλαµε, όταν αυτές οι
ποινές ή οι εισηγήσεις ήταν στα συρτάρια της προηγούµενης κυβέρνησης.
Με όλες αυτές τις αλυσίδες που είπατε θα είµαστε αµείλικτοι.
Πρέπει να σταλεί ένα µήνυµα: Ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η
απόσταση από το χωράφι στο ράφι πρέπει να σταµατήσει, πρέπει να µικρύνει. Και, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση µας κάνει ευχολόγια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια ήρθε να µας πει ότι είναι
µεγάλη η απόκλιση από το χωράφι στο ράφι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έκανε υπόδειξη η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εν πάση περιπτώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να αντιληφθεί ότι όταν ασκούνται εθνικές πολιτικές που
οδηγούν σε αυτήν τη σµίκρυνση ανάµεσα στο χωράφι και στο
ράφι, δεν θα έρχεται να µας λέει ότι δηµιουργούµε προϋποθέσεις εθνικών παρεµβάσεων, οι οποίες δεν συνάδουν µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εµείς είµαστε εδώ πραγµατικά να συγκρουστούµε µε
αυτά τα φαινόµενα. Και θα συγκρουστούµε, κύριε συνάδελφε.
Όσον αφορά τις διάφορες εισαγωγές από τρίτες χώρες, βεβαίως, ασκούµε πολύ σκληρούς ελέγχους. Το έχουµε κάνει και
συνεχίζουµε να το κάνουµε. Ανασυγκροτούµε τους ελεγκτικούς
µηχανισµούς, οι οποίοι ήταν διαλυµένοι και αυτό το έχουµε αποδείξει. Πριν από λίγο καιρό βγάλαµε συγκεκριµένη ανακοίνωση συνεχίζουµε να το κάνουµε- όταν υπήρξαν διάφοροι ασύδοτοι
µεγαλέµποροι, οι οποίοι έκαναν εισαγωγές από την Τουρκία σε
βερίκοκα, σταφύλια, αχλάδια, κ.λπ. µε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ έκανα την ερώτηση. Σας πρόλαβα.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): …µε µεγάλο πρόβληµα και στον καταναλωτή, αλλά και στην κατάρρευση των τιµών των αγροτικών
προϊόντων.
Εµείς δεχόµαστε τις καταγγελίες σας και πραγµατικά θα τις
αποδεχθούµε. Είµαστε εδώ για να συµπλεύσουµε προς µια τέτοια κατεύθυνση. Και θέλουµε τη στήριξη και τη βοήθειά σας,
αλλά και την υπόδειξή σας για τέτοια φαινόµενα. Και πολύ χαίροµαι, αν το κάνατε εσείς. Πρέπει όµως κι εσείς να δεχθείτε ότι
και εµείς δεν τα βάλαµε στο συρτάρι. Κινήσαµε τους µηχανισµούς ελέγχου και αυτοί οι κύριοι αντιλήφθηκαν ότι εδώ δεν περνάει η ασυδοσία. Αυτό θα το κάνουµε πράξη –να είστε σίγουροιγιατί θέλουµε να προστατεύσουµε και τον Έλληνα παραγωγό,
αλλά και τον Έλληνα καταναλωτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρχιµάκη.
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 των Ελλήνων, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από
το Β’ Τµήµα του 3ου Γυµνασίου Ηλιούπολης.
Η Βουλή της καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να σας ανακοινώσω επίσης ότι η Βουλευτής κ. Όλγα Κεφαλογιάννη µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο αιτείται ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο
εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, να σας ανακοινώσω ότι ο Βουλευτής Επικρατείας του
ΠΑΣΟΚ κ. Ηλίας Μόσιαλος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο αιτείται ολιγοήµερη άδεια
απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επόµενη είναι η µε αριθµό 412/8-2-2010 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το επίπεδο
φτώχειας και µισθών στη χώρα µας κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT,
η Ελλάδα έχει την πρωτιά σε ποσοστό εργαζοµένων που ζουν
στο όριο της φτώχειας (14%). Πολύ υψηλό (23%) είναι το ποσοστό της παιδική φτώχειας, ενώ το 20% του πληθυσµού ζει στο
όριο της φτώχειας µε εισόδηµα κάτω του 60% του µέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απολαβές των Ελλήνων εργαζοµένων εξακολουθούν να υπολείπονται σηµαντικά από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσον όρο. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόµη
περισσότερο για τα φτωχά και µεσαία στρώµατα, αφού τον οικογενειακό προϋπολογισµό των 1.000-2.000 ευρώ βαρύνουν
υπέρµετρα, περισσότερο κάθε άλλης χώρας, οι ιδιωτικές δαπάνες εκπαίδευσης (φροντιστήρια, «ιδιαίτερα», φοιτητική δαπάνη),
εξαιτίας της αναποτελεσµατικότητας του κοινωνικού κράτους
στην Ελλάδα. ∆εδοµένης της οικονοµικής ύφεσης, ο αριθµός των
ανέργων, καθώς και όσων διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Ποια µέτρα προτίθεται να λάβει για τη στήριξη των ανέργων
και των φτωχών στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας; Εξετάζει
την καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, όπως συµβαίνει στην πλειοψηφία των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ποιο είναι το ύψος των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα;
Έχει υπολογιστεί η αποτελεσµατικότητα και η ανταποδοτικότητά
τους;
Ποια είναι η σχέση του κατώτερου µισθού στην Ελλάδα σε
σχέση µε τον µέσο κατώτερο µισθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
«µονάδες σταθερής αγοραστικής δύναµης;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος
Κουτρουµάνης.
Κύριε Υφυπουργέ έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαδηµούλη, είναι γεγονός ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελούν, χωρίς αµφιβολία, το µεγαλύτερο
πρόβληµα για κάθε χώρα, ένα πρόβληµα που εντείνεται σε περιόδους κρίσεις σαν και αυτή που διανύουµε τα τελευταία χρόνια. Για µας, για την Κυβέρνηση, η φτώχεια δεν αποτελεί απλά
ένα στατιστικό µέγεθος, το οποίο παρακολουθούµε. Είναι µια
σκληρή πραγµατικότητα που οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε µε
µέτρα και συγκεκριµένες πολιτικές. Το ύψος των κοινωνικών δαπανών για το 2009 ήταν στο 22,17% του ΑΕΠ. Ωστόσο, κανένας
δεν µπορεί να είναι ικανοποιηµένος από την αποτελεσµατικότητα
των πόρων που διατίθενται στην κατεύθυνση καταπολέµησης της
φτώχειας και ενίσχυσης των φτωχότερων στρωµάτων της κοινωνίας µας.
Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο µισθό, θα πρέπει να πούµε ότι σήµερα στη χώρα µας βρίσκεται στα 740 ευρώ για τον ιδιωτικό
τοµέα. Έτσι, η χώρα µας κατατάσσεται µε βάση αυτό τον µισθό
στην έβδοµη θέση µεταξύ των είκοσι χωρών που έχουν θεσµοθετηµένο κατώτατο όριο µισθού.
Η Κυβέρνηση στους τέσσερις µήνες, από τις 4 Οκτωβρίου
µέχρι τώρα, πιστεύουµε ότι έχει δείξει την ευαισθησία της για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος κι έχει σταθερό προσανατολισµό, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι οµάδες εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο, κυρίως µετά την κρίση. Όσα µέτρα έχουµε
πάρει είναι µέτρα, τα οποία έχουν το χαρακτήρα της αναδιανοµής µέσα σε δύσκολες συνθήκες, οικονοµικές και δηµοσιονοµικές, για τη χώρα.
Με τον πρώτο νόµο που ψηφίσαµε και που είχε καθαρά αναδιανεµητικό χαρακτήρα, χορηγήθηκε οικονοµική ενίσχυση σε
δυόµισι εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Βεβαίως δεν ισχυριστήκαµε ότι λύσαµε το πρόβληµα για αυτούς ή ότι θα το λύναµε και
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για τους υπόλοιπους, εάν δίναµε αυτήν τη συγκεκριµένη οικονοµική ενίσχυση. Ήταν όµως ένα δείγµα γραφής του προσανατολισµού µας και της πολιτικής µας. Παράλληλα, αυξήσαµε τις
συντάξεις των αγροτών κατά 30 ευρώ από την 1-10-2009 και κατά
20 ευρώ προβλέπεται η αύξηση από το καλοκαίρι του 2010.
Ακόµα, προωθούµε την κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ σε όσους δεν χορηγήθηκε το 2009 και µάλιστα
αναδροµικά. Να θυµίσω εδώ ότι το ΕΚΑΣ είναι ένας θεσµός που
καθιερώθηκε το 1996 από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε. Και
µε την ευκαιρία αυτή να τονίσω ότι το ΕΚΑΣ δεν καταργείται,
όπως ακούω να λέγεται τις τελευταίες ηµέρες. Το ΕΚΑΣ θα παραµείνει ένα ισχυρός µηχανισµός αναδιανοµής του εισοδήµατος
για την ενίσχυση των χαµηλοσυνταξιούχων. Χρειάζεται όµως
αναµόρφωση, χρειάζεται να υπάρχει δικαιότερη ανακατανοµή.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, στο
οποίο αναφερθήκατε: Για µας το κατώτερο εγγυηµένο εισόδηµα
αποτελεί µέρος ενός κοινωνικού κράτους και όχι από µόνο του
υποκατάσταση του κοινωνικού κράτους. ∆ηλαδή, δεν µπορεί από
µόνο του να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσµού, εάν δεν συνδυαστεί µε την ανάπτυξη ενός δίκαιου και αποτελεσµατικού κοινωνικού κράτους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτρουµάνη.
Παρακαλείται ο κ. ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης να απαντήσει
στον κύριο Υπουργό.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας ρώτησα
συγκεκριµένα πράγµατα και σας ρώτησα µε µετριοπάθεια και µε
ευθύνη. ∆εν σας είπα «τι κάνατε» σε τέσσερις µήνες -είναι παράλογο να ζητάει κανείς να τα κάνετε όλα- αλλά «τι θα κάνετε»
και µου απαντήσατε «επίδοµα αλληλεγγύης, αυξήσεις του
ΕΚΑΣ». ∆ηλαδή, άλλα σας ρώταγα εγώ, άλλα µου απαντήσατε
εσείς.
Εγώ σας ρώτησα το εξής απλό: Ήδη έχουµε –και το οµολογείτε- ένα πολύ αδύναµο κοινωνικό κράτος, µεγάλες ανισότητες,
µεγάλη φτώχια. Όλοι ξέρουµε ότι τα µέτρα που παίρνετε και η οικονοµική κρίση και η ύφεση, θα αυξήσουν την ανεργία –το λέει
ο Υπουργός σας, ο κ. Λοβέρδος- θα αυξήσουν τις ανισότητες και
εποµένως αν δεν ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος και η αναδιανοµή και η προστασία υπέρ των αδυνάτων, θα έχουµε κοινωνική
έκρηξη, θα κινδυνεύσει η κοινωνική συνοχή.
Σας απαντώ, λοιπόν, εγώ γι’ αυτά που δεν µου είπατε.
∆απάνες παιδείας. Οι δηµόσιες δαπάνες υγείας είναι οι µισές
στην Ελλάδα από το µέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι ιδιωτικές δαπάνες
παιδείας είναι δυόµισι φορές µεγαλύτερες, αυτά δηλαδή που
δίνει ο γονιός από την τσέπη του.
∆απάνες υγείας. Οι δηµόσιες δαπάνες υγείας είναι στο 65%
του µέσου ευρωπαϊκού όρου. Οι ιδιωτικές είναι διπλάσιες, δηλαδή, αυτά που δίνει ο πολίτης και πολλές φορές χωρίς να παίρνει απόδειξη, για να απολαύσει το δηµόσιο αγαθό της υγείας, το
συνταγµατικά κατοχυρωµένο. Και τα δίνει είτε µε φακελάκι στο
σύστηµα της υγείας είτε χωρίς απόδειξη στον ιδιώτη γιατρό.
Είπατε ότι το ύψος των κοινωνικών δαπανών είναι 22,17% για
την Ελλάδα το 2009. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός όρος είναι 27%.
Μεγάλη απόσταση. Αλλά δεν είναι µόνο ότι δίνουµε λιγότερα για
κοινωνικές δαπάνες, είναι ότι δεν πάνε και στους φτωχούς, σ’ αυτούς που τα έχουν ανάγκη.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πόσο µειώνεται η φτώχια στην Ελλάδα
µετά την αύξηση των κοινωνικών δαπανών; Μόνο 1%, από το 21%
στο 20%. Ξέρετε πόσο µειώνεται στην Ευρώπη; Από το 24% στο
15%, εννιά µονάδες δηλαδή. Άρα, η αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα είναι εννιά φορές λιγότερη. Γιατί;
∆ιότι τα λεφτά που υποτίθεται ότι είναι να πάνε για τη φτώχεια και
για τη µείωση των ανισοτήτων, πάνε αλλού.
Σας ρωτώ, λοιπόν: Τι θα κάνετε µε αυτά; ∆ιότι όλοι ξέρουµε
ότι τα επόµενα χρόνια το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων θα µειωθεί ενδεχοµένως και κατά 10%. Και τα µέτρα που παίρνετε θα
προκαλέσουν σίγουρα τη µείωση των µισθωτών και των συνταξιούχων στα εισοδήµατά τους, θα αυξήσουν τους φόρους αυτών
που ήδη πληρώνουν φόρους.
Αν δεν συλλάβετε τη φοροδιαφυγή, αν δεν βάλλετε να πληρώσουν αυτοί που έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν, αν αυτός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που έχει µαύρο χρήµα έξω και το φέρνει στην Ελλάδα για να επαναλάβει ένα σκάνδαλο τύπου «SIEMENS» ή άλλο, πληρώνει φόρο
µόνο 5% και ο µισθωτός µε το µεσαίο εισόδηµα πληρώνει φόρο
40%, σας ερωτώ: Πού είναι η κοινωνική δικαιοσύνη που ευαγγελίζεστε; Πού είναι η αποτελεσµατικότητα των µέτρων;
Γι’ αυτό παρακαλώ στη δευτερολογία σας όχι να προσπαθείτε
να χρησιµοποιείτε το επίδοµα αλληλεγγύης σαν µια γοµολάστιχα
για να σβήνετε τα αλλά, για να µην απαντάτε στα ερωτήµατα που
σας θέτουµε. Όχι να χρησιµοποιείτε την αύξηση του ΕΚΑΣ ως
ένα τρόπο για να ξεφεύγετε από τα ερωτήµατα.
Εγώ σας λέω: Τι στόχους βάζετε για τα επόµενα χρόνια; Πού
θα πάει, µε βάση το Πρόγραµµα Σταθερότητας, το ύψος των κοινωνικών δαπανών, οι δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία, για την
υγεία; Γιατί το πρόγραµµα δεν λέγεται µόνο Πρόγραµµα Σταθερότητας, λέγεται Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και
αν δεν πάρετε τέτοια µέτρα και θα κινδυνεύσει η κοινωνική συνοχή µε την έκρηξη των ανισοτήτων και θα παγιδευτεί η οικονοµία στην ύφεση για χρόνια.
Γιατί αν στηρίξετε τη φτώχεια, κύριε Υπουργέ, η φτώχια θα
γίνει κατανάλωση, το εισόδηµα που θα στηρίξει το φτωχό. Αν,
όµως, συνεχίσουν αυτοί που φοροδιαφεύγουν και οι έχοντες και
κατέχοντες να οικονοµάνε και να µην πληρώνουν, αυτοί θα τα
κάνουν καταθέσεις στην Ελβετία και αλλαχού µέσω off shore και
θα τα επιστρέφουν µετά µε περίπου µηδενική φορολογία ως
µαύρο χρήµα πότε µε τη ρύθµιση Αλογοσκούφη και πότε µε τη
ρύθµιση Παπακωνσταντίνου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδηµούλη.
Σηµειώνω, κύριε Υπουργέ, ότι από τα πολλά θέµατα που έθιξε
ο κ. Παπαδηµούλης και µόνο το στοιχείο του να πιάνουν τόπο τα
κονδύλια που διατίθενται για την κοινωνική πολιτική και να µην
υποτιµώνται κατά εννιά φορές λιγότερο απ’ ό,τι τα ευρωπαϊκά
αντίστοιχα κονδύλια, είναι άσκηση που πρέπει να λύσει τάχιστα
η ελληνική πολιτεία και ιδιαιτέρως προκαλείται η κοινή λογική και
η καλή µας διάθεση από αυτό το φαινόµενο.
Ο κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης παρακαλείται να απαντήσει στον
κ. ∆ηµήτρη Παπαδηµούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε απόλυτο δίκιο σ’ αυτό που λέτε. Είναι πολύ σηµαντικό
στοιχείο να δούµε κατά πόσο είναι αποτελεσµατική η αναδιανοµή
αυτών των πόρων και τελικά –το είπε και ο κ. Παπαδηµούληςεάν φθάνουν σ’ αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να φθάσουν
οι πόροι αυτοί, αν βελτιώνουν το επίπεδό τους.
Σε πολλές περιπτώσεις έχουµε µεγάλες δαπάνες και τελικά
δεν έχουµε αποτέλεσµα. Σε πολλές περιπτώσεις τα ασφαλιστικά
ταµεία µέσα από επιδόµατα απόλυτης αναπηρίας, µέσα από εξωιδρυµατικά επιδόµατα, προσπαθούν να βελτιώσουν το βιοτικό
επίπεδο των συνταξιούχων. Ωστόσο δεν βελτιώνεται όσο θα
έπρεπε, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδοµές στήριξης.
Απαντώ, όµως, συγκεκριµένα. ∆εν απαντώ γενικά. Η απάντηση
βέβαια για τα προβλήµατα φτώχειας δεν µπορεί να δοθεί σε ένα
τρίλεπτο. Πρέπει να γίνει µια ευρύτερη συζήτηση γι’ αυτό το µεγάλο θέµα.
Όµως, το φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο δηµοσιοποιήθηκε
από τον κ. Παπακωνσταντίνου προχθές, είναι ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που φέρνει µια άλλη προσέγγιση στα πράγµατα σε
σχέση µε την αναδιανοµή του εισοδήµατος. Είναι ένας νέος
νόµος πολύ πιο δίκαιος από το ισχύον καθεστώς, γιατί η αναδιανοµή του πλούτου είναι βασικό εργαλείο για την καταπολέµηση
της φτώχειας, είναι βασικό εργαλείο για να µπορέσει κάποιος να
ενισχύσει ένα κοινωνικό κράτος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Αναφερθήκατε στους ανέργους. Το Υπουργείο Εργασίας έχει
επεξεργαστεί προγράµµατα, τα οποία θέτει σε εφαρµογή από το
Μάρτη και είναι προγράµµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε την
ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειµένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, να υπάρξει ανάσχεση των απολύσεων, να µην
υπάρξει µεγαλύτερη ανεργία.
Προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ
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και γενικότερα τους κοινοτικούς πόρους. Πρέπει να σας πω ότι
η απορροφητικότητα που είχαµε τα προηγούµενα χρόνια είναι 1
έως 3%ο και κινδυνεύουµε, αν δεν κάνουµε τις απαραίτητες
ενέργειες –θα τις κάνουµε- µέχρι τέλος του µήνα να χάσουµε
300.000.000 από το ΕΣΠΑ, τα οποία είναι πολύτιµα για να αναπτύξουµε τις πολιτικές µας ενίσχυσης της απασχόλησης.
Ενισχύουµε παράλληλα τις επιχειρήσεις µε το τετραετές πρόγραµµα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών έτσι ώστε να
έχουν ευκολότερη πρόσβαση και οι νέοι µας στην αγορά εργασίας.
Εξειδικεύουµε προγράµµατα που αφορούν ανθρώπους κάποιας ηλικίας των πενήντα ή των πενήντα πέντε ετών που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο και έχουν δυσκολία να
ξανά µπουν στην αγορά εργασίας.
Μετατρέπουµε το επίδοµα ανεργίας σε επίδοµα επιδότησης
της εργασίας και ειδικότερα για τους ανέργους το Υπουργείο
Εργασίας έχει αναλάβει ένα πρόγραµµα µε δράσεις και πολιτικές
µε αφορµή ότι το 2010 είναι και έτος καταπολέµησης της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνεργαστήκαµε και συνεργαζόµαστε µε φορείς και κλάδους,
µε ανθρώπους από το χώρο της αγοράς τροφίµων, από το χώρο
του εµπορίου, για να εξασφαλίσουµε ενίσχυση της αγοραστικής
δύναµης για τους ανέργους και βρισκόµαστε σε καλό δρόµο.
Τέλος, είπα ότι για εµάς το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα αποτελεί µέρος του κοινωνικού κράτους, το οποίο θέλουµε να αναπτυχθεί στη χώρα µας. ∆ίνουµε περισσότερα λεφτά για την
υγεία. ∆ίνουµε περισσότερα χρήµατα για την παιδεία. Θέλουµε
τα κοινωνικά αγαθά της εργασίας, της παιδείας, της υγείας, της
πρόνοιας να διασφαλίζουν, µαζί µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για όλους τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Εισερχόµαστε στην µε αριθµό 411/8.2.2010 πέµπτη επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιου Κουράκη προς την Υπουργό Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόταση
για κατάργηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουράκη έχει ως εξής:
«Με πρόσφατη επιστολή της προς τους πρυτάνεις η Υπουργός Παιδείας κ. ∆ιαµαντοπούλου επαναφέρει την από καιρό εκφρασµένη περιοριστική αντίληψή της σχετικά µε το ζήτηµα του
πανεπιστηµιακού ασύλου. Επικαλούµενη το ν. 3549/2007 της κ.
Γιαννάκου καλεί τους πρυτάνεις να ορίσουν το άσυλο στους χώρους έρευνας και εκπαίδευσης µε αυστηρό και βαθιά υποκειµενικό τρόπο και µε στενά εκπαιδευτικά κριτήρια αλλοιώνοντας το
χαρακτήρα του.
Εµείς αναγνωρίζουµε ότι παρ’ όλο που υπήρξαν περιστατικά
βίας και καταστροφών εντός του χώρου των πανεπιστηµίων,
τούτο δεν συνιστά αυτοµάτως λόγο για την κατάργηση του ασύλου, αλλά αντιθέτως λόγω περιφρούρησής του από την ίδια την
πανεπιστηµιακή κοινότητα. Αντιθέτως η κυρία Υπουργός µε
αυτήν την κίνησή της παρεµβαίνει ευθέως στο αυτοδιοίκητο των
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, υποδεικνύοντας σε αυτά µε ποιο
τρόπο πρέπει να συµµορφωθούν στις επιταγές της Κυβέρνησης.
Επειδή η παρέµβαση αυτή της κυρίας Υπουργού ενισχύει την
ολοένα κλιµακούµενη κυρίως από το χώρο της ακροδεξιάς αµφισβήτηση του περιεχοµένου και της ύπαρξης του πανεπιστηµιακού ασύλου και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώµη σε µια
περίοδο κρίσης όπως η σηµερινή.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Πρώτον, πού αποσκοπεί η οριοθέτηση του ασύλου που ζητά η
κυρία Υπουργός όταν όλα τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της
χώρας είναι περιφραγµένα (εκτός του χώρου των Προπυλαίων
του Πανεπιστηµίου της Αθήνας) άρα πλήρως οριοθετηµένα;
∆εύτερον, θα σεβαστεί όπως έχει επανειληµµένως διαβεβαιώσει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων ή θα εισάγει νέα ήθη
στην πολιτική της ανώτατης εκπαίδευσης αναντίστοιχης των
δικών της διακηρύξεων;».
Στην ερώτηση του κ. Κουράκη θα απαντήσει η Υπουργός κ.
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∆ιαµαντοπούλου.
Κυρία ∆ιαµαντοπούλου έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς η
συζήτηση σήµερα δεν αφορά τη θέση µας για το άσυλο. Αυτή
είναι σαφής και συγκεκριµένη. Το άσυλο συνδέεται µε την ιστορία του λαού µας, µε την ιστορία των ελληνικών πανεπιστηµίων
και δεν τίθεται θέµα κατάργησής του.
Είναι, όµως, σαφές ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο να
καταµετρά κάθε χρόνο πόσες βιβλιοθήκες κάηκαν ή πόσοι υπολογιστές καταστράφηκαν ή πόσοι τοίχοι δεν υπάρχουν πια ή
πόσοι καθηγητές κρατήθηκαν όµηροι ή πόσα µαθήµατα δεν έγιναν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι ότι
το ελληνικό πανεπιστήµιο είναι ο κεντρικός πυλώνας για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στη χώρα. Το ελληνικό πανεπιστήµιο -και µάλιστα σε περιόδους κρίσεις- πρέπει να είναι
σήµερα µια δάδα. Μια δάδα για την ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα
και για την επιστηµονική γνώση.
Θα ήθελα, λοιπόν, να κάνω σαφές ότι ως Υπουργός Παιδείας
µέσα στο πλαίσιο, προφανώς, του θεσµικού πλαισίου και αναγνωρίζοντας απολύτως το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων -το
οποίο µάλιστα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα προωθήσουµε, θα ενισχύσουµε. Το αυτοδιοίκητο πανεπιστήµιο είναι ο
πυρήνας της αλλαγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και µέσα σε
αυτό το συγκεκριµένο πλαίσιο- δεν έχω πρόθεση -σας διαβεβαιώνω, να καθίσω- παρατηρήτρια πανεπιστηµίων τα οποία δεν κάνουν µαθήµατα, µαθηµάτων τα οποία διακόπτονται επειδή
κάποιοι δεν δέχονται καθηγητές, διανοούµενους να εκφράζουν
µια άλλη άποψη.
∆εν µπορούµε να αποδεχτούµε πια την καταπάτηση των
νόµων από πανεπιστηµιακές σχολές όσον αφορά πολύ συγκεκριµένα πράγµατα που έχουν να κάνουν µε την ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών µας, όπως: πώς γίνονται οι εξετάσεις, αν
γίνεται παρακολούθηση µαθηµάτων, πώς παίρνονται τα πτυχία.
Όλα αυτά τα πράγµατα δεν είναι αδιάφορα, ούτε θα συνεχίσουµε
πολιτικά να κάνουµε ότι δεν υπάρχουν.
Γι’ αυτό και έχει πολύ µεγάλη σηµασία και θέλω να σας πω,
κύριε Κουράκη, ότι αυτά που έστειλα στην επιστολή µου στους
πρυτάνεις, τα είπα όλα λέξη προς λέξη, και υπάρχει το κείµενο
της οµιλίας µου µέσα στη Σύνοδο των Πρυτάνεων όπου δεν
υπήρξε ούτε µία αντίρρηση. ∆εν υπήρξε ούτε ένας πρύτανης, ο
οποίος στη Σύνοδο των Πρυτάνεων να διαφωνήσει επί των θεµάτων αυτών και τα κείµενα εδόθησαν στη δηµοσιότητα. Τώρα,
γιατί όταν υπήρχε επιστολή όπου οι ίδιοι οι πρυτάνεις έπρεπε να
λάβουν µέτρα για ποιο λόγο; Για να προστατευτεί η ελευθερία
της έκφρασης γιατί αυτό σηµαίνει άσυλο.
Η σχέση µας µε το άσυλο σήµερα δεν είναι να µην αφήσουµε
την Ελληνική Αστυνοµία –η οποία Ελληνική Αστυνοµία είναι
µέρος του δηµοκρατικού συστήµατος και, βεβαίως, κανένα λόγο
δεν έχει- να µπει στο πανεπιστήµιο. ∆εν είµαστε σε περίοδο δικτατορίας. Το πρόβληµά µας είναι να διαφυλάξουµε στο άσυλο
την ελεύθερη διακίνηση όλων των ιδεών και όχι των ιδεών κάποιων οι οποίοι µε ρόπαλα πολλές φορές χτύπησαν καθηγητές
και δεν άφησαν διαδικασίες να γίνουν.
Το ελληνικό πανεπιστήµιο πρέπει να γίνει ένα πρότυπο και
ελευθερίας και αριστείας και δηµιουργίας γνώσης και εκπαιδευτικής ποιότητας και φοιτητών οι οποίοι συµµετέχουν και στα µαθήµατά τους και παίρνουν πτυχία τα οποία έχουν αντίκρισµα µε
βάση τη γνώση. Επ’ αυτού νοµίζω του θέµατος δεν µπορεί κανείς να διαφωνήσει θέλοντας να προσδιορίσει το ρόλο του πανεπιστηµίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Αναστάσιος Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κυρία Υπουργέ, και το δικό σας το
κόµµα είχε αντιµετωπίσει µε εξαιρετική δυσπιστία και εξαιρετικές αµφιβολίες τα δύο σηµεία που έβαλε ο προηγούµενος νόµος
όσον αφορά τον περιορισµό του ασύλου στο δικαίωµα της εργασίας και τον περιορισµό του ασύλου στους χώρους που διε-
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ξάγεται ελευθερία και έρευνα.
Θα έλεγα ότι το πρώτο αντιµετωπίζει τα πανεπιστήµια σαν διοικητικούς οργανισµούς όπου προορισµός τους είναι η µη απώλεια ωρών εργασίας. Και εδώ θα ήθελα να σας πω την άποψη
του κ. Αθανάσιου Αλευρά, του συναδέλφου µας, που λέει ότι το
άσυλο ιστορικά προσδιορίσθηκε ως ελευθερία διακίνησης των
ιδεών και προστασία ακαδηµαϊκής ελευθερίας έναντι της δηµόσιας δύναµης. Έρχεσθε σήµερα έλεγε τότε στον Υπουργό, και
εντάσσετε στην έννοια του ασύλου στη µάθηση, την προστασία
του δικαιώµατος στη γνώση και στην εργασία.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι αυτό το τελευταίο σχετικά µε την
εργασία, αν ισχύσει τότε κάθε είδους κινητοποίηση εντός του πανεπιστηµίου θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν εµποδίζει το δικαίωµα κάποιων εκείνη την ώρα να εργαστούν. Καταλαβαίνετε,
λοιπόν, ότι έχουµε µια εξαιρετικά περιοριστική αντίληψη του ασύλου, που προφανώς δεν είναι, βεβαίως, δική σας, αλλά εάν εφαρµοστεί αυτό το ζήτηµα θα έχουµε σοβαρά προβλήµατα.
Το δεύτερο όσον αφορά αυτό που ζητάτε να εξειδικευτούν οι
χώροι όπου γίνεται η διδασκαλία και η έρευνα, θα έλεγα µε τον
τρόπο αυτό θα πρέπει να αποκλειστούν οι υπαίθριοι χώροι, φοιτητική λέσχη, διοικητικές υπηρεσίες, οι διάδροµοι, η ταράτσα, οι
τουαλέτες, ενδεχοµένως και τα γραφεία των µελών του ∆ΕΠ.
Κατά συνέπεια στους χώρους αυτούς να µη χρειάζεται καν η
άδεια ή η πρόσκληση του Πρυτανικού Συµβουλίου για την είσοδο
αστυνοµικής δύναµης. Έτσι, τουλάχιστον θεωρητικά στη σκέψη
των συντακτών του νοµοσχεδίου δεν θα επιτρέπεται στα αστυνοµικά όργανα να εισβάλουν στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά
θα ήταν δυνατόν να εισέρχονται στους διαδρόµους κ.λπ..
Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι ο κ. Μουτζούρης, ο Πρύτανης
του Πολυτεχνείου, είναι σαφής που λέει ότι όλοι οι χώροι ενός
πανεπιστηµίου συνιστούν άσυλο, ακόµη και µε την έννοια που
έχει δώσει ο νόµος Γιαννάκου. Σε όλους τους χώρους προάγεται
η εκπαίδευση και η έρευνα. Και συνεχίζει λέγοντας ότι για εµάς
όλοι οι χώροι του Πολυτεχνείου καλύπτονται από το πανεπιστηµιακό άσυλο.
Εδώ να σας θυµίσω και την τοποθέτηση του κ. Κακλαµάνη, ο
οποίος λέει ότι «είναι δυνατόν να πούµε ότι το άσυλο περιορίζεται στους χώρους διδασκαλίας και της έρευνας;» Σε ποιους θα
το πούµε; Στους φοιτητές; Στα µέλη ∆ΕΠ; Θα τους πούµε, δηλαδή, ότι έτσι και προλάβουν και µπουν στην αίθουσα, θα έχουν
άσυλο και αν είναι στο προαύλιο, δεν υπάρχει άσυλο;
Και εδώ θα ήθελα να σας πω, επειδή έχουµε και µια επέµβαση
και κατάργηση στο αυτοδιοίκητο του πανεπιστηµίου, ο Γιώργος
Παπανδρέου, ο νυν Πρωθυπουργός, στις 27-02-2007, κυρία
Υπουργέ, είχε πει επί λέξει ότι «το άσυλο είναι ένα θέµα που έχει
πολύ βαθύτερες ρίζες στην ελευθερία της σκέψης και την ακαδηµαϊκή, που πρέπει οπωσδήποτε να αντιµετωπιστεί µέσα από
τα πανεπιστήµια και δεν θα αντιµετωπιστεί µε το νόµο που εσείς
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έχετε φέρει».
Όπως λέω και στην ερώτησή µου, διατυπώνουµε τη θέση ότι
εµείς δεν είµαστε υπέρ των καταστροφών. Με το προηγούµενο
νοµικό πλαίσιο µπορούσε, χωρίς άδεια του αρµόδιου οργάνου
των ΑΕΙ, να µπει η Αστυνοµία, όταν διεξάγονταν αυτόφωρα κακουργήµατα και αυτόφωρα εγκλήµατα, δηλαδή, διάθεση ναρκωτικών, εµπρησµός, ανθρωποκτονία ή απόπειρά της, βιασµός.
Για όλους αυτούς τους λόγους είχε το δικαίωµα να µπει. Εποµένως το άσυλο δεν προασπίστηκε από εκείνους οι οποίοι διέπραξαν κακουργηµατικές πράξεις και µπορεί περίφηµα η Αστυνοµία
– επαναλαµβάνω, χωρίς άδεια των οργάνων – να µπει µέσα στο
Πανεπιστήµιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από την άλλη µεριά, οι φοιτητές οι οποίοι εξεγείρονται κυρίως
εναντίον της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης του πανεπιστηµίου
και εισβολής της αγοράς, αυτοί είναι οι οποίοι πολλές φορές κάνουν χρήση γενικών συνελεύσεων και συγκεντρώσεων και καταλαβαίνετε ότι όσα µέτρα και να ληφθούν, σε καµµία περίπτωση
δεν πρόκειται να µπει φρένο στην προσπάθεια αυτή των φοιτητών να υπερασπιστούν το δηµόσιο χαρακτήρα του.
Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει και ο κ. Χρυσοχοΐδης…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: … και τελειώνω – στις 1-3-2007
όπου δήλωσε ότι «κανείς δεν µπορεί να υποχρεώσει κανέναν
πρύτανη, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, αλλά και µε αυτά που θα
ισχύσουν, να λαµβάνει αποφάσεις. ∆εν είναι αυτή η απάντηση
στο πρόβληµα, εφόσον η Κυβέρνηση επιθυµεί και διακηρύσσει
ότι πρέπει να υπάρχει άσυλο στους ακαδηµαϊκούς χώρους. Να
είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να εφαρµοστεί ούτε αυτή…»
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε,
έπρεπε να έχετε τελειώσει προ πολλού.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Αυτά τα λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Εµείς λέµε ότι µην επιµείνετε σε αυτά, σεβαστείτε το αυτοδιοίκητο του πανεπιστηµίου και τα πράγµατα θα πηγαίνουν πάρα
πολύ καλύτερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Κουράκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κατέθεσε ψήφισµά της στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης,
το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία ∆ιαµαντοπούλου, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κουράκη, φαντάζοµαι ότι η διευκρίνισή σας ότι δεν είστε
υπέρ των καταστροφών στα πανεπιστήµια είναι εκ του περισσού,
γιατί δεν φαντάζοµαι ότι υπάρχει κόµµα που είναι υπέρ των καταστροφών για οποιοδήποτε λόγο.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, να σας καθησυχάσω και να σας
πω: ας µην θέτουµε συνεχώς θέµατα εκτός της πραγµατικής
ατζέντας, ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα να τεθεί για το άσυλο. Είµαστε σαφείς, το έχω πει από την πρώτη µέρα στη Βουλή, δεν τίθεται θέµα αλλαγής του νόµου, είµαστε εδώ.
Υπάρχει όµως ταυτόχρονα και ένα νοµοθετικό πλαίσιο, το
οποίο θα τηρηθεί, για να είµαστε απολύτως σαφείς. Έστειλα την
επιστολή σε χρόνο νεκρό. ∆εν θα ανοίγουµε κάθε φορά το θέµα
όταν θα γίνονται επεισόδια. Έθεσα το θέµα τώρα, ώστε οι πρυτάνεις και τα πρυτανικά συµβούλια µέσα στα αυτοδιοίκητα ιδρύµατα των οποίων προΐστανται, θα πρέπει να εφαρµόσουν το
νόµο, γιατί αλλιώς πρέπει να κατανοήσουν ότι οι ίδιοι έχουν ευθύνες, ότι δεν µπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει καταστροφές χωρίς να γίνεται καµµία προσπάθεια αυτές να
αντιµετωπιστούν.
Και να σας πω ότι συνεχώς η ατζέντα που αφορά τα πανεπιστήµια, θα αφορά την ουσία. Και η ουσία είναι η εκπαιδευτική
διαδικασία, η οποία δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, ότι υπάρχουν πάρα πολλές σχολές – και αυτό είναι θέµα και της ελληνικής Βουλής και των κοµµάτων – που κάποιος µπορεί να µπει στο
πανεπιστήµιο και να βγει από το πανεπιστήµιο και να µην έχει
πάει ούτε µία µέρα σε ένα µάθηµα και να πάρει πτυχίο. Αυτό είναι
θέµα, είναι θέµα ελευθερίας, δηµοκρατίας, αριστείας, ανάπτυξης της χώρας.
Όπως θα ήθελα να ανακοινώσω και στη Βουλή ότι φέτος είναι
η πρώτη φορά που δεν θα υπάρξει κανένα νέο τµήµα στα µηχανογραφικά. ∆εν θα ανοίξει κανένα νέο τµήµα, όπως γίνεται εδώ
και πάρα πολλά χρόνια, που κάθε χρόνο ανακοινώνουµε νέα τµήµατα στα ΤΕΙ και νέα τµήµατα στα πανεπιστήµια, χωρίς να έχουν
καθηγητές, χωρίς να υπάρχουν συγγράµµατα, χωρίς να υπάρχουν προγράµµατα σπουδών και πάνε οι φοιτητές σε όλα τα σηµεία της Ελλάδας και περιµένουν επί χρόνια τους καθηγητές να
έρθουν.
Λοιπόν, εάν αποφασίσουµε ότι το πανεπιστήµιο είναι ο κεντρικός µοχλός ανάπτυξης, αριστείας, κοινωνικής συνοχής, διανόησης για τη χώρα, τα πανεπιστήµιά µας θα µπουν στην πρώτη
προτεραιότητα. Και ο στόχος µας είναι να µπουν στα καλύτερα
πανεπιστήµια του κόσµου.
Αυτό σηµαίνει ότι καµµία απόφαση δεν θα γίνεται µε πολιτικά
κριτήρια, καµµία απόφαση δεν θα γίνεται για να ικανοποιηθούν
οποιουδήποτε άλλου είδους προτεραιότητες, εκτός από µία: την
ποιότητα στις σχολές, την ποιότητα της εκπαίδευσης, το «πρώτα
οι φοιτητές» και µετά οι δήµαρχοι ή οι τοπικοί παράγοντες, το
«πρώτα ο φοιτητής» και µετά οι καθηγητές και τα δικά τους συµφέροντα, το «πρώτα ο φοιτητής» και µετά η Κυβέρνηση και τα
κόµµατα. «Πρώτα ο φοιτητής», «πρώτα η ποιότητα της εκπαίδευσης» και µετά η συζήτηση για όλα τα άλλα.
Το να φέρετε το άσυλο ως κεντρικό στοιχείο της συζήτησης
της ατζέντας της παιδείας σας διαβεβαιώ ότι είναι µεγάλο λάθος.
Τα προβλήµατα της παιδείας είναι αλλού, δεν είναι στο άσυλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί τώρα η µε αριθµό 407/8-2-2010 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ανδρέα
Λυκουρέντζου προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την εξόφληση των προµηθευτών
των ηλεκτρονικών υπολογιστών που δόθηκαν δωρεάν στους µαθητές της Α’ Γυµνασίου κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Λυκουρέντζου έχει ως εξής:
«Η κυβέρνηση Καραµανλή αποφάσισε και υλοποίησε τη δωρεάν διανοµή φορητών προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
στις µαθήτριες και τους µαθητές της Α’ γυµνασίου από το τρέχον
σχολικό έτος µε στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής σύγκλισης
της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας µε τα αντίστοιχα επί-
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πεδα των άλλων χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρά το γεγονός ότι ήδη διατέθηκαν περίπου εκατόν είκοσι
έξι χιλιάδες υπολογιστές µε απόλυτα διαφανή διαδικασία µέσω
αγορών των δικαιούχων από µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας, δεν έχουν εξοφληθεί οι προµηθευτές, αφού η
Κυβέρνηση δεν καταβάλει τους οφειλόµενους πόρους.
Κατόπιν αυτών
Ερωτάται η αξιότιµη κυρία Υπουργός:
Έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούµενοι πόροι και πότε θα µεταβιβαστούν στην εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ώστε να
διατεθούν εν συνεχεία για την εξόφληση των προµηθευτών ηλεκτρονικών υπολογιστών;»
Στην ερώτηση του κ. Λυκουρέντζου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρος
Αρναουτάκης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η διανοµή των εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων φορητών υπολογιστών, που αποφάσισε η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι µέρος ενός µεγάλου έργου, το οποίο
ονοµάζεται ψηφιακή τάξη. Το έργο αυτό συµπεριλάµβανε, πέρα
από την προµήθεια των φορητών υπολογιστών, και την προµήθεια εξοπλισµού για τις ίδιες τις τάξεις, εξοπλισµό όπως διαδραστικούς πίνακες, ασύρµατα δίκτυα και άλλα. Επίσης, η
υλοποίηση αυτού του έργου συµπεριλάµβανε και την ψηφιοποίηση ενός µεγάλου µέρους των µαθηµάτων, γεγονός που δεν
βλέπω να θίγετε µε την ερώτησή σας, αγαπητέ συνάδελφε.
Η χώρα µας έχει δεσµευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για την υλοποίηση αυτού του έργου και έχει δεσµευτεί για το σύνολο αυτού του έργου και όχι µόνο για τη διάθεση των φορητών
υπολογιστών.
Η αποσπασµατικότητα και η προχειρότητα µε την οποία αντιµετώπισε η Νέα ∆ηµοκρατία αυτό το µεγάλο έργο, είναι εµφανής. Προκήρυξε τη διάθεση αυτών των εκατόν είκοσι δύο
χιλιάδων φορητών υπολογιστών, χωρίς να εντάξει αυτήν την
ενέργεια σε µια συνολικότερη στρατηγική για το µεγάλο έργο,
για το οποίο µάλιστα η ίδια δεσµεύτηκε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εδώ θα πρέπει να πούµε το εξής: δεν νοείται για την Κοινότητα έργο «ψηφιακή τάξη» µόνο µε τη διάθεση των φορητών υπολογιστών. Αν µείνουµε µόνο εκεί, η δαπάνη των 65.000.000 ευρώ
για τους φορητούς υπολογιστές δεν θα είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση. Για µια ακόµη φορά µια εξαγγελία της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν αποσπασµατική, ευκαιριακή και µη ενταγµένη σε
ουσιαστικό σχεδιασµό.
Οι φορητοί υπολογιστές δόθηκαν. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
θεωρεί πρώτη της προτεραιότητα το ψηφιακό σχολείο. Και ο φορητός υπολογιστής των µαθητών έχει αδιαµφισβήτητη θέση σε
αυτό.
Η δράση παρατάθηκε µέχρι τις 7 Νοεµβρίου του 2009. Μετά τη
λήξη της δράσης, προχωρήσαµε στη συλλογή και έλεγχο των
απαιτούµενων παραστατικών των προµηθευτών. Έχει ολοκληρωθεί το 85% αυτού του ελέγχου. Η διαχειριστική αρχή του Προγράµµατος «Ψηφιακής Σύγκλυσης» ήδη διενεργεί έλεγχο,
προκειµένου να ελεγχθεί ότι ακολουθηθήκαν όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες των κοινοτικών και ελληνικών οδηγιών για συγχρηµατοδοτούµενα έργα.
Με το πέρας αυτού του ελέγχου, και αφού έχουµε θετική εισήγηση από τη διαχειριστική αρχή, το Υπουργείο µας θα προχωρήσει στην πληρωµή των προµηθευτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, περίµενα να πείτε την τελευταία σας πρόταση
πρώτη, ότι θα εξοφλήσετε δηλαδή, τους προµηθευτές των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. ∆ιότι εµείς, µε απόλυτη διαφάνεια, χωρίς κεντρική προµήθεια, για να στηρίξουµε τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τις τοπικές αγορές, επιλέξαµε την
απευθείας προµήθεια στις µαθήτριες και στους µαθητές των ηλε-
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κτρονικών υπολογιστών.
Όλα τα άλλα που είπατε δεν έχουν θέση, παρά αντιπροσωπεύουν τη σταθερή σας στρατηγική να σπιλώνετε την κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας, να προσπαθείτε να µας πείτε ότι δεν
έγινε τίποτα, και ότι όλα τα θαύµατα θα γίνουν επί ΠΑΣΟΚ. Κάντε
υποµονή. Πρώτα ο Θεός, εδώ θα είµαστε και το Σεπτέµβριο και
το ∆εκέµβριο και θα κρίνουµε τις επιδόσεις σας σε όλα τα µέτωπα.
Αυτή η αλαζονεία και η υπεροψία που επιδεικνύετε απέναντί
µας, είναι κακοί σύµβουλοι. ∆εν οδηγούν πουθενά. ∆εν αρκεί να
λέτε για όλο το πρόγραµµα! Βεβαίως, έπρεπε να επαινέσετε την
κυβέρνηση µας, διότι επεξεργαστήκαµε ένα πρόγραµµα το οποίο
κάνει ένα αποφασιστικό βήµα στην ψηφιακή σύγκληση της εκπαιδευτικής κοινότητος.
Τί ήρθατε να µας πείτε; Ενώ κάναµε αυτό το πρόγραµµα, µείνατε µόνο στο αν θα πληρωθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Βεβαίως, και έπρεπε να δώσουµε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξεχάσατε ότι ο Αρχηγός σας εδώ, ήρθε κραδαίνων το ηλεκτρονικό βιβλίο, εµφανίζων ότι αυτή είναι η αποκάλυψη για την
εκπαιδευτική κοινότητα; Ήσασταν όµως, αντιπολίτευση τότε και
σας άρεσε. Όταν η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας σας ξεπέρασε, όταν δεν έχετε να πείτε τίποτα για το γεγονός ότι εµείς
δώσαµε τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τότε µας
λέτε αυτά τα επιχειρήµατα.
Βεβαίως, και έπρεπε να δοθούν. Και υπάρχουν λογισµικά προγράµµατα τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών, έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
έχουν γίνει βήµατα ουσιαστικά για να µπορούν να αξιοποιηθούν
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά εσείς µέχρι προχθές δεν είχατε ούτε γενικό γραµµατέα στο Υπουργείο σας, ο οποίος έχει
την αρµοδιότητα αυτή.
Αυτά που λέτε ότι επεξεργάζεστε τα κουπόνια και όλα τα άλλα
τα έγγραφα τα οποία έχουν έρθει, είναι απλά µια δικαιολογία.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το τµήµα αυτό, το 85% που έχετε
κάνει, θα µπορούσε προ µηνών να εξοφλείται. Απαντήστε, λοιπόν, στο συγκεκριµένο: Θα βάλετε χρήµατα στο λογαριασµό της
συγκεκριµένης Α.Ε., έτσι ώστε η εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» να µπορεί να αρχίσει την εξόφληση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων; Αυτό είναι το ερώτηµα. Όλα τα άλλα αφήστε τα στην
άκρη, και σας βεβαιώνω ότι εδώ θα είµαστε, υγεία να έχουµε και
θα τα κουβεντιάσουµε.
Τέλος, η υπεροψία, η αλαζονεία και η έπαρση –επιτρέψτε µου
να σας πω- είναι κακοί σύµβουλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, νοµίζω ότι η αλαζονεία και η έπαρση προέρχεται από εσάς, και όχι από εµάς. Όταν ένα πρόγραµµα κλείνει στις 7 Σεπτεµβρίου και πρέπει να γίνει έλεγχος, είναι δυνατόν
να πληρωθεί µέχρι τέλος του χρόνου, όταν είναι ενταγµένο στο
ΕΣΠΑ και όταν εµείς πρέπει να δώσουµε 700.000.000 υποχρεώσεις για το κλείσιµο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης; ∆εν
περίµενα από εσάς να απαντήσετε µε αυτόν τον τρόπο! Εµείς
προχωρούµε στον έλεγχο και αµέσως µόλις ολοκληρωθεί θα
πληρώσουµε αυτό το έργο. Να είστε σίγουρος και βέβαιος για
αυτό.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καλείται για ακόµη µια φορά να αντιµετωπίσει υποχρεώσεις πολλών εκατοµµυρίων, όχι αποσπασµατικά, αλλά µέσα από ένα σχέδιο, έτσι ώστε να είναι επιλέξιµες
οι δαπάνες. Και αυτό γιατί µπορεί να µην ήταν επιλέξιµες οι δαπάνες.
Εµείς σήµερα, αυτό το οποίο κάνουµε µέσω της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, ετοιµάζουµε πρόταση για το πώς πραγµατικά θα
κάνουµε τους φορητούς υπολογιστές εργαλεία σύγχρονης εκπαίδευσης.
Θα ήταν λοιπόν καλό, το ενδιαφέρον να επικεντρωνόταν στο
περιεχόµενο και µάλιστα, στο ψηφιακό περιεχόµενο του αυρια-
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νού σχολείου και όχι µόνο στην αγορά των υπολογιστών. Αυτό
ενδιαφέρει τα παιδιά, ενδιαφέρει τους γονείς, ενδιαφέρει τους
εκπαιδευτικούς, ενδιαφέρει την παιδεία µας. Για το λόγο αυτό,
έχουµε ευθύνη όλοι µας, κυρία Πρόεδρε, και τα χρήµατα θα τα
δώσουµε γιατί εµείς έχουµε αξιοπιστία και µπορούµε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουµε να τις υλοποιούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Σειρά τώρα έχει η µε αριθµό 404/8-2-2010 τρίτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην εταιρεία
«Μηχανική» στο Φράγµα Πείρου-Παραπείρου στην Αχαΐα κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Καραθανασόπουλου έχει ως ακολούθως:
«Εδώ και τέσσερις µήνες οι εργαζόµενοι της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» στο Φράγµα Πείρου-Παραπείρου στην Αχαΐα, αλλά και
σε άλλα εργοτάξια δηµοσίων έργων στην Πάτρα, παραµένουν
απλήρωτοι, ενώ η εταιρεία µέσα στην καπιταλιστική κρίση έχει
«αυγατίσει» τα κέρδη της κατά 170%, µε πάνω από 17.000.000
ευρώ καθαρά κέρδη το πρώτο εννεάµηνο του 2009.
Παρά τις επανειληµµένες εκκλήσεις προς τον περιφερειάρχη
και τον εισαγγελέα, δεν κινείται καµµία διαδικασία για την καταβολή των δεδουλευµένων.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός τι µέτρα θα πάρει για να πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους οι εργαζόµενοι και να συνεχίσουν
τη δουλειά τους χωρίς να επαναληφθεί στο µέλλον το ίδιο φαινόµενο;»
Στην ερώτηση του κ. Καραθανασόπουλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουµάνης.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως αναφέρεται και στο κείµενο της ερώτησής σας στην εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» οι εργαζόµενοι έχουν
προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας για τη µη καταβολή δεδουλευµένων.
Το Υπουργείο και η Επιθεώρηση Εργασίας ενηµερώθηκαν στις
19 Ιανουαρίου 2010 για το συγκεκριµένο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε, και βέβαια για την επίσχεση που έγινε από πενήντα
τρεις εργαζόµενους της παραπάνω εταιρείας, λόγω µη καταβολής των δεδουλευµένων για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο
του 2009.
Οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές του Νοµού Αχαΐας επισκέφτηκαν
την ίδια µέρα το συγκεκριµένο εργοτάξιο, για να εξετάσουν τα
καταγγελλόµενα και πράγµατι, διαπίστωσαν ότι οι οφειλές της
εταιρείας προς τους εργαζόµενους ήταν 188.643 ευρώ για το
Νοέµβριο και 168.204 ευρώ για το µήνα ∆εκέµβριο του 2009, για
ενενήντα πέντε εργαζόµενους συνολικά.
Μετά την προσκόµιση από την εταιρία των γραπτών εξηγήσεων, ζητήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία και η Επιθεώρηση προχώρησε στην υποβολή µήνυσης, η οποία διαβιβάστηκε στον
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Πατρών.
Πέραν αυτών που ανέφερα, ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ο κ. Χάλαρης επικοινώνησε µε το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων για να επιληφθεί του θέµατος,
γιατί πραγµατικά ήταν µεγάλο το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε
για τους εργαζόµενους της συγκεκριµένης εταιρίας.
Το πρόβληµα ρευστότητας που επικαλέστηκε η εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» οφείλεται –σύµφωνα µε τους δικούς της ισχυρισµούς- στο γεγονός ότι υπάρχουν συσσωρευµένα χρέη από το
δηµόσιο, για έργα τα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν
έχουν πληρωθεί. Οι υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, µε βάση και όσα προανέφερα, έχουν επιληφθεί και παρακολουθούν το θέµα στενά έτσι ώστε να υπάρξει λύση στο
πρόβληµα. Ταυτόχρονα όµως, σήµερα υπάρχει διαδικασία τριµερούς συµφιλιωτικής διαδικασίας, έχουν κληθεί τα δυο µέρη
και θα γίνει η σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να
υπάρξει λύση στο πρόβληµα, σε ό,τι αφορά την καταβολή των
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δεδουλευµένων, και βέβαια διασφάλιση των θέσεων εργασίας
για τους εργαζόµενους στη συγκεκριµένη εταιρεία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µου φαίνεται ότι πολύ αψήφιστα βλέπετε το
ζήτηµα. Η υπόθεση αυτή αφορά πάνω από εκατόν πενήντα εργαζόµενους σε όλα τα έργα της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ», τουλάχιστον
στην περιοχή της Πάτρας και είναι πάνω από τέσσερις µήνες
απλήρωτοι.
Αυτό σηµαίνει τεράστια οικογενειακά, οικονοµικά, κοινωνικά
προβλήµατα για τους εργαζόµενους. Μετά από αγώνες, τους
οποίους κάνουν και απεργιακές κινητοποιήσεις, µπήκε χθες ένας
µήνας από τα δεδουλευµένα τα οποία τους χρωστούσε η επιχείρηση.
∆εύτερο ζήτηµα. Αυτό δεν είναι το µοναδικό περιστατικό. Καθηµερινά ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια ανάλογα περιστατικά και
µε άλλες επιχειρήσεις. ∆ύο-τρεις µήνες απλήρωτοι ή έναντι, έναντι των δεδουλευµένων. Κατά τη γνώµη µας, αποτελεί, τουλάχιστον, πρόκληση από µεριάς, κατ’ αρχάς της εργοδοσίας, η
συγκεκριµένη στάση. ∆ιότι µιλάµε για τη «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» µια τεράστια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία είχε κέρδη όλα αυτά τα
χρόνια, τα µεικτά κέρδη το 2006 ήταν 38.000.000 ευρώ, το 2007
78,8 εκατοµµύρια ευρώ, το 2008 έφθασαν τα 80.000.000 ευρώ
και το 2009 ήταν αυξηµένη και πάλι η κερδοφορία.Σε ποιανού τις
πλάτες γίνονται αυτά;
∆εύτερη πρόκληση. Η υπόθεση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο ιδιοκτήτης και ο µεγαλοµέτοχος της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ»,
λόγω των ευεργετηµάτων του, -διότι έχει αναδειχθεί και µέγας
ευεργέτης- καθηµερινά ανταµείβεται µε µεγαλόσταυρους.
Όµως, καθηµερινά οι εργαζόµενοι σηκώνουν το σταυρό του µαρτυρίου.
Βεβαίως, είναι πρόκληση και από µεριάς της Κυβέρνησης.
Εµείς το λέµε καθαρά: Έχετε δηµιουργήσει ένα πλαίσιο που είτε
νοµιµοποιεί είτε επιτρέπει τις αυθαιρεσίες των κεφαλαιοκρατών.
Έχουν ουσιαστικά το ακαταλόγιστο. Και η σηµερινή Κυβέρνηση,
αλλά και η προηγούµενη, δεν προασπίζονται τα εργασιακά, εργατικά, λαϊκά δικαιώµατα και συµφέροντα.
Το αποτέλεσµα: οι εργαζόµενοι να είναι ανάµεσα σε δύο µυλόπετρες. Από τη µια µεριά την αξιοποίηση του κεφαλαιοκράτη,
για να εκβιάζει την Κυβέρνηση, να παίρνει ζεστό χρήµα χρωστώντας στους εργαζόµενους, και από την άλλη την ίδια την Κυβέρνηση, που τους συνθλίβει καθηµερινά. ∆εν αποτελεί
πρόκληση, κύριε Υφυπουργέ, όταν η ίδια η Κυβέρνηση αρνείται
έστω και αυτό το κουτσουρεµένο, το ψεύτικο, το αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο να υλοποιήσει;
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει το π.δ. 609/85, το οποίο
ισχύει. Στο άρθρο 34, παράγραφος 7, λέει ότι µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες -εφόσον υπάρχουν τέτοια ζητήµατα- πρέπει να εξοφληθούν οι εργαζόµενοι µε ευθύνη αυτού που ανέθεσε το έργο,
του αναδόχου. Εδώ δεν κάνετε τέτοια πράγµατα. Τι κάνετε; Για
παράδειγµα, δίνετε λευκή επιταγή. Έγινε η καταγγελία στις 19 Ιανουαρίου στην Επιθεώρηση Εργασίας, από τότε έχει περάσει
σχεδόν ένας µήνας και το παραπέµψατε στον εισαγγελέα. Λοιπόν, τι θα κάνει ο εισαγγελέας; Μετά από ένα χρόνο, µετά από
δύο, θα επιληφθεί του ζητήµατος και ως τότε θα είναι απλήρωτοι; Γιατί στο ενδιάµεσο εκταµιεύσατε, µε βάση τη δήλωση του
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών, 115.000.000
ευρώ στον κ. Εµφιετζόγλου και στη «ΜΗΧΑΝΙΚΗ». Από αυτά δεν
έδωσε ούτε δεκάρα τσακιστή.
Γιατί δεν προχωρήσατε, λοιπόν, στην υλοποίηση; Τι σχέση έχει
αυτός ο κοινωνικός διάλογος-απάτη, στον οποίο δεν συµµετέχουν οι εργαζόµενοι που απεργούν; Γιατί να συµβιβαστούν στο
πότε θα δοθούν τα δεδουλευµένα, αφού υπάρχει εδώ το προεδρικό διάταγµα; Εφαρµόστε, τουλάχιστον, το προεδρικό διάταγµα και εξοφλείστε άµεσα τους εργαζόµενους, µε βάση τα
στοιχεία τα δικά σας, της Επιθεώρησης Εργασίας.
Γιατί πάτε σε τέτοιους διαλόγους για να δώσετε νέο «κράτος»
στον κεφαλαιοκράτη; «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα»! Άµεση
εξόφληση των δεδουλευµένων στη «ΜΗΧΑΝΙΚΗ», µε ευθύνη της
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Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν αντιλαµβάνοµαι από πού προκύπτει το
συµπέρασµά σας, ότι παίρνουµε αψήφιστα αυτά τα προβλήµατα,
που δηµιουργούνται από τις επιχειρήσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εκ του αποτελέσµατος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Σας είπα και πριν ότι η Επιθεώρηση
Εργασίας αυθηµερόν έκανε τον έλεγχο στην επιχείρηση. Σήµερα
γίνεται η τριµερής σύσκεψη και διαδικασία στο Υπουργείο. Μέσα
σε είκοσι ηµέρες, αυτό ζήτησαν οι εργαζόµενοι και αυτό κάναµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν το ζήτησαν οι εργαζόµενοι. Οι ξεπουληµένοι στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας το ζήτησαν. Είναι ψεύδος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Η συµφιλιωτική συµφωνία γίνεται µετά
από αίτηµα της πλευράς των εργαζοµένων. Γιατί αγνοείτε το Εργατικό Κέντρο; ∆ηλαδή τι θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν εφαρµόζετε το
προεδρικό διάταγµα; Γιατί το καταπατάτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Σε κάθε περίπτωση, το νοµοθετικό
πλαίσιο, το οποίο εφαρµόζουµε είναι συγκεκριµένο και δεν µπορούµε να λειτουργούµε κατά περίπτωση, όπως εσείς θέλετε.
Εµείς, σε καµµία περίπτωση, αυτά τα προβλήµατα δεν τα προσπερνάµε. Ασχολούµαστε καθηµερινά. Κατανοούµε απόλυτα το
πρόβληµα των συγκεκριµένων εργαζοµένων. Και θα συµφωνήσω
µαζί σας στο σηµείο που είπατε, ότι δυστυχώς δεν είναι οι µόνοι,
γιατί είναι χιονοστιβάδα τα προβλήµατα στο χώρο αυτό, κυρίως
στον κατασκευαστικό τοµέα, µετά την κρίση που αντιµετωπίζει η
χώρα µας.
Οι εκκρεµότητες που έχουν µείνει από την προηγούµενη κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την πληρωµή των επιχειρήσεων για συγκεκριµένα έργα, είναι σηµαντικές. Ωστόσο, δεν αποτελούν
άλλοθι για την όποια εταιρεία να καθυστερεί την καταβολή των
δεδουλευµένων.
Εκείνο που επίσης πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η Κυβέρνηση έχει συγκεκριµένα εργαλεία, µε τα οποία µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων. ∆εν µπορεί να
επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυθηµερόν την καταβολή των δεδουλευµένων. Υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες, που είµαστε υποχρεωµένοι να ακολουθήσουµε. Οι επιθεωρήσεις
εργασίας έχουν αυξήσει τους ελέγχους τους κατά 40% το τελευταίο τετράµηνο. Θα έλεγα ότι είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα, µε άµεσο τρόπο, όπου υπάρχουν καταγγελίες και κυρίως
όπου υπάρχει παραβατικότητα από την πλευρά των επιχειρήσεων.
Έχουµε, όµως, να αντιµετωπίσουµε µία πρωτόγνωρη κατάσταση µετά την κρίση, που αντιµετωπίζει η χώρα µας τα τελευταία χρόνια. ∆εν είναι η µοναδική επιχείρηση. ∆εν είναι µία ή δύο
ή πέντε οι επιχειρήσεις. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες
δηµιουργούν ανάλογα προβλήµατα. ∆εν υπάρχουν, όµως, µαγικοί τρόποι για να αντιµετωπίσουµε τέτοια προβλήµατα.
Το πρώτο που έκανε το Υπουργείο Εργασίας, όταν αναλάβαµε
τα καθήκοντά µας, ήταν να δει την βελτίωση του νοµοθετικού
πλαισίου, έτσι ώστε να υπάρχει ενίσχυση της προστασίας των
εργαζοµένων.
Τις επόµενες ηµέρες καταθέτουµε νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει τέτοιες ρυθµίσεις που ενισχύουν τους εργαζόµενους, που
ενισχύουν, επίσης, τις επιχειρήσεις για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. ∆ιαµορφώνουµε τις προϋποθέσεις, για να υπάρχει απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είπα και πριν, σε προηγούµενη απάντηση µου, ότι η απορροφητικότητα που είχαµε το προηγούµενο διάστηµα ήταν της τά-
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ξεως του 1 έως 3 τοις χιλίοις. Εµείς θα εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια για να υπάρχει αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στην
κατεύθυνση να ενισχύσουµε την απασχόληση.
Συνεχίζουµε τις πολιτικές ενίσχυσης των νέων, για να µπορούν
να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και βέβαια, οι επόµενοι µήνες θα είναι δύσκολοι. Ωστόσο, από πλευράς µας θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν -µέσα στο µέτρο του δυνατούγια να υπάρξει ανάκαµψη στο χώρο της αγοράς εργασίας, να
υπάρξουν λύσεις στα προβλήµατα των εργαζοµένων, αλλά και
των ανέργων.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ε µας απαντάτε γιατί
δεν εφαρµόζετε το προεδρικό διάταγµα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): ∆εν είναι δική µου απόφαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε τελειώσει, κύριε
Κουτρουµάνη.
Συνεχίζουµε µε την µε αριθµό 409/8-2-2010 τέταρτη και τελευταία επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά
µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληµµυροπαθείς σε
δήµους και επιχειρήσεις του Νοµού Μαγνησίας κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση έχει ως εξής:
«Σε λίγες ηµέρες, συµπληρώνονται δύο µήνες από την ηµέρα
που πολλοί δήµοι του Νοµού Μαγνησίας υπέστησαν µεγάλες ζηµιές από την καταστροφική πληµµύρα που έπληξε την περιοχή
στις 9-10 ∆εκεµβρίου.
Παρ’ όλο που έχει παρέλθει τόσο µεγάλο διάστηµα, οι ∆ήµαρχοι και οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν -Αγριά,
Σούρπη, Πτελεός, Κάρλα, Πορταριά, Ζαγορά, Αρτέµιδα, Σκιάθος, Σκόπελος, Βελεστίνο, Μούρεσι- µεγάλο µέρος δηλαδή των
∆ήµων του Νοµού Μαγνησίας, ακόµα περιµένουν κλιµάκια του
Υπουργείου σας ή των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας -ως
οφείλανε- να εκτιµήσουν τις ζηµιές, ώστε στη συνέχεια να δοθούν οι απαραίτητες αποζηµιώσεις, τόσο στους πληγέντες δήµους όσο και στις επιχειρήσεις και στους κατοίκους που
υπέστησαν καταστροφές από τις πληµµύρες.
Το παράξενο είναι ότι δεν διατέθηκαν ούτε καν τα προβλεπόµενα από τα αντίστοιχα κονδύλια της ΣΑΤΑ και της ΣΑΕ 055, που
χρηµατοδοτούν αποζηµιώσεις από ακραία καιρικά φαινόµενα.
Τέλος, παρά τις εκκλήσεις των τοπικών φορέων και παρ’ όλο
που έχουν ολοκληρώσει µόνοι τους τη διαδικασία να κηρυχθούν
οι πληγείσες περιοχές ως πληµµυρόπληκτες, ακόµη δεν έχετε
υπογράψει την ΚΥΑ, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία των αποζηµιώσεων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, που υπέστησαν τις ζηµιές.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Γιατί µέχρι σήµερα από βασικούς χρηµατοδοτικούς πόρους
που λαµβάνουν οι δήµοι, όπως ΣΑΕ 055 και η ΣΑΤΑ, δεν χρησιµοποιήσατε κονδύλια για να τους αποζηµιώσετε από τις πληµµύρες και πότε και πως θα δοθεί η ουσιαστική οικονοµική
βοήθεια στους παραπάνω πληγέντες ∆ήµους;
2. Πότε θα υπογράψετε –αφού το Υπουργείο Υποδοµών έχει
ήδη υπογράψει- ώστε να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) για την καταβολή αποζηµιώσεων σε πληµµυροπαθείς µικροµεσαίες επιχειρήσεις και κατοίκους;»
Στην ερώτηση του κ. Μαρκάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Έχετε το λόγο, κύριε Υφυπουργέ, για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριοι συνάδελφοι, για τη δεύτερη ερώτηση, την οποία κάνατε, υπεγράφη από
τον Υπουργό Εσωτερικών η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία
χαρακτηρίζει την περιοχή θεοµηνιόπληκτη και την οριοθετεί. Αναµένεται η υπογραφή από έναν ακόµα Υπουργό. ∆εν υπήρχε καθυστέρηση, δεν µπορεί να λογιστεί ως καθυστέρηση, γιατί
περιµέναµε και τα στοιχεία από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για
την αποτίµηση των ζηµιών σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά, κ.λπ.
Τώρα, για το πόσο έχει ανταποκριθεί το Υπουργείο και η Κυβέρνηση στις θεοµηνίες που έχουν προκύψει στην περιοχή σας,
αλλά και σε άλλες περιοχές θέλω να σας πω κατ’ αρχήν, το εξής,
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µιάς και είναι και άλλοι συνάδελφοι κι εσείς. Ότι ήδη µέσα σ’ ένα
µήνα που είµαι στο Υπουργείο µε έχει επισκεφθεί η µισή Ελλάδα,
η οποία αιτείται πιστώσεων, κυρίως για θεοµηνίες και όχι µόνο
από θεοµηνίες, αλλά και άλλα γεγονότα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως έκτακτου χαρακτήρα. Το πρώτο πράγµα το οποίο κάναµε
σ’ αυτήν την Κυβέρνηση είναι ότι σκεφθήκαµε ότι δεν είναι δυνατόν να µοιράζονται πιστώσεις του προϋπολογισµού, µε εντελώς υποκειµενικά κριτήρια.
Στις 29 ∆εκεµβρίου του 2009, λοιπόν, έχοντας στη διάθεσή
µας µία πίστωση των 8.000.000 κατανείµαµε την πίστωση αυτή
στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία συµφωνήσαµε µε την
ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά
µετά από χρόνια. Είναι κάτι το οποίο δηλώνει απεµπόληση ενός
εθιµικού δικαιώµατος των κυβερνήσεων και κυρίως των Υπουργών να µοιράζουν κατά βούληση πιστώσεις. Είναι ένα πολύ σηµαντικό ποσό.
Θέλω να σας πώ ότι στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, στις 29 ∆εκεµβρίου του 2009 αποδόθηκαν 484.460.000
ευρώ για την αποκατάσταση ζηµιών που υπέστησαν βασικές υποδοµές των ΟΤΑ του νοµού, εξαιτίας των θεοµηνιών που έπληξαν
την περιοχή.
Επίσης, οι ∆ήµοι Αργαλαστής, Μηλέων, Σηπιάδος, Σκοπέλου
και Σούρπης, πήραν αντίστοιχα τα ποσά των 18.000 ευρώ,
18.000 ευρώ, 18.000 ευρώ, 24.000 ευρώ και 40.000 ευρώ αντίστοιχα. Έκτοτε δεν κατανεµήθηκαν πιστώσεις µε τέτοιο έκτακτο
τρόπο. Όποτε κατανεµηθούν, θα κατανεµηθούν πάλι µε τα ίδια
κριτήρια.
Κλείνοντας αυτό το πρώτο µέρος της απάντησής µου, θέλω να
σηµειώσω ότι εκτός από τα ποσά που µε έκτακτο τρόπο δίνονται,
υπάρχουν αρµοδιότητες µε τις οποίες είναι επιφορτισµένες και
οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αρµοδιότητες οι οποίες έχουν σχέση και µε την παρέµβαση σε
έκτακτες περιπτώσεις.
Και θέλω να σας πω ότι φέτος, παρά την δηµοσιονοµική κρίση,
εκτός από τα τακτικά έσοδα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν
ήδη υπογραφεί πιστώσεις 200.000.000 ευρώ περίπου, που είναι
η δόση των γνωστών ως παρακρατηθέντων. Και επίσης, εντός
των ηµερών υπογράφονται από τις δηµόσιες επενδύσεις πιστώσεις της τάξης των 240.000.000 ευρώ που είναι δηµόσιες επενδύσεις, δηλαδή ΣΑΤΑ, Συλλογική Απόφαση Έργων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Λέω, αθροίστε τα τρία ποσά και θα διαπιστώσετε
-ή µιλήστε και µε τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησηςότι έχουν νιώσει την πιο ευχάριστη έκπληξη από τις δυνατότητες της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί αυτό το χρόνο, µε αυτές
τις πιστώσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζω σαν ελαφρυντικό ότι έχετε αναλάβει σαν Υφυπουργός πριν από λίγους
µήνες. Θα αναγνωρίσω ακόµη ότι το Υπουργείο σας έχει αναλάβει δύσκολα νοµοθετήµατα, όπως είναι του εκλογικού νόµου, η
χορήγηση ψήφου στους µετανάστες που µπήκαν σαν λαθροµετανάστες στη χώρα µας. Αλλά πρέπει να σας επισηµάνω το γεγονός ότι ήδη έχετε χάσει τη µάχη µε την καθηµερινότητα, µε τα
προβλήµατα των πολιτών και κυρίως έχετε χάσει τη µάχη για τη
βοήθεια και τη λειτουργία των δήµων. Και ξέρετε ότι τα προβλήµατα των δήµων δεν σταµατούν και οι δήµαρχοι αισθάνονται
εγκαταλελειµµένοι.
Η θεοµηνία που έπληξε το ∆εκέµβριο τη Μαγνησία ανέδειξε
προβλήµατα, τόσο στην Κυβέρνησή σας, όσο και στο Υπουργείο
σας. Στην ουσία, οι δήµοι αισθάνθηκαν -και αισθάνονται ακόµηότι έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Το ίδιο αισθάνονται και
οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι του νοµού.
Εγώ θα σας αναφέρω –δεν αµφισβητείται βέβαια η θεοµηνίατα δηµοσιεύµατα τοπικών εφηµερίδων εκείνης της εποχής: «Καταστροφή στη Μαγνησία», «Βροχή µε το τουλούµι όσο για ένα
µήνα ή µισό χρόνο», «Μεγάλες ζηµιές στην περιοχή της Κάρλας»,
«Ένας χείµαρρος ολόκληρη η Αγριά», «Κόκκινος συναγερµός
χθες για τη Μαγνησία», «Χείµαρρος πήρε µαζί του κτηνοτρόφους
στην περιοχή της Σούρπης», «Στο έλεος της νεροποντής η Σκιά-
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θος», κ.λπ. Θα τα καταθέσω, για τα Πρακτικά.
Όµως, επικοινωνιακά εκείνη την εποχή πήγατε καλά. Ο κ. Βούγιας που πήγε για άλλο λόγο στη Μαγνησία, επισκέφθηκε τις
πληγείσες περιοχές. Και σήµερα, έχουµε έκκληση προς τον
Υπουργό τον κ. Ραγκούση να δούµε τι θα γίνει µε τις αποζηµιώσεις. Και είπατε πράγµατι ότι υπέγραψε την κοινή υπουργική
απόφαση, όµως χρειάστηκε να γίνει έκκληση, χρειάστηκε να γίνει
επίκαιρη ερώτηση δική µου. Και χαίροµαι που βοήθησα προς
αυτήν την κατεύθυνση. Θα σας πω επίσης ότι ξέρω εγώ γιατί καθυστερήσατε. Απλώς χάσατε το χαρτί από το Υπουργείο Υποδοµών και χρειάστηκε να σας το ξαναστείλει, για να το υπογράψετε.
Ελπίζω να µην χρειαστεί να κάνω κι άλλη επίκαιρη ερώτηση για
να το υπογράψει και το Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να λυθεί
το θέµα αυτό.
Σήµερα, είπατε επίσης, ότι δόθηκαν πιστώσεις το ∆εκέµβριο.
Το παράξενο είναι ότι οι πιστώσεις αυτές που δόθηκαν σε δήµους -πράγµατι, δόθηκαν µικροποσά σε δήµους- δόθηκαν σε δήµους που δεν είχαν υποβάλει αιτήσεις, δεν είχαν υποστεί ζηµιές
από τη θεοµηνία του ∆εκεµβρίου, όπως είναι δύο δήµοι, να µην
αναφέρω τα ονόµατά τους που καλά έκαναν και πήραν τις επιχορηγήσεις. Το παράξενο είναι, επαναλλαµβάνω, ότι οι επιχορηγήσεις δόθηκαν σε αιτήσεις που έκαναν οι δήµοι, πριν γίνει η
θεοµηνία. Ο ένας ∆ήµος είχε κάνει αίτηση στις 27 Οκτωβρίου,
άλλος στις 29 Οκτωβρίου και η θεοµηνία έγινε το ∆εκέµβριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ήδη, έχετε περάσει
το µισό λεπτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ναι, την ανοχή όµως που δείχνετε στα
άλλα κόµµατα, παρακαλώ να τη δείξετε και στο Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε γιατί ο χρόνος προχωράει.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρακαλώ, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να
έχω µία συγκεκριµένη απάντηση, αν θα δώσετε πιστώσεις στους
δήµους που επλήγησαν από τη ΣΑΕ 055, διότι η ΣΑΕ 055 είχε
µηδέν πίστωση την εποχή εκείνη και εξακολουθεί να έχει µηδενική πίστωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παύλος Μαρκάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Ντόλιος για τη δευτερολογία
του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Η κατανοµή του
∆εκεµβρίου του 2009, έγινε µε κριτήρια επί των αιτηµάτων που
υπήρχαν στο Υπουργείο. Επαναλαµβάνω, αυτά υπήρχαν. ∆εν
υπήρχαν αιτήµατα τεκµηριωµένα από τους δήµους, τους οποίους αναφέρεστε προφανώς, γι’ αυτό και εξαιρέθηκαν. ∆εν εξαιρέθηκε κανένας δήµος που είχε καταθέσει αίτηµα, το οποίο
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βρισκόταν στο Υπουργείο και το οποίο είχε µία ελάχιστη τεκµηρίωση. Αυτό είναι το ένα ζήτηµα.
Πληµµύρες στο Βόλο, στη Μαγνησία έχουµε 9 µε 10 ∆εκεµβρίου. Σε είκοσι µέρες η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τις θεοµηνίες παίρνει αυτά που είπαµε, περίπου 500.000.000 ευρώ και
µοιράζονται και τα άλλα ποσά, τα οποία δεν είναι ευκαταφρόνητα, κύριοι συνάδελφοι. ∆εν ξέρω αν έχετε µία αίσθηση των µεγεθών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν είναι ευκαταφρόνητα
στους δήµους.
Επιπλέον αυτά τα οποία λέτε για τη ΣΑΕ 055 θέλω να σας πω
ότι συνήθως µέχρι τώρα ο κανόνας, το καθεστώς, ήταν να αντιµετωπίζονται τέτοιου είδους θεοµηνίες µέσω των οριζόντιων
δράσεων του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ». Θέλω να σας πω ότι
από µία αποτίµηση που κάναµε αυτή την εποχή στο Πρόγραµµα
ΘΗΣΕΑΣ διαπιστώσαµε ότι τα συµβασιοποιηθέντα έργα, τα νοµίµως δηµοπρατηθέντα –γιατί υπάρχουν και άλλου είδους έργακαι όχι τα ενταγµένα, έχουν υποχρεώσεις της τάξης του
1.060.000.000 ευρώ. Οι προσδοκώµενοι πόροι, οι προσδοκώµενες εισροές στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» για το 2010 -που είναι
και η τελευταία χρονιά εισροών- είναι 500.000.000 περίπου. Με
την παρούσα δηµοσιονοµική κατάσταση θα πρέπει να υπάρξει
ένας έκτακτος τρόπος χρηµατοδότησης του «ΘΗΣΕΑ».
Φαντάζοµαι να αντιλαµβάνεσθε ότι και ως προς το τελευταίο
υπάρχει µία µεγάλη δυσκολία, αλλά θα πρέπει να αντιλαµβάνεσθε πως και γι’ αυτή την κατάσταση του συγκεκριµένου Προγράµµατος και του συγκεκριµένου Υπουργείου δεν φταίει το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Έχετε εικόνα των δήµων
και των δηµάρχων της χώρας; Μιλήστε µε οποιονδήποτε δήµαρχο και πείτε του πώς πήγε η χρηµατοδότηση των δήµων τον
πρώτο µήνα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Εγώ αναφέρθηκα σε κάποια ποσά και κρατήστε τα. ∆ιακόσια εκατοµµύρια
από τακτικούς φόρους…
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ είµαι είκοσι χρόνια
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Τότε αντιλαµβάνεσθε πολύ καλά το τι λέω.
∆ιακόσια δεκατρία εκατοµµύρια ευρώ είναι τα παρακρατηθέντα, διακόσια σαράντα εκατοµµύρια ευρώ από δηµόσιες επενδύσεις. Και εφόσον έχετε και τόσα πολλά χρόνια κύριε
συνάδελφε, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση –και χαίροµαι που το
ακούω- θα ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα χρήµατα αξιοποιούνται
από τους δήµους µε διάφορους τρόπους και έχουν τη δυνατότητα –επιβάλλεται µάλιστα- να τα προσανατολίσουν και προς
στις αρµοδιότητες εκείνες, που έχουν σχέση µε έκτακτες ανάγκες.
Οι έκτακτες ανάγκες δεν είναι υπόθεση και πρόβλεψη µόνο
του κράτους, είναι πρόβλεψη και υπόθεση και της πρώτου και
δεύτερου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «∆ιαρρυθµίσεις
στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δέκα
ώρες.
Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές,
ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορίζεται στο µισό του χρόνου που προβλέπεται από
τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής. Επίσης, προτείνω να λάβει το λόγο ένας οµιλητής ορισµένος από κάθε
κόµµα, κατ’ έθιµον.
Εποµένως, στη συζήτηση επί της αρχής οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, έχουν χρόνο οµιλίας επτάµισι λεπτά, οι Υπουργοί εννέα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας δέκα λεπτά, η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΛΑΟΣ και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ επτάµισι λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έξι
λεπτά και οι πέντε ορισθέντες οµιλητές από τα κόµµατα από τρεισήµισι λεπτά. Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου
της πρωτολογίας.
Στη συζήτηση επί των άρθρων οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν δύο λεπτά, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι Υπουργοί δύο λεπτά την πρώτη φορά και από ενάµισι
λεπτό κάθε επόµενη φορά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
έχουν δύο λεπτά την πρώτη φορά και ενάµισι λεπτό µέχρι δύο
φορές ακόµη. Η διάρκεια οµιλίας ορισµένων οµιλητών είναι δύο
λεπτά.
Εφόσον τα άρθρα συζητηθούν σε ενότητες, οι χρόνοι αυτοί διπλασιάζονται.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109 η Βουλή µπορεί, µετά από
πρόταση του Προέδρου της, να καθορίσει το χρόνο που θα διατεθεί για την κατ’ αρχήν και την κατ’ άρθρον συζήτηση και εάν
δεν ληφθεί αυτή η απόφαση διατίθενται τέσσερις ώρες για την
κατ’ αρχήν και έξι ώρες για την κατ’ άρθρο συζήτηση.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας προτείνω να ξεκινήσουµε µε τα περιθώρια που θέτει ο Κανονισµός και στη συνέχεια να τα αναπροσαρµόσουµε, εάν χρειαστεί µε νεότερη απόφαση. Θέλω
όµως σε ό,τι αφορά τον τρόπο συζήτησης των άρθρων, εάν θέλετε να συµφωνήσουµε από τώρα. Το νοµοσχέδιο έχει δύο
άρθρα, από την άλλη πλευρά, όµως, ο χρόνος -εάν πάµε όπως
ακούστηκε από τους οµιλητές, άρθρο, άρθρο- θα είναι το πολύ
δύο λεπτά.
Συµφωνεί το Σώµα να συζητηθούν τα άρθρα ως ενότητα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς, το Σώµα οµόφωνα συνεφώνησε να συζητηθούν τα άρθρα ως ενότητα µε
χρόνο τον διπλάσιο των δύο λεπτών, των ενάµισι κ.λπ..
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας κ. Σπυροπάνο Μαργέλη, σας ενηµερώνω ότι από το ΛΑΟΣ ορίζεται ως
ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος και
ως οµιλητής ο Βουλευτής κ. Βορίδης Μαυρουδής και από τον
ΣΥΡΙΖΑ ορίζεται ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ευαγγελία
Αµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κανονικά θα µπορούσαµε να µην
κάνουµε αυτή τη συζήτηση. Οι χρόνοι αυτοί είναι καταπληκτικοί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Αυτά ισχύουν και από

το Σύνταγµα και από τον Κανονισµό και αυτό συνηθίζεται κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Σπυροπάνος
Μαργέλης.
Ορίστε κύριε Μαργέλη, έχετε το λόγο για επτάµισι λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
το προτεινόµενο νοµοσχέδιο αναπροσαρµόζεται ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
κίνησης.
Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της οικονοµικής της πολιτικής για
την ανάταξη της οικονοµίας και τον περιορισµό των ελλειµµάτων
του προϋπολογισµού, έκρινε αναγκαία –πέραν των άµεσων µέτρων που έχει λάβει για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας
της οικονοµικής πολιτικής- και τη συγκεκριµένη αναπροσαρµογή
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα
του προϋπολογισµού.
Συγκεκριµένα, βάσει των ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου, η επιβάρυνση από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
ανέρχεται σε 12 λεπτά το λίτρο, 14 λεπτά µαζί µε το ΦΠΑ για τη
βενζίνη και σε 5 λεπτά το λίτρο, 6 λεπτά µαζί µε το ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης. Τα έσοδα του προϋπολογισµού από την αναπροσαρµογή αυτή, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, θα αυξηθούν κατά 934.000.000 ευρώ,
714.000.000 ευρώ από την αύξηση στον φόρο στη βενζίνη και
220.000.000 ευρώ από την αύξηση στον φόρο στο πετρέλαιο. Με
την εν λόγω αύξηση η χώρα µας προσεγγίζει τον µέσο όρο φορολογίας, που ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυξάνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης. Επίσης, αυξάνεται ισόποσα µε το
πετρέλαιο κίνησης και ο συντελεστής του φόρου του πετρελαίου
θέρµανσης και του φωτιστικού πετρελαίου, µε εξαίρεση τη χειµερινή περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου, που το ποσό του φόρου και
στα δύο αυτά προϊόντα παραµένει στο επίπεδο των 21 ευρώ το
χιλιόλιτρο που ισχύει και σήµερα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 λαµβάνεται πρόνοια, ώστε να
αποφευχθούν οι καταστρατηγήσεις κατά τη διαδικασία επιστροφής στους διακινητές πετρελαίου θέρµανσης, ποσού ειδικού
φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρµανσης που πραγµατοποιείται κατά εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.
3364/ 2008 µε τις οποίες εξοµοιώθηκε ο συντελεστής του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης.
Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τις 9/2/2010, ηµεροµηνία κατάθεσης του
σχεδίου νόµου στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιλογή µας για αύξηση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο είναι
αποτέλεσµα της δεινής οικονοµικής κατάστασης που βρίσκεται
η χώρα µας και εντάσσεται σ’ ένα συνολικό σχέδιο για την ανάταξη της οικονοµίας και τη σωτηρία της χώρας. Όλοι γνωρίζουµε
που ακριβώς βρισκόµαστε. Βρισκόµαστε µπροστά σ’ ένα τεράστιο δηµόσιο χρέος, σ’ ένα δηµοσιονοµικό έλλειµµα που τροµάζει. Αντιµέτωποι µε την αποδιοργάνωση της παραγωγικής βάσης
της χώρας µας, την αύξηση της ανεργίας, την υποχώρηση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Βρισκόµαστε µπροστά σ’ ένα υπερδιογκωµένο και αναποτελεσµατικό κράτος, µπροστά σε µια οικονοµία που παράγει λιγότερα και καταναλώνει περισσότερα.
Βρισκόµαστε µπροστά σ’ ένα τροµακτικό έλλειµµα αξιοπιστίας, µια τεράστια πληγή στο κύρος της χώρας που προκάλεσε
η προηγούµενη Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της µε τη
δηµοσιονοµική απογραφή, µέχρι το τέλος της µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση που παρέδωσε.
Βρισκόµαστε µπροστά σ’ ένα µεγάλο έλλειµµα εµπιστοσύνης
από τις διεθνείς αγορές, που φέρνει τη χώρα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για την κάλυψη των δανειακών αναγκών της.
Όλοι γνωρίζουµε γιατί βρισκόµαστε σ’ αυτήν την τραγική οικονοµική κατάσταση. Η πρωτοφανής διεθνής κρίση, οι διαχρονικές διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας µας, οι λαθεµένες
πολιτικές, η αδράνεια και η απραξία της προηγούµενης Κυβέρνησης στη λήψη µέτρων για την προστασία της οικονοµίας µας
κι ο ανηλεής πόλεµος που έχουν κηρύξει κάθε λογής κερδοσκό-
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ποι εναντίον της χώρας, είναι µερικοί από τους πιο σηµαντικούς
λόγους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ρόλος µας δεν είναι να κάνουµε µόνο διαπιστώσεις, να κατανέµουµε ευθύνες, να καταγγέλλουµε. Η µεγάλη µας ευθύνη -κι αυτή είναι που µας ανέθεσε
ο ελληνικός λαός µε την εντολή του στις 4 του Οκτώβρη- είναι µε
συγκροτηµένο σχέδιο και συγκεκριµένα µέτρα και πολιτικές, να
αντιµετωπίσουµε το µεγάλο δηµοσιονοµικό πρόβληµα, να βγάλουµε την οικονοµία µας από την ύφεση και τη χώρα µας από το
αδιέξοδο και την αναξιοπιστία.
Με τον προϋπολογισµό του 2010, µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µε την αύξηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε την εντατικοποίηση των ρυθµών
υλοποίησης του ΕΣΠΑ και µε όσα µέτρα και πολιτικές θα ακολουθήσουν για την τόνωση της επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας µας, προσπαθούµε
να ανταποκριθούµε µε θετικό, αποτελεσµατικό τρόπο και συγχρόνως κοινωνικά δίκαιο, στην υποχρέωση που έχουµε αναλάβει, να βγάλουµε τη χώρα µας από τη δίνη που έχει περιέλθει και
να την οδηγήσουµε στην πρόοδο, στην αξιοπρέπεια και στην
αξιοπιστία απέναντι στους εταίρους µας, αλλά πρωτίστως απέναντι στους Έλληνες πολίτες.
Με τη σηµερινή µας πρόταση, να αυξήσουµε τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης στα καύσιµα, δεν καινοτοµούµε. Κατανοούµε πως
επιβαρύνουµε τη µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και
ελπίζουµε πως οι Έλληνες πολίτες, αυτοί που βιώνουν µε τρόπο
έντονο και πολλές φορές δυσβάσταχτο τη δεινή οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα µας, θα αντιµετωπίσουν µε κατανόηση την απόφασή µας. Γιατί, πάνω απ’ όλα, µπορούν να
προτάσσουν το συµφέρον της χώρας, το µέλλον της πατρίδας.
∆ική µας ευθύνη είναι τα λεφτά, που θα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες από την αύξηση του φόρου, να «πιάσουν τόπο», να
έχουν αποτέλεσµα, να συµβάλλουν στην ανάκαµψη της οικονοµίας, στην προοπτική και στην ελπίδα για µια καλύτερη Ελλάδα.
Γιατί, αυξήσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιµα
έχουν γίνει και από την προηγούµενη Κυβέρνηση και µάλιστα,
χωρίς να συντρέχουν οι σηµερινοί έκτακτοι λόγοι. Και το σπουδαιότερο, χωρίς τα έσοδα από αυτές τις αυξήσεις να λύσουν
προβλήµατα, να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των πολιτών, να
θωρακίσουν την ελληνική οικονοµία.
∆ική µας φιλοδοξία µε την προτεινόµενη αύξηση–επιβάρυνση
των Ελλήνων πολιτών, είναι να ενισχύσουµε τα δηµόσια έσοδα,
να µειώσουµε το µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, να ανατάξουµε την οικονοµία και να δηµιουργήσουµε συνθήκες ανάπτυξης µε συγκεκριµένο σχέδιο, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα.
Συγχρόνως, όµως, µε την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα παίρνουµε και θα πάρουµε αξιόπιστα, εφαρµόσιµα και κυρίως αποτελεσµατικά µέτρα για την πάταξη του
λαθρεµπορίου στα καύσιµα και γενικότερα για τον έλεγχο της
αγοράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε µέρα και πιο πολύ, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε τη σκληρή πραγµατικότητα που µας οδήγησε η προηγούµενη διακυβέρνηση της χώρας, σε συνδυασµό
µε τη µεγάλη διεθνή κρίση και την απληστία των αγορών. Με συµπληρωµατικά µέτρα, µε πολιτικές, µε τόλµη και ευθύνη απέναντι στο αύριο της πατρίδας µας, προσπαθούµε να
ανταποκρινόµαστε µε θετικό τρόπο απέναντι στις νέες εξελίξεις,
τις νέες προκλήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το δηλώσαµε στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2010.
Το καταγράψαµε στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Το δήλωσε ο Πρωθυπουργός µας µε περισσή ειλικρίνεια. Το υλοποιούµε κάθε µέρα µε µέτρα και πολιτικές και πάνω απ’ όλα µε
αξιοπιστία. Προχωρούµε στις ανατροπές, µεγάλες τοµές και αλλαγές παντού, αλλά πάντα µε δίκαιο τρόπο προστατεύοντας
τους ασθενέστερους, τους πιο ευάλωτους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας επιθυµώ να επισηµάνω πως παρά τον άνευ προηγουµένου δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό και την εν γένει δεινή οικονοµική κρίση που βιώνει
η χώρα µας σε όλα τα επίπεδα, δεν ξεχνάµε το µεγάλο µας
στόχο, τη µεγάλη µας δέσµευση, να υπηρετήσουµε τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις, να πάµε τη χώρα µας µπροστά µε
όλους τους Έλληνες πολίτες, µε κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, σας καλώ να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έρχεται η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο
νόµου -και µάλιστα µε τη µορφή του κατ’ επείγοντος- να αυξήσει
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιµα, µια αύξηση που, δυστυχώς, θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στους πρωτογενείς και
δευτερογενείς τοµείς της οικονοµίας, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Θα επιφέρει µείωση στην κατανάλωση, καθώς µειώνεται το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών. Θα επηρεάσει
σηµαντικά τις εγχώριες παραγωγικές διαδικασίες, µέσα από την
αύξηση του κόστους και των τιµών πώλησης σε όλο το πλέγµα
της οικονοµικής δραστηριότητας. Θα ανοίξει ακόµη πιο πολύ την
ψαλίδα µεταξύ των άµεσων και έµµεσων φόρων. Θα αυξήσει τον
πληθωρισµό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φέρνετε την αύξηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο για την ελληνική
οικονοµία, αφού η τελευταία βρίσκεται στη δίνη αυτής της πρωτοφανούς ύφεσης. Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση που προωθείτε
θα έχει αντιστρόφως ανάλογες συνέπειες από αυτές για τις
οποίες πραγµατοποιείται αυτό το µέτρο, που υποτίθεται ότι θα
βοηθήσει τα έσοδα του κράτους. Με αυτή τη διαδικασία, να ξέρετε ότι θα αυξήσετε το κόστος παραγωγής στις βιοµηχανίες,
καθώς και το κόστος των µεταφορών, από τα ταξί µέχρι τις διεθνείς µεταφορικές εταιρείες, γεγονός που αφενός θα κάνει την
ελληνική βιοµηχανία λιγότερο ανταγωνιστική και αφετέρου το
πρόσθετο κόστος θα µετακυλιστεί στον πολίτη, τον καταναλωτή,
τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους αγρότες, που µέχρι πριν
από λίγο ήταν στο δρόµο και ταυτόχρονα, οι δυσµενείς επιπτώσεις από αυτήν την ενέργεια θα διαχυθούν σε όλο το φάσµα της
οικονοµίας.
Η Νέα ∆ηµοκρατία λειτουργεί µε απόλυτη συνέπεια και ευθύνη, κάτι που ποτέ το ΠΑΣΟΚ, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
δεν είχε κάνει, δηλαδή, να στηρίζει κάθε ορθή απόφαση και κάθε
προσπάθεια που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, προκειµένου
να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα που έχει ανάγκη ο τόπος για να
αντιµετωπίσουµε την οικονοµική κρίση.
Έχουµε χρέος απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας.
Πρώτο µέληµά µας είναι να στηρίξουµε την πατρίδα, την ελληνική οικονοµία, την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια, αλλά και
το χαµηλό ηθικό των Ελλήνων πολιτών. Σε αντίθεση µε σας, δεν
θα χρησιµοποιήσουµε την πολιτική του «όχι» σε όλα. ∆εν θα ακολουθήσουµε την τακτική της άτακτης αποχώρησης σε αλλαγές
που συµφωνούµε. ∆εν θα είµαστε απέναντί σας σε µεταρρυθµίσεις και προσπάθειες, οι οποίες φαίνονται ότι είναι αναγκαίες.
Σε καµµιά περίπτωση, όµως, δεν θα συναινέσουµε σε µέτρα
που αφυδατώνουν ακόµη περισσότερο τους χαµηλόµισθους,
τους χαµηλοσυνταξιούχους, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση
της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, στην αλόγιστη
και κοντόφθαλµη επιλογή σας που είναι αντίστοιχη µε αυτή να
αυξήσετε το Φόρο Ακινήτων, να χτυπήσετε την οικοδοµή, µε αποτέλεσµα να λειτουργείτε σ’ ένα οικονοµικό πλαίσιο που στραγγαλίζει την πραγµατική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας θυµίζω ότι ο Πρόεδρός
µας, ο Αντώνης Σαµαράς, στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό,
είχε κάνει ρητή και ξεκάθαρη αναφορά και είχε πει ότι θα στηρίξουµε -εάν φέρετε για νοµοσχέδιο- την αύξηση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στα ποτά και στα τσιγάρα, δέσµευση, την
οποία η Νέα ∆ηµοκρατία τίµησε όταν καταθέσατε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Γιατί, µπορεί η έµµεση φορολογία να είναι επί
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της ουσίας άδικη, όµως, για την παρούσα φάση, οι συγκεκριµένες αυξήσεις, αφενός δεν επηρέαζαν την ανάπτυξη και επιπλέον
αποτελούσαν σηµαντικό έσοδο για τα δηµόσια ταµεία.
Την ίδια στιγµή, η Νέα ∆ηµοκρατία είχε δεσµευθεί και αντιτέθηκε ρητά και κατηγορηµατικά στην αύξηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στα καύσιµα, για τον απλούστατο λόγο ότι τα
προσδοκώµενα έσοδα από την εν λόγω ενέργεια, θα είχαν πολλαπλασιαστικά αρνητικές επιπτώσεις και συνέπειες στο σύνολο
της οικονοµικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα να επιτείνεται
η ύφεση.
Επιπλέον, θα λειτουργήσει και αντιαναπτυξιακά. Γι’ αυτό ξεκάθαρα είχαµε πει και λέµε και σήµερα το λόγο για τον οποίο δεν
θα ψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Η Νέα ∆ηµοκρατία
κατηγορεί σήµερα την Κυβέρνηση ότι σ’ αυτή τη δύσκολη οικονοµική περίοδο έπρεπε να είχε γρηγορότερα αντανακλαστικά,
έπρεπε να έχει σχέδιο και να διακατέχεται από τόλµη και αποφασιστικότητα.
Αντίθετα σε όλα αυτά, τεσσερισήµισι µήνες µέχρι τώρα δεν
έχετε καταθέσει κανένα σοβαρό και ουσιαστικό σχέδιο νόµου
που να «ακουµπάει» το σκληρό πυρήνα της οικονοµίας και του
ασφαλιστικού, δηλαδή των βασικών πυλώνων της οικονοµίας.
Μόλις προχθές καταθέσατε για τα δυο προηγούµενα γενικές κατευθυντήριες γραµµές, για τις οποίες η Νέα ∆ηµοκρατία επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί, εφόσον συγκεκριµενοποιηθούν και
αποκτήσουν σαφήνεια και κατατεθούν στη Βουλή.
Επιπλέον, το χάσιµο χρόνου στη λήψη µέτρων κόστισε αρκετά
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ κάτω από την πίεση των διεθνών αγορών και της έλλειψης σχεδίου για τη λήψη µέτρων, υποπέσατε σε
σειρά λαθών, µε σηµαντικό κόστος, τόσο για το δηµόσιο, όσο και
για τους καταναλωτές.
Πιο συγκεκριµένα, βασικός κανόνας στη φορολογία είναι ότι
όταν θέλεις να αυξήσεις τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιµα, ποτέ δεν το ανακοινώνεις σε προγενέστερο χρόνο από την
ηµέρα της κατάθεσης του νοµοσχεδίου. Ποτέ δεν αποκαλύπτεις
τις προθέσεις σου, διότι µ’ αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά στέλνεις
µήνυµα σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να αποθεµατοποιήσουν καύσιµα, µε αποτέλεσµα να πλουτίζουν σε βάρος και
του ελληνικού δηµοσίου και κατ’ επέκταση των Ελλήνων πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες κατέθεσα ένα έγγραφο
στην επιτροπή που έγινε η συζήτηση για το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου της Κυβέρνησης, βάσει του οποίου µε υπολογισµούς οι
οποίοι προέρχονται από τα τρία µεγαλύτερα τελωνεία της πατρίδας µας, έγινε καταγραφή για το πόση ήταν η αποθεµατοποίηση των καυσίµων τις τρεις επίµαχες µέρες, µετά την
ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και αποδείχθηκε ότι το κόστος
της κερδοσκοπίας από την αποθεµατοποίηση των καυσίµων ήταν
περίπου 36,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Χθες, ο Υφυπουργός στη δευτερολογία του για το συγκεκριµένο κείµενο το οποίο κατέθεσα, απάντησε χλιαρά ότι δεν ήταν
τόσα, αλλά ήταν κάπως λιγότερα τα κέρδη από την κερδοσκοπία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κρατώ τις επιφυλάξεις µου και περιµένω µε συγκεκριµένα έγγραφα να αποδείξει αυτό που
ισχυρίζεται.
Από εκεί και πέρα, θα έπρεπε ο Υφυπουργός να µας απαντήσει γιατί προηγήθηκε ανακοίνωση του νοµοσχεδίου από τον
Πρωθυπουργό, που είχε σαν αποτέλεσµα κάποιοι να κερδοσκοπήσουν. Τελικά, πρόκειται για µεθοδευµένη ενέργεια –πράγµα
που σε καµία περίπτωση δεν θέλουµε να πιστεύουµε- ή για αφέλεια;
Μπορείτε να µας ενηµερώσετε, κύριε Υφυπουργέ, πόσο ήταν
το κόστος κερδοσκοπίας από την αντίστοιχη αναγγελία της πληροφορίας που έγινε για την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τα τσιγάρα;
Επιπλέον, αυξάνετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στη βενζίνη κατά 120 ευρώ το χιλιόλιτρο και φτάνει σήµερα µε το παρόν
νοµοσχέδιο από τα 410 ευρώ στα 530 ευρώ το χιλιόλιτρο. Προς
ενηµέρωσή σας πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, από καµµία κοινοτική οδηγία. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι στη
Βουλγαρία, µια γειτνιάζουσα χώρα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης είναι 350 ευρώ το χιλιόλιτρο και στην Ισπανία, µια χώρα µε
αντίστοιχα δοµικά προβλήµατα στην οικονοµία µε µας, στα 424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ευρώ το χιλιόλιτρο.
Όσον αφορά το πετρέλαιο, κάνετε µια αύξηση 50 ευρώ το χιλιόλιτρο και επικαλείσθε γι’ αυτό την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή
Οδηγία 96/2003 που στη βάση της δεν επιβάλλει κάτι τέτοιο. Η
Νέα ∆ηµοκρατία στη βάση της συγκεκριµένης οδηγίας διατήρησε την κατώτερη τιµή στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα 302
ευρώ το χιλιόλιτρο. Με βάση πάλι την ίδια Οδηγία, δεν υποχρεώνεστε για αύξηση και µάλιστα, είχατε τη δυνατότητα να φτάσετε µέχρι 1.1.2012, όπως λέει η οδηγία, στα 330 ευρώ το
χιλιόλιτρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνετε και µια αναφορά στο
άρθρο 1 της παραγράφου 2 για αύξηση της τιµής του πετρελαίου που χρησιµοποιεί και αγοράζει η ∆ΕΗ για καύσιµο και ανεβάζετε το φόρο από τα 120 ευρώ, στα 170 ευρώ.
Η ερώτησή µου είναι απλή. Σκοπεύει η ∆ΕΗ να µετακυλήσει
στα τιµολόγιά της αυτήν την αύξηση του κόστους παραγωγής,
δηλαδή στα νοικοκυριά και στον απλό καταναλωτή; Πόση θα
είναι η αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ, κύριε Υπουργέ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και µ’ αυτό ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Για όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
Νέα ∆ηµοκρατία δεν ψηφίζει το παρόν νοµοσχέδιο. Και όσον
αφορά τα επιχειρήµατα που χθες προστέθηκαν από τους οµιλητές της Πλειοψηφίας όσον αφορά την αύξηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης σε σχέση µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, πρέπει να σας
πω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία αύξησε κατά 100 ευρώ τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης σε τεσσεράµισι χρόνια κι εσείς µέσα σε τεσσερισήµισι µήνες τον αυξάνετε κατά 120 ευρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
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 των Ελλήνων, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός -συνοδός του ΣΤ’
Τµήµατος του ∆ηµοτικού Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ».
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος καταγγέλλουµε ως απαράδεκτη τη διαδικασία του κατεπείγοντος µε την οποία συζητείται το παρόν νοµοσχέδιο. ∆εν υπάρχει καµµία νοµιµοποιητική
βάση. Το µόνο το οποίο θέλει να κάνει η Κυβέρνηση είναι να νοµιµοποιήσει τη ληστεία, την αφαίµαξη των λαϊκών εισοδηµάτων.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, από την αρχή δηλώνουµε ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος θα καταψηφίσει το παρόν νοµοσχέδιο.
∆εύτερον, το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί εξαίρεση στη
µέχρι τώρα κυβερνητική πολιτική, όπως την έχουµε γνωρίσει.
Είναι δηλαδή ταξικό, βαθύτατα αντιλαϊκό και δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά αντίθετα αποτελεί τον κανόνα. Εντάσσεται στη συνολικότερη αντιλαϊκή θύελλα, την οποία η Κυβέρνηση σε
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους µονοπωλιακούς
οµίλους, αλλά και µε τους µεγάλους οµίλους των ηλεκτρονικών
και έντυπων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, προετοιµάζει για τον
ελληνικό λαό.
Και βεβαίως, κύριε Υφυπουργέ, δεν υπερβάλλουµε σ’ αυτήν
την καταγγελία µας, γιατί έχουµε σαφέστατα δείγµατα γραφής
από την Κυβέρνηση. Πρώτον, ενώ είχατε καταγγείλει ως Αντιπολίτευση τη φορολόγηση στην καρτοκινητή τηλεφωνία, όταν βγήκατε στην Κυβέρνηση, αυτό το οποίο κάνατε είναι να
διατηρήσετε τη φορολόγηση στην καρτοκινητή τηλεφωνία και
αναστείλατε τη φορολογία των σκαφών αναψυχής. Ποιο είναι το
µέτρο σύγκρισης και κοινωνικής δικαιοσύνης; Άρα, λοιπόν, η Κυ-
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βέρνησή σας αποτελεί συνέχεια, αλλά και κλιµάκωση της προηγούµενης αντιλαϊκής πολιτικής.
∆εύτερο παράδειγµα αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων µε την υπέρογκη αύξηση που έπληξε κατά κύριο λόγο
τα λαϊκά εισοδήµατα.
Τρίτο στοιχείο αυτής της πολιτικής είναι η αύξηση του Ειδικού
Φόρου στα ποτά και τα τσιγάρα που θα επιβαρύνει υπέρµετρα
και ακόµα περισσότερο τα λαϊκά εισοδήµατα.
Τέταρτο σηµερινό στοιχείο είναι η αύξηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, που ως έµµεσος φόρος είναι εξόχως αντιλαϊκός.
Έτσι, λοιπόν, δεν είναι κοινωνικά δίκαιο το συγκεκριµένο
µέτρο, όταν και εσείς ως Κυβέρνηση επιµένετε να διατηρείτε το
απαράδεκτο καθεστώς των εξαιρέσεων, όσον αφορά τη φορολογία των καυσίµων. Λέτε για το άρθρο 78, όπου εκεί παραµένει, να µην πληρώνουν «δεκάρα τσακιστή» οι αεροπορικές
µεταφορικές εταιρείες για τα καύσιµα. Ούτε ένα ευρώ φορολογία! Επιµένετε να διατηρείτε το καθεστώς του να µην πληρώνει
ούτε ένα ευρώ το εφοπλιστικό κεφάλαιο για τα καύσιµα και όχι
µόνο γι’ αυτά, αλλά και για το ΦΠΑ και για οποιαδήποτε συναλλαγή κάνει. Υπάρχει αφορολόγητο παντελώς! Υπάρχει φορολογική ασυδοσία στο µεγάλο κεφάλαιο!
Επιµένετε να διατηρείτε αφορολόγητο το πετρέλαιο diesel που
χρησιµοποιούν οι βιοµηχανίες στον παραγωγικό τους κύκλο. Παντελώς αφορολόγητο! Είναι ταξική αυτή η συγκεκριµένη επιλογή;
Βεβαίως! Είναι βαθύτατα ταξική, γιατί από τη µια µεριά φορολογείτε τα λαϊκά νοικοκυριά και από την άλλη αφήνετε εντελώς
αφορολόγητο το µεγάλο κεφάλαιο.
Το µόνο ζήτηµα, το οποίο αναιρέσατε, είναι το πετρέλαιο που
αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Και το κάνετε µε δύο στόχους. Από τη µια µεριά, αυτό θα µετακυλιστεί
στα λαϊκά τιµολόγια, αλλά και από την άλλη θέλετε να δώσετε
νέα κίνητρα, νέες σκανδαλώδεις παροχές στις επιχειρήσεις,
στους κεφαλαιοκράτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. ∆εν φτάνει, δηλαδή, η κατ’ εξαίρεση αύξηση που τους δώσατε πριν από ένα µήνα στην τιµή της
κιλοβατώρας για τις ΑΠΕ, αλλά τους δίνετε και νέα κίνητρα και
νέες απαλλαγές. Να, λοιπόν, γιατί ακριβώς λέµε ότι είναι Κυβέρνηση που είναι στρατευµένη µε τα συµφέροντα του κεφαλαίου
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εύτερο ζήτηµα. Αποτελεί µύθο η υπόθεση πάταξης της λαθρεµπορίας των καυσίµων και από τη σηµερινή, αλλά και από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις. Είναι πολύ απλό, αν θέλετε να πατάξετε το λαθρεµπόριο. ∆εν το κάνετε για συγκεκριµένους πολιτικούς λόγους. ∆ύο είναι τα διυλιστήρια στη χώρα µας. Ελέγξετε,
λοιπόν, τα διυλιστήρια και τις πέντε ή έξι -πόσες είναι- εφοπλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της µεταφοράς των καυσίµων. Έλεγξτέ τους. Αλλά όχι, δεν ελέγχετε
αυτούς, ελέγχετε τους λιανοπωλητές για να µετακυλύεται το
όποιο κόστος µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, στα λαϊκά νοικοκυριά
στον τελικό καταναλωτή. ∆εν θέλετε, λοιπόν, ούτε το λαθρεµπόριο να πατάξετε.
Επιτρέψτε µου ένα ακόµη σηµείο. Είναι υποκριτική η στάση
σήµερα της Νέας ∆ηµοκρατίας, γιατί όταν ήταν Κυβέρνηση,
εφάρµοζε αντίστοιχη λογική. Είχαµε, λοιπόν, αυξήσεις, από το
2006 έως σήµερα: Αύξηση 70% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στην αµόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων το 30% είναι της δικής
σας Κυβέρνησης, των τριών τεσσάρων µηνών. Η Κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, λοιπόν, το αύξησε 40% κι εσείς το αυξάνετε
30% επιπλέον.
Είναι λοιπόν υποκριτική, είναι υποκριτικότατη η στάση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, απλώς θέλει να συγκαλύψει την τεράστια πολιτική στήριξη που δίνει στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Απ’ αυτή την άποψη, αποκτά µια νέα επικαιρότητα η πολιτική
πρόταση του ΚΚΕ για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Κατηγορείτε ότι
δεν έχουµε προτάσεις. Εµείς λέµε καθαρά, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, να καταργηθεί ο ΦΠΑ. Να απειθαρχήσουµε µε τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών και να φορολογηθούν αντίστοιχα το µεγάλο κεφάλαιο, οι κεφαλαιοκράτες. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής
κατανάλωσης και όχι να µην υπάρχει ΦΠΑ για τους εφοπλιστές.
Ιδού η πρόκληση, λοιπόν. Το θέµα είναι αν θέλει όµως η Κυ-
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βέρνηση. ∆εν είναι ότι δεν µπορεί, είναι ότι δεν θέλει γιατί είναι
σαφώς ταγµένη στην υπόθεση εξυπηρέτησης των συµφερόντων
των κεφαλαιοκρατών και του ευρωµονόδροµου.
Απ’ αυτή την άποψη, εµείς το δηλώνουµε καθαρά. Θέλει να
έχει πολιτικό θράσος, τουλάχιστον για να ισχυρίζεται η Κυβέρνηση και το κόµµα της πλειοψηφίας ότι εµείς θέλουµε να προστατεύσουµε τους ασθενέστερους, όταν όλα τα µέτρα τα οποία
εξαγγέλλονται έχουν στο στόχαστρο, στον πυρήνα της πολιτικής
το πώς ακριβώς θα γίνει ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός
φτωχότερος. Και µε την εισοδηµατική πολιτική της µείωσης των
αποδοχών στο δηµόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα που θα συµπαρασύρει και µε το νέο φορολογικό που δίνει νέα κίνητρα και
παροχές στους κεφαλαιοκράτες, µειώνει τους συντελεστές φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου. Και στο ασφαλιστικό που δεν
θα αφήσει λίθο σε λίθο στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά και µε τα
νέα τεράστια κίνητρα για παροχές στους κεφαλαιοκράτες, το
ΕΣΠΑ, τα χρηµατοδοτικά πλαίσια, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τις εισφορές, τις οποίες θα καλύπτει το κράτος για τους
νεοπροσλαµβανόµενους, για να µην έχουν οι εργοδότες το
ασφαλιστικό βάρος.
Να, λοιπόν, ποια είναι η συγκεκριµένη πολιτική. Η Κυβέρνηση
πότε έχει σχέδιο; Έχει αντιλαϊκό σχέδιο, ταξικό και ταυτόχρονα
όχι µόνο άδικο, αλλά και αναποτελεσµατικό, γιατί είναι ακριβώς
το ίδιο σχέδιο το οποίο εφαρµόστηκε τις τελευταίες δεκαετίες
από τη συνθήκη του Μάαστριχτ και µετά. Είναι το σχέδιο της
στρατηγικής της αντιλαϊκής της Λισαβόνας που εφάρµοσε και η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. η προηγούµενη, και της Νέας ∆ηµοκρατίας κι εσείς σήµερα και το σχέδιο ανάκαµψης της οικονοµίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά θέλει να κάνει πολύ
πιο ανταγωνιστικό το κεφάλαιο και να θυσιάσει την ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών.
Η λύση και η διέξοδος να συντριβεί αυτή η πολιτική: Η χθεσινή
απεργία του πανεργατικού αγωνιστικού µετώπου, των επαγγελµατοβιοτεχνών και της φτωχής αγροτιάς. Αυτή είναι η πρώτη
απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να υπάρξει -κι
εµείς το λέµε καθαρά- λαϊκός ξεσηκωµός, γιατί έρχονται τα χειρότερα και µάλιστα αυτός ο λαϊκός ξεσηκωµός πρέπει να έχει
σαφή στόχευση, την πολιτική που εξυπηρετεί το µεγάλο κεφάλαιο τους µονοπωλιακούς οµίλους, την πολιτική της Κυβέρνησης
και των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου και βεβαίως να δηµιουργήσει µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία ένα πλατύ λαϊκό µέτωπο
αντιµονοπωλιακής, αντιιµπεριαλιστικής κατεύθυνσης για να έχει
αποτέλεσµα ο αγώνας, αλλά και να ανοίξει το δρόµο προς την
προοπτική.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο τώρα έχει ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ακούµε συνεχώς ότι η οικονοµία είναι κυρίως ψυχολογία. Αν
πράγµατι ισχύει αυτό, τότε η πρακτική σας, κύριε Υπουργέ, είναι
επιεικώς αψυχολόγητη και αυτό γιατί µέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα µας φέρνετε ένα ακόµα κατεπείγον νοµοσχέδιο.
Άρα άγχος αποπνέει η τακτική σας, πανικό εκπέµπετε και έτσι
δίνετε αέρα στον κάθε «MOODY’S», «FIDGE» και δεν ξέρω σε
ποιον άλλο, να µας απειλούν µε νέες υποβαθµίσεις, ενώ φυσικά
γελάει αυτάρεσκα ο Τρισέ, ο Σόιµπλε και όλοι οι υπόλοιποι.
Ο συµπαθής κ. Σαχινίδης µίλησε χθες στην επιτροπή για τη λογική του υαλοκαθαριστήρα του αυτοκινήτου. Έτσι δεν είναι,
κύριε Υπουργέ; Ο υαλοκαθαριστήρας όµως πάει δεξιά και αριστερά και έχει πολλές ταχύτητες. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε το δικό
σας υαλοκαθαριστήρα στη µεγάλη όµως ταχύτητα, αφού από τη
µια ακούµε από τον κ. Παπανδρέου ότι «η οικονοµία είναι στην
εντατική» και από την άλλη ο κ. Πάγκαλος βγαίνει σε συνέντευξη
σε κινέζικη εφηµερίδα και λέει ότι τα πράγµατα είναι καλύτερα
στην οικονοµία απ’ ό,τι λέγεται.
Από τη µια τέσσερις µήνες παραµένετε παρατηρητές και ξαφνικά τρέχετε ξελιγωµένοι και δανείζεστε µε το απίστευτο 6,2%,
επιτόκιο επιπέδου Γούκου, του γνωστού αλήστου µνήµης τοκογλύφου. Ο υαλοκαθαριστήρας σας, λοιπόν, πάει αριστερά και
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δεξιά σαν τρελός, δεν έχει µια οµαλή ταχύτητα, δίνετε διεθνώς
το σινιάλο έτσι ότι είστε µια Κυβέρνηση –για να θυµηθώ την αείµνηστη Μαρία Ρεζάν- «έτσι, χωρίς πρόγραµµα».
Τώρα τρέχετε και σε µια µέρα φέρνετε όπως-όπως αυτό το κατεπείγον, δηλαδή κάνετε αυτά τα οποία κριτικάρατε όταν ήταν η
Νέα ∆ηµοκρατία κυβέρνηση. Κάνετε κι εσείς τα ίδια µε τακτικές
παλαιοκοµµατικές και χωρίς διάλογο. ∆εν έχετε δε και φαντασία.
Εκτός της οικοδοµής την οποία την οδηγείτε σε πάγωµα, παγώσατε και την αγορά του αυτοκινήτου, δηλαδή πάλι η τακτική του
υαλοκαθαριστήρα, µπρος πίσω και γρήγορα στην περίπτωση της
απόσυρσης. Μετά παραλάβατε τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα,
τα πλακώνετε µε τα τέλη κυκλοφορίας, τώρα τα πλακώνετε και µε
την αύξηση της τιµής της βενζίνης και τη φτάσατε σε επίπεδο
Βελγίου.
∆ύο φορές είναι υψηλότεροι οι µισθοί στο Βέλγιο αλλά είναι
µπάρα-µπάρα η τιµή της βενζίνης στην Αθήνα µε τις Βρυξέλες.
Θα ξεπεράσει το 1,25 ευρώ στην Αθήνα κι όλα αυτά για να πάρετε
–λέει- 934.000.000 ευρώ, αλλά ας είµαστε ρεαλιστές πάνω από
600.000.000 και το ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε
και δεν σκέφτεστε ότι µε τη νοµιµοποίηση των ηµιυπαιθρίων, µε
την τακτοποίηση αυτών των αυθαιρέτων που βρίσκονται εκτός δασών, ενάµιση εκατοµµύρια αυθαίρετα περιµένουν και περνάνε οι
δεκαετίες -λες και θα τα γκρεµίσετε- και δεν τακτοποιούνται.
Έτσι, λοιπόν, ούτε τους ηµιυπαίθριους τακτοποιείτε, µε τρόπο
συνεκτικό για να πάρετε καµµιά δεκάρα ούτε τα αυθαίρετα εκτός
δασών τακτοποιείτε. Θα παίρνατε όµως µε αυτά, µε την τακτοποίηση των ηµιυπαιθρίων και των εκτός δασών αυθαιρέτων, τριάντα φορές τόσα. Εννιακόσια τριάντα τέσσερα υπολογίζετε ότι θα
πάρετε µε την τακτοποίηση όλων αυτών, θα παίρνατε τριάντα
φορές τόσα, αυτό λένε οι µελέτες.
Έτσι, λοιπόν, αντί γι’ αυτό επιβαρύνετε ό,τι κινείται και ό,τι δεν
κινείται, ακίνητα και κινητά, αυτοκίνητα, κατοικίες ό,τι υπάρχει
στην Ελλάδα πρέπει να επιβαρύνεται. Όλα αυτά οδηγούν, βέβαια, σε γενικευµένες αυξήσεις του κόστους αγαθών και των
υπηρεσιών σε µείωση της ζήτησης –απλά πράγµατα λένε- σε µείωση της ανταγωνιστικότητας και έτσι τελικά σε µείωση της οικονοµικής πίτας.
Λυπάµαι που υπάρχουν πολύ αξιόλογοι πολιτικοί στην Κυβέρνηση σήµερα, αλλά και καλοί τεχνοκράτες στα οικονοµικά
Υπουργεία και δεν εφαρµόζουν λύσεις που ενσωµατώνουν την
κοινή λογική, τον κοινό νου.
Φυσικά όλοι εµείς που δεν είµαστε µαζοχιστές, όπως ο κ. Τσίπρας ούτε ζούµε για να λαϊκίζουµε µε ακρότητες και να κερδίζουµε «ψηφαλάκια», αδιαφορώντας αν καταρρέει η ελληνική
οικονοµία, προσπαθούµε να συµβάλλουµε στο να περισωθεί ό,τι
µπορεί να περισωθεί. Και όσο και να πασχίζει ο συµπαθής κ. Λαφαζάνης, ο πολύ συµπαθής συνάδελφος από την Αριστερά να
φτιασιδώσει τις ακραίες οικονοµικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεχνάµε ότι έχουµε Απόκριες και έτσι ο λαϊκισµός…..
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ε, όχι και λαϊκίζει...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αφήστε τον κυρία συνάδελφε, να µιλήσει. Θα µιλήσετε εσείς µετά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα πάρετε το λόγο σε
λίγο κυρία Αµµανατίδου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ενοχλείται ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά
είναι ακραίες οι τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα και όσο κι αν
πασχίζει ο κ. Λαφαζάνης να φτιασιδώσει αυτές τις ακραίες οικονοµικές αντιλήψεις, δεν ξεχνάµε ότι έχουµε Απόκριες και κάτω
απ’ αυτό το φτιασίδωµα κρύβεται η ακρότητα και ο λαϊκισµός του
κυρίου Τσίπρα.
Επιµένουµε να µπουν –εµείς ως ΛΑΟΣ- πάση θυσία κεφάλαια
στην Ελλάδα, ζητούµε και ξαναζητούµε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις, για τις οποίες ποτέ δεν άκουσα τον κ. Τσίπρα
να πει το οτιδήποτε, όπως και την άµεση πληρωµή στην Ελλάδα
των κεφαλαίων, που έχουµε δανείσει σε ξένες χώρες.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε καλά ότι υπάρχουν κεφάλαια που
έχουµε δανείσει σε ξένες χώρες και έχουν δηµευθεί παρανόµως
από Έλληνες πολίτες σε ξένες χώρες. Έχω καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής, όταν µιλούσα για τον προϋπολογισµό στις 19
∆εκεµβρίου, έγγραφα µε την υπογραφή της κ. Μπακογιάννη. Η
κ. Μπακογιάννη είχε την καλοσύνη να απαντήσει σε ερώτησή µου
στη Βουλή ποιοι µας χρωστάνε, ποιοι «µας έχουν φορέσει φέσια»
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και ποιοι έχουν δηµεύσει παράνοµα περιουσίες. Και απάντησε η
κ. Μπακογιάννη: Η Λιβύη, η Αλβανία, η Γεωργία, η Αιθιοπία κι ένα
σωρό χώρες.
Αυτά τα ζητάµε; Γιατί πριν «χαρατσώσεις», πρέπει να έχεις ζητήσει, πρέπει να σου έχουν δώσει τα «βερεσέδια» και τα «φέσια»
που σου έχουν φορέσει όλοι οι υπόλοιποι. ∆εν µπορεί οι ξένες
χώρες να µας χρωστάνε ένα σωρό λεφτά και εµείς να πηγαίνουµε να δανειζόµαστε µε επιτόκιο 6,2% και να «ξεζουµίζουµε»
τους Έλληνες που έχουν, για παράδειγµα, ένα αυτοκίνητο του
1992 και πληρώνουν 1.100 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας, ενώ επιπλέον µε τη νέα τιµή της βενζίνης που φέρνετε, πληρώνουν, για
παράδειγµα, 2 ευρώ για να κάνουν 10 χιλιόµετρα µέσα στην
πόλη!
∆εν µπορεί να πληρώνει ο άλλος τρελά τέλη κυκλοφορίας
1.100 ευρώ για ένα αυτοκίνητο του 1992 και ένα σωρό λεφτά για
τη νέα τιµή της βενζίνης, όταν τόσες χώρες µας χρωστάνε και
δεν τα παίρνουµε και δεν φέρνουµε κεφάλαια στην Ελλάδα. Μας
χρωστάνε οι «µπαταχτσήδες» οι Γερµανοί και δεν τα ζητάµε! Τι
ευρωµουγκαµάρα είναι αυτή; Όταν µιλάµε µε την κ. Μέρκελ, ζητάµε τα λεφτά που µας χρωστάει η χώρα-«µπαταχτσής» που λέγεται Γερµανία;
Σ’ αυτή, λοιπόν, τη χώρα, την Ελλάδα, πληρώνουµε οι ίδιοι και
οι ίδιοι και δεν περικόπτεται καµµιά σπατάλη. Ίσα-ίσα, χαρτζιλικώνετε κι από πάνω όσους εµφανίζονται σ’ αυτήν τη χώρα, όπως
Πακιστανούς, Ρουµάνους, Βούλγαρους, Αλβανούς µε τα επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και µε συντάξεις από το ΙΚΑ.
Και εδώ θα καταθέσω γραπτώς την απάντηση που µου έχει
στείλει ο κ. Λοβέρδος. ∆εν ευθύνεται γι’ αυτό το πράγµα ο κ. Λοβέρδος, απλά µε ενηµερώνει ο άνθρωπος ότι δίνονται ένα σωρό
συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Βούλγαρους, Ρουµάνους και Πολωνούς, ενώ ο Έλληνας µπορεί να µην παίρνει σύνταξη από το
ΙΚΑ και εσείς -τα δυο παλιά κόµµατα εξουσίας- να του «ψήνετε το
ψάρι στα χείλη» για να την πάρει. Χιλιάδες συντάξεις δίνει το ΙΚΑ!
Το ΙΚΑ, κ. Ροντούλη και κ. Κοραντή, δίνει χιλιάδες συντάξεις σε
Βούλγαρους, Ρουµάνους και Πολωνούς, ενώ ο Έλληνας µπορεί
να µένει στην ουρά, να περιµένει, να του «αλλάζουν τα φώτα»
στην αναµονή και να µην µπορεί ο άνθρωπος να πάρει ανάσα, τα
ένσηµα να µη φτάνουν και να ταλαιπωρείται. Αυτό θα πει «κυρίαρχος λαός» στην Ελλάδα! Όµως, ο Αλβανός, ο Πακιστανός, ο
Βούλγαρος, ο Ρουµάνος και ο Πολωνός παίρνουν -εδώ είναι οι
συντάξεις- συντάξεις από το ΙΚΑ!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή µιλάµε πολύ για τις σπατάλες και καταθέτουµε συνέχεια στοιχεία, θα αναφερθώ σ’ ένα ζήτηµα το οποίο ανέδειξε
κάποια εφηµερίδα σε πρωτοσέλιδό της, χωρίς όµως να αναφέρει
την πηγή.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα κυβερνητικά Lear Jet πάνε και έρχονται και κοστίζουν στους
Έλληνες φορολογούµενους, κύριε Υπουργέ –δεν ευθύνεστε
εσείς γι’ αυτό, αλλά ευθύνεστε κιόλας µε την έννοια ότι είστε
µέλος της Κυβέρνησης- και κοστίζουν 6.000 ευρώ την ώρα. Γιατί
πετάνε τα κυβερνητικά Lear Jet; Ποιους µεταφέρουν; Εδώ είναι
η απάντηση.
Κάνω ερώτηση στη Βουλή και µου απαντάει ο κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος ότι τα κυβερνητικά Lear Jet χρησιµοποιήθηκαν δεκαπέντε φορές από τον Πρωθυπουργό για να πάει στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρνακα, στην Καστοριά, στις Βρυξέλλες και αλλού,
λες και δεν πετάει ηµερησίως εκεί η Ολυµπιακή, η AEGEAN και
ένα σωρό άλλες εταιρείες! Για ποιο λόγο πετάνε τα κυβερνητικά
Lear Jet; Γιατί κοστίζουν τα κυβερνητικά Lear Jet στον κυρίαρχο
λαό επί σοσιαλισµού, επί σοσιαλιστικής Κυβέρνησης 1,1 εκατοµµύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ; Εδώ ο κ. Βενιζέλος απαντάει, σε
ερώτηση που του έκανα στη Βουλή.
Και πριν βγει ο ∆εκέµβρης, σε δυόµιση µήνες µας κόστισαν
1,1 εκατοµµύρια ευρώ µόνο για να πηγαινοέρχονται σε ταξιδάκια
τα χλιδάτα κυβερνητικά Lear Jet!
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Περίµενα πριν φορολογήσετε άγρια τον κόσµο –και καταθέτω
την επίσηµη απάντηση του κ. Βενιζέλου σε ερώτησή µου στη
Βουλή- να έχετε περικόψει «µαχαίρι» σπατάλες και όχι να «ξεζουµίζετε» τη βενζίνη για να πετάτε µε τα Jet και τσάµπα κηροζίνη.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Λίτσα Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την εισήγησή µου, επιστρέφω τις ακρότητες και
το λαϊκισµό, αυτά που ανέφερε ο εισηγητής του ΛΑΟΣ στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας µας κ. Αλέξη Τσίπρα και
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στους τέσσερις πρώτους µήνες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, η
Εθνική Αντιπροσωπεία αιφνιδιάζεται για δεύτερη φορά µέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστηµα από την κατάθεση του σχεδίου νόµου
µε τη µορφή του κατεπείγοντος και µε σχετική αναδροµικότητα,
ενώ η υπόλοιπη κοινωνία µας παρακολουθεί πραγµατικά άναυδη.
Γιατί; Γιατί βλέπει µια ανακολουθία των πεπραγµένων της σηµερινής Κυβέρνησης και όσων ακόµη πιο σκληρών µέτρων διαφαίνεται ότι θα επακολουθήσουν, σε σχέση µε τις προεκλογικές
κορώνες της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
Πώς µπορείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, να έχετε κάνει τόσο
σύντοµα µία στροφή 180 µοιρών; Και µην πείτε πάλι για την οικονοµική κρίση, όπως άκουσα και από τον εισηγητή εδώ του
ΠΑΣΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι έχουµε οικονοµική κρίση και ότι πρέπει να αυξηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιµα.
Πάντως, αυτή η οικονοµική κρίση δεν παλεύεται και δεν ανατρέπεται µε πολιτικές λιτότητας και φοροεισπρακτικές πολιτικές
σ’ έναν λαό που ήδη µαστίζεται από ανεργία και σε µία χώρα
που η παραγωγική της διαδικασία και τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων! Και αυτό, βέβαια, δεν γίνεται τυχαία. Αυτό, δυστυχώς, είναι µία συγκεκριµένη
πολιτική κατεύθυνση στην οποία έχουµε µία φορά τη Νέα ∆ηµοκρατία, µετά ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και µετά ξανά το αντίθετο.
Είναι χρόνια αυτή η κολόνια!
∆εν είναι δυνατόν σ’ αυτήν την Αίθουσα συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ όλη την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο που ήταν
στην κυβέρνηση η Νέα ∆ηµοκρατία -µε τη σκληρή της νεοφιλελεύθερη πολιτική- να µιλούν τότε σε υψηλούς τόνους για αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου προς όφελος των χαµηλών
και µεσαίων στρωµάτων, να µιλούν για ένα δίκαιο φορολογικό
σύστηµα που θα βάζει τέλος στην απαράδεκτη φορολογική ασυλία του µεγάλου κεφαλαίου, να µιλούν για αναδιανεµητικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος και κατάργηση όλων των
νόµων που αφαιρούν κεκτηµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων,
να µιλούν για «φρένο» στη λειτουργία των κάθε είδους καρτέλ
από το τραπεζικό σύστηµα έως το καρτέλ της διύλισης και εµπορίας υγρών καυσίµων και µόλις βγήκαν στην εξουσία και έγιναν
µέλη της Κυβέρνησης, να φέρνουν νοµοθετήµατα µε τη µορφή
«εξπρές» που έχουν άµεσο αντίκτυπο σ’ ένα λαό που γίνεται το
«πειραµατόζωο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της
και σε ένα λαό που συνεχώς φτωχαίνει.
Το πρώτο κατεπείγον νοµοθέτηµα ήταν οι έµµεσοι φόροι σε
ποτά και τσιγάρα, φορολόγηση γονικών παροχών. Παλαιά καταγγέλλατε τους έµµεσους φόρους και τώρα κάνετε τα ίδια.
Τώρα ερχόµαστε στο δεύτερο, στο σηµερινό νοµοθέτηµα που
έρχεται µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το οποίο έχει ισχύ
από την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και µε συνέπειες ακόµα πιο τραγικές για όλα τα λαϊκά και µεσαία στρώµατα της κοινωνίας µας,
όπου το κόστος επιβίωσης –και όχι ζωής, γιατί είναι επιβίωσηςείναι δυσβάσταχτο.
Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου που διαφοροποιείται από την
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πρώτη περίπτωση, αφού ο Πρωθυπουργός της χώρας ήδη το
είχε εξαγγείλει. Και τι έγινε; Ήδη από την ηµέρα του διαγγέλµατος του κυρίου Πρωθυπουργού, έχουν γεµίσει τα αµπάρια όλοι
όσοι ασχολούνται µε την εµπορία καυσίµων. Αυτό σηµαίνει ότι
υπάρχει µια τεράστια αισχροκέρδεια σε βάρος όλων των υπόλοιπων πολιτών. Ποιος ελεγκτικός µηχανισµός είναι αυτός που
θα πιάσει αυτήν την αισχροκέρδεια; Χθες το µεσηµέρι µπήκε
άρον-άρον στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής
και σήµερα έρχεται για ψήφιση στην Ολοµέλεια µε το χαρακτήρα
του κατεπείγοντος, όπως αναφέρει το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
∆υστυχώς, κύριε Υφυπουργέ –σας σέβοµαι και σας εκτιµώαυτό που είδα χθες από τα Πρακτικά της Βουλής –γιατί εκείνη
την ώρα δεν ήµουν στην επιτροπή- είναι ότι δεν έχετε στοιχειοθετήσει επαρκώς το χαρακτήρα του κατεπείγοντος γι’ αυτό το
σχέδιο νόµου το οποίο φέρατε µ’ αυτό το πρόσχηµα. Μάλιστα,
κάνατε και κάτι άλλο. Θέλοντας να το αιτιολογήσατε, είπατε στο
συνάδελφο και Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο κ. Λαφαζάνη
ότι αυτό θα χρησιµοποιηθεί για την οικολογία –όπως είµαστε και
εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ και µιλάµε για οικολογία και την έχουµε και ως
συνιστώσα µας- και στην «πράσινη ανάπτυξη», η οποία απαιτεί
τη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς και ειδικά σταθερής τροχιάς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Και έρχοµαι εγώ και λέω το εξής. Βάλατε τα τέλη κυκλοφορίας
στους ανθρώπους που δεν µπορούσαν να αγοράσουν αυτοκίνητο και έρχεστε τώρα και µας µιλάτε για µια «πράσινη» ανάπτυξη και για µέσα σταθερής τροχιάς.
Και στο σηµείο αυτό, θα έπρεπε να πούµε στους πολίτες που
αυτή τη στιγµή µας παρακολουθούν, πόσο έχει απαξιώσει το σιδηρόδροµο και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία.
Επίσης, θα έπρεπε να πούµε ότι ο ΟΣΕ από το 1984 που είχε
δεκατεσσεράµισι χιλιάδες υπαλλήλους, εργαζόµενους, σήµερα
έχει έξι χιλιάδες οκτακόσιους. Στο ενδιάµεσο, από το 1984 έως
το 2010, έγιναν ελάχιστες προσλήψεις συµβασιούχων στα µέσα
της δεκαετίας του 1990.
Όπως διαβάσαµε προχθές στον Τύπο, γι’ αυτούς τους έξι χιλιάδες οκτακόσιους εργαζοµένους, θα γίνει εθελουσία έξοδος
για τρεις χιλιάδες, γιατί είχαµε και εκείνο το καθεστώς εφεδρείας
που πήγε να βάλει η Νέα ∆ηµοκρατία πριν από ένα χρόνο και
έφερε µεγάλη αναστάτωση.
Αυτό που καταλαβαίνουµε, λοιπόν, είναι ότι εσείς τελικώς θα
συνεχίσετε την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας. Όµως, και από αυτά που εξαγγέλθηκαν από εσάς, καταλαβαίνουµε ότι θα βάλετε χρήµατα στις «µαύρες τρύπες» των
ταµείων του κράτους από µία ιδιωτικοποίηση η οποία θα είναι
αυτή του ΟΣΕ. Άρα, για ποια «πράσινη» ανάπτυξη µιλάµε;
Αυτό που εµείς θέλουµε είναι να εισρεύσουν χρήµατα στα ταµεία του ελληνικού κράτους απ’ αυτούς που δηµιούργησαν την
κρίση. ∆εν είναι δυνατόν να βάζετε µία αύξηση στα καύσιµα, όταν
γνωρίζετε ότι τα καύσιµα είναι αυτά που θα κινήσουν την οικονοµία. Τα χρειάζεται, για να πάει ο εργαζόµενος στη δουλειά του,
διότι λείπουν τα µέσα µαζικής µεταφοράς, τα οποία καµµία κυβέρνηση δεν τα έχει αναπτύξει.
Αυτό που κάνετε είναι να ανεβάζετε το κόστος παραγωγής
ακόµη περισσότερο στην αγροτοκτηνοτροφία και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Θα ανέβουν όλα τα τιµολόγια και στη µετακίνηση των ανθρώπων, είτε είναι µε το αυτοκίνητό τους είτε είναι
µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Το κόστος από την τιµολόγηση
των ∆ΕΚΟ, επίσης, θα µετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή,
στον πολίτη που βάλλεται απ’ αυτήν την οικονοµική κρίση.
Αυτό που εµείς θεωρούµε απαράδεκτο είναι ο τρόπος που χειρίζεστε τα οικονοµικά µέτρα ως νέα Κυβέρνηση, που άλλα λέγατε προεκλογικά και άλλα λέτε τώρα. Θεωρούµε ότι έτσι, αντί
να ανακάµψετε την οικονοµία, θα τη βουλιάξετε και άλλο.
Εµείς καταψηφίζουµε αυτό το σχέδιο νόµου, γιατί είναι απαράδεκτο. Θέλω να µας πείτε, κύριε Υφυπουργέ των Οικονοµικών,
τελικά ποια είναι εκείνα τα οικονοµικά στοιχεία των προκλητικών
φοροελαφρύνσεων που κερδοσκοπούν στις πλάτες όλων των
υπολοίπων. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες; Πότε, επιτέλους, θα
βάλετε το «µαχαίρι στο κόκαλο» και θα κάνετε εκείνους τους
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ελέγχους σε όσους αισχροκερδούν, σε όσα καρτέλ λειτουργούν
στην ελληνική αγορά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Και βέβαια ένα τελευταίο –και κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- είναι ότι ακούµε το
νοµοσχέδιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, γνωρίζουµε
ότι θα εκποιηθεί ο δηµόσιος πλούτος και στο τέλος θα έρθουν
αυτές οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να κάνουν εδώ επενδύσεις- µαµούθ –στην «πράσινη» ανάπτυξη, βέβαια!- και στο τέλος
θα µας λέτε «Εµείς επενδύσαµε στην πράσινη ανάπτυξη, απλώς
κάποιοι άλλοι έχουν κάνει τις Α.Π.Ε. και αυτές είναι µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες του εξωτερικού»!
Καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου και θεωρούµε ότι θα έπρεπε
να ήταν άλλη η πολιτική που θα ακολουθούσε µία κυβέρνηση που
θέλει να λέγεται «σοσιαλιστική»!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους
χώρους του Μεγάρου της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Γυµνάσιο των
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Κατσούλη του Νοµού Κορινθίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει για πέντε λεπτά ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτριος Σιούφας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
πράγµατι οι έκτακτες καταστάσεις θέλουν έκτακτες λύσεις. ∆εν
θέλουν, όµως, έκτακτα λάθη. Γίνοµαι πιο συγκεκριµένος.
Για πρώτη φορά ανακοινώνεται η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τον Πρωθυπουργό και την ίδια µέρα δεν κατατίθεται η σχετική ρύθµιση στη Βουλή. Χρειάζεται να παρέλθουν
οκτώ µέρες, για να έρθει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος το
νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα.
Θα σας θυµίσω ότι από το 1993 και µετά σε πέντε κυβερνήσεις ένα νοµοσχέδιο κατετέθη µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος το 1994, αν δεν κάνω λάθος, και ένα ακόµη το 2005 για
θέµατα που πραγµατικά ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Όµως, τον ίδιο
ατυχή χειρισµό µε πολύ σοβαρές επιπτώσεις κάνατε και µε την ειδική φορολογία, γονικών παροχών, κληρονοµιών, δωρεών στις
αρχές του χρόνου, που, επίσης, ανακοινώθηκε πολύ νωρίς, αλλά
η ρύθµιση ήλθε ένα µήνα αργότερα. Τα ανακοινώσατε όλα αυτά.
∆ηµιουργήθηκε τροµακτική σύγχυση µε τεράστιο κόστος και
φέρνετε νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Βεβαίως, ως Κυβέρνηση, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε,
αλλά παρακολουθώντας χθες τη συνεδρίαση διαπίστωσα ότι δεν
βρήκατε µια εξαιρετικά πειστική δικαιολογία η οποία να λέει
«αυτό είναι κατεπείγον και γι’ αυτούς τους λόγους». Αυτό το
οφείλετε ως σεβασµό προς το Κοινοβούλιο, προς τις ρυθµίσεις
του Κανονισµού, για να µην φθάσουµε από την κατάχρηση τέτοιου είδους διατάξεων να ευτελίσουµε διαδικασίες, η πρόνοια
των οποίων υπάρχει για να αντιµετωπίζει πραγµατικά έκτακτες
καταστάσεις. Αυτό είναι το ένα θέµα που θέλω να σας επισηµάνω.
Το δεύτερο θέµα είναι ότι µετά την κατάθεση αυτού του νοµοσχεδίου δεν κινητοποιήθηκε κάποιος µηχανισµός ενηµέρωσης
και των πολιτών και των εταιρειών πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων από το ποια χρονική στιγµή ισχύει αυτή η ρύθµιση.
∆ιότι µετά την κατάθεση, η οποία έγινε προχθές το απόγευµα,
έπρεπε όλος ο ελεγκτικός µηχανισµός να έχει την προσοχή για
το πώς και από ποια ώρα θα διαµορφωθούν οι τιµές την επόµενη
µέρα.
Σας τα λέω αυτά, λόγω της ευθύνης που είχα τότε ως Υπουργός Ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ενός Υπουργείου
είχαν την εποπτεία του συγκεκριµένου χώρου των πετρελαιοειδών και των ελέγχων της αγοράς.
Προσέξτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει µε το διαχωρισµό ή συ-
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νένωση των Υπουργείων. Σας τα είπα και κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του προϋπολογισµού.
Στο µεν Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που έχετε δηµιουργήσει υπάγονται οι αρµοδιότητες δύο
υπηρεσιών ελέγχων, των βιοµηχανικών προϊόντων και η υπηρεσία
µετρολογίας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπήγετο και η διεύθυνση που κάνει τους ελέγχους για την ποιότητα των καυσίµων,
τα καλούµενα ΚΕ∆ΑΚ , τα οποία ένα µήνα µετά τη δηµιουργία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που έγινε στις 7 ή 8 Οκτωβρίου,
ήρθατε και κάνατε µια διόρθωση, πήρατε τις Υπηρεσίες Ενέργειας και τις µεταφέρατε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Τι ξεχάσατε, όµως; Μεταφέρατε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις, αλλά
δεν µεταφέρατε την αντίστοιχη διεύθυνση που έχει την εποπτεία
των ΚΕ∆ΑΚ, τη ∆Ε∆ΑΚ, η οποία υπαγόταν απευθείας στον
Υπουργό Ανάπτυξης βγαίνει και κάνει αυτούς τους ελέγχους.
Θέλω, λοιπόν, να ρωτήσω και εσάς και την Κυβέρνηση. Πού υπάγεται πλέον αυτή η ∆ιεύθυνση; Πώς συντονίστηκαν εκείνο το
απόγευµα όλες οι υπηρεσίες τριών Υπουργείων, για να µπορέσουν να κάνουν παρέµβαση στην αγορά και να προστατέψουν
τον πολίτη από τις οποιεσδήποτε µεθοδεύσεις που θα γίνονταν
από κάποιους που επένδυσαν σε αυτό το οκταήµερο;
Επανέρχοµαι κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, την παρέµβασή µου,
σ’ αυτό που είχα πει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισµού. Οι διαιρέσεις, οι συγχωνεύσεις, η δηµιουργία νέων
Υπουργείων πρέπει να γίνονται µε προσοχή και θα πρέπει οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας να συµφωνήσουν σ’ ένα κυβερνητικό
σχήµα που να ισχύει για δεκαπέντε-είκοσι χρόνια, ώστε κάθε κυβέρνηση να µπορεί να λειτουργεί από την επόµενη µέρα, αντί να
ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείστε ήδη πέντε µήνες και ο Θεός ξέρει
πόσο διάστηµα ακόµη, για να µπορέσετε να φέρετε σε λογαριασµό τη δηµιουργία νέων Υπουργείων, τη διαίρεση, τη συγχώνευση κ.ο.κ..
Γι’ αυτό και σας είχα πει ότι η περίπλοκος περιπλοκή περιεπλάκη δια περιπλόκων περιπλεγµένων περιπλοκών! Φροντίστε να
την απεµπλέξετε αυτήν την περίεργη αλυσίδα ή αλλιώς, όπως θα
το έλεγα, αυτό το λαοκοόντειο σύµπλεγµα που έχετε δηµιουργήσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον τέως
Πρόεδρο της Βουλής κ. ∆ηµήτριο Σιούφα.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Αλευράς, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο το
οποίο συζητούµε δεν ανήκει στην κατηγορία των νοµοσχεδίων
εκείνων που είναι ευχάριστα για τους πολίτες. Η Κυβέρνηση το
γνωρίζει αυτό και η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ το
γνωρίζει. Όµως, το νοµοσχέδιο αυτό ταυτόχρονα είναι µια αδήριτη αναγκαιότητα που προέκυψε από τον τραγικό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό στον οποίο οδήγησε τη χώρα η προηγούµενη
κυβέρνηση εξαιτίας αλόγιστων οικονοµικών επιλογών.
Αυτό που έχουµε σήµερα µπροστά µας είναι µια καινούργια
εποχή, µία εποχή κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελλάδα θα πρέπει να αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση, µε όλα τα µέτρα που
µπορεί να διαθέσει και έχει στη διάθεσή της ταυτόχρονα.
Πρόκειται για µια οικονοµική κρίση που θα απαιτήσει δυσάρεστες επιλογές και δυσάρεστα µέτρα, γιατί, δυστυχώς, την εποχή
κατά την οποία είχαµε το περιθώριο να λάβουµε τα αναγκαία εκσυγχρονιστικά και διαρθρωτικά µέτρα για την εξυγίανση της οικονοµίας και την αντιµετώπιση των δοµικών της προβληµάτων, η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας προτίµησε να χρησιµοποιήσει το κράτος και τις δηµόσιες δαπάνες ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση πολιτικών και κοµµατικών συµφερόντων.
Ασφαλώς η αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιµα και κατά
αυτό το µεγάλο ποσοστό δεν είναι µια επιλογή, η οποία δεν έχει
δυσµενείς συνέπειες για την αγοραστική δύναµη των πολιτών.
Και βεβαίως έχει δυσµενείς επιπτώσεις και στις τιµές που θα διαµορφωθούν στην αγορά.
Όµως, τούτη την ώρα όλοι γνωρίζουµε ότι η ελληνική οικονοµία, η Ελλάδα ολόκληρη, δίνει µια µάχη επιβίωσης απέναντι στα
διεθνή κερδοσκοπικά κυκλώµατα, τα οποία προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την οικονοµική κρίση για να αποκοµίσουν κέρδη.
Και σε αυτή τη δύσκολη µάχη πρωταγωνιστής, σήµερα µάλιστα,
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ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει µια ηράκλεια προσπάθεια, προκειµένου να εξασφαλίσει την πολιτική στήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, των εταίρων µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αντιµετωπίσουµε το µεγάλο και δυσβάστακτο δηµοσιονοµικό κόστος.
∆εν νοµίζω λοιπόν ότι υπάρχει άλλος δρόµος. Και χθες στην
επιτροπή και σήµερα στη συζήτηση στην Ολοµέλεια οι πολίτες
έχουν τη δυνατότητα και την άνεση να ακούσουν τους εκπροσώπους των κοµµάτων, να εκφέρουν προβληµατισµούς και σκέψεις για την οικονοµική κρίση. Από όλες τις τοποθετήσεις που
έχουν ακουστεί όλο αυτό το διάστηµα δεν υπήρξε καµµία εναλλακτική λύση, κανένα εναλλακτικό σχέδιο. Υπάρχουν όµως ευχολόγια, ευχολόγια από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την
οικονοµική κρίση, ευχολόγια, τα οποία µας οδήγησαν εδώ που
µας οδήγησαν, γιατί είναι «ευχολόγια» εντός εισαγωγικών. Και
υπάρχουν ευχολόγια από άλλες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, οι
οποίες απλώς περιγράφουν το πρόβληµα, χωρίς να µας λένε
ποια είναι η πολιτική που θα το αντιµετωπίσει. Είναι προφανές
λοιπόν πώς όταν έχουµε να µειώσουµε το δηµόσιο έλλειµµα στα
επόµενα δυόµισι µε τρία χρόνια κατά 23.000.000.000 ευρώ, τα
µέσα για να πετύχουµε αυτόν το στόχο και τους πόρους θα τα
βρούµε είτε από τα έσοδα είτε από τη µείωση των δαπανών.
Η Κυβέρνηση έχει επιλέξει µια πολιτική και µε µείωση δαπανών πραγµατική και µε αύξηση των εσόδων να πετύχει τους στόχους, στόχοι που είναι εθνικής σηµασίας, για να οδηγήσουµε το
έλλειµµα στο 3%, από τη στιγµή που καµµία εναλλακτική πρόταση, πρόταση συγκεκριµένη, δεν υπάρχει. Γιατί η πρόταση του
να µην πληρώσει ο ένας και ο άλλος ακούγεται µεν ευχάριστα,
αλλά δεν µας λέει ποιος θα πληρώσει. Και αν ακόµα η λογική
είναι να πληρώσουν οι πλούσιοι, όπως συνήθως λέγεται, νοµίζω
ότι η Κυβέρνηση έχει δείξει την ευαισθησία της κι έχει εντείνει
τη φορολογική της πολιτική στον τοµέα αυτόν, δηλαδή στο να
πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες.
Από την άλλη όµως µεριά δεν υπάρχουν απεριόριστα κέρδη.
Το είπα χθες στην επιτροπή, το επαναλαµβάνω και σήµερα ότι
το 2007 τα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ήταν
17.000.000.000 ευρώ. Και όλα να τα εθνικοποιήσουµε, το πρόβληµα το δηµοσιονοµικό δεν το αντιµετωπίζουµε. Εποµένως,
κάπως θα πρέπει να ακουστεί, εάν θέλουµε να κάνουµε υπεύθυνες πολιτικές, µε ποιον άλλο τρόπο -εκτός από τους τρόπους που
η Κυβέρνηση προτείνει- θα αντιµετωπίσουµε το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα. Κι επειδή δεν έχει ακουστεί τίποτα, νοµίζω ότι έχουµε
χρέος να στηρίξουµε την προσπάθεια της Κυβέρνησης, γιατί
είναι προσπάθεια εθνική. Απ’ αυτή την άποψη η ψήφιση και του
νοµοσχεδίου αυτού είναι αναγκαία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Καρατζαφέρης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μπορεί να προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής το
«κατ’ επείγον», αλλά εάν κάνετε πολύ συχνά χρήση, νοµίζω ότι
στην ουσία καταπατώνται τα κοινοβουλευτικά δικαιώµατα των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Εµείς θα το σκεφθούµε πολύ εάν
σε επόµενη συνεδρίαση έρθει νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του
κατ’ επείγοντος, εάν θα µείνουµε στην Αίθουσα. Να το λάβετε
υπ’ όψιν σας. Και πιστεύω ότι δεν είµαστε ο µόνος χώρος που είµαστε ενοχληµένοι µε αυτή τη διαδικασία. ∆εν κερδίζετε τίποτα.
∆εν µπορεί, λοιπόν, νοµοσχέδια άγριας φορολογικής επιδροµής
να έρχεστε εδώ να τα συζητάτε µε τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος και να λέτε: «Σε ένα εξάωρο να τελειώνετε»! Θα καθίσετε να µπείτε στη βάσανο των ερωτήσεων και των θεµάτων που
άπτονται των δικαιωµάτων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης.
Κύριε Υπουργέ, είπαµε να συναινέσουµε σε µέτρα που θα µας
βγάλουν από την κρίση. Όµως, ο δεύτερος λόγος και ο δεύτερος, αν θέλετε όρος είναι ότι θα υπάρξει µια διακύµανση στο
ποιος πληρώνει. Είχαµε πει ότι δεν θα πληρώσουν εκείνοι που
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, θα πληρώσουν πολύ λιγότερα
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εκείνοι που κινούνται στα όρια της φτώχειας, δηλαδή στα σύνορα και περισσότερα οι κατέχοντες. Αυτό, το οποίο φέρνετε,
είναι ισοπεδωτικό. Πληρώνουν όλοι. Όλοι πληρώνουν ακριβότερη βενζίνη, όλοι ακριβότερο πετρέλαιο. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι
µέσα στους όρους που είπαµε εµείς ότι θα βοηθήσουµε την Κυβέρνηση. Να το ξεκαθαρίσουµε για να µην παρεξηγούµεθα.
∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν µπορείτε να βρείτε τρόπους
να αυξήσετε τα έσοδα, χωρίς να βάλετε φορολογία. Αυτό δείχνει
ότι έχετε παντελή έλλειψη φαντασίας.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας πω, όπως και χθες, έναν άλλον
τρόπο και µέτρο για να βρείτε λεφτά, να βρείτε περισσότερα
λεφτά απ’ όσα µε όλα τα µέτρα, τα οποία έχετε εξαγγείλει. Πηγαίνετε στα κληροδοτήµατα, τα οποία σήµερα είναι γεµάτα τρωκτικά, τετράποδα και ενίοτε και δίποδα! Πηγαίνετε, λοιπόν, µέσα,
κύριε Υπουργέ, να βρείτε πακτωλό χρηµάτων, τα οποία θα µας
βγάλουν από την κρίση.
Υπάρχουν τέτοια κεφάλαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
µπορούν αυτοµάτως να µας βάλουν µέσα στο έλλειµµα σε ένα
χρόνο, όχι σε τρία χρόνια, όπως υπολογίζει η Κυβέρνηση, κάτι
που δεν θα γίνει µε τα µέτρα, τα οποία εσείς προσπαθείτε να επιβάλετε.
Κύριε Υπουργέ, µόνο το «Κληροδότηµα Καραπάνου», όπου
είναι µέσα ο Ερυθρός Σταυρός, µπορεί να σας βγάλει από την
κρίση. Μόνο αυτό. ∆εν σας λέω όλα τα άλλα, τα οποία έχουν γίνει
άντρο µεσιτών και οικονοµάνε οι «ηµέτεροι» µεσίτες. Γιατί δεν
παρεµβαίνετε εκεί; Γιατί δεν φωνάζετε αυτή την επιτροπή, την
Υπηρεσία Εθνικών Κληροδοτηµάτων, να σας πουν τι γίνεται; Γιατί
δεν χρησιµοποιείτε την αντιπαροχή, χωρίς να βάλετε µία, να κερδίσει το δηµόσιο αµύθητη περιουσία; Γιατί δεν το κάνετε;
Σας λέει ο Ερυθρός Σταυρός: «Θέλω να κάνω µιαν επένδυση
150.000.000 στο «Ασκληπιείο», χωρίς να βάλει µία το κράτος. ∆εν
ζητάει συµµετοχή από το κράτος. Γιατί δεν αφήνετε να κάνει
αυτή την επένδυση; Για ποιο λόγο; Παρά σε αντίθετη φορά κινούµενοι εσείς, ανάµεσα εκεί που κάνετε οικονοµία, εσείς να καταγγείλετε µονοµερώς τη σύµβαση που έχετε µε τον Ερυθρό
Σταυρό. Και ποιον βρήκατε; Τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος βοήθησε –µε τον τρόπο που βοήθησε- στη λύση των µπλόκων, µοιράζοντας φαγητό και κουβέρτες σε φορτηγατζήδες και αγρότες.
Έρχεστε λοιπόν και λέτε µείωση της κρατικής χορηγίας προς τον
Ερυθρό Σταυρό για τα δύο νοσοκοµεία που έχει εκχωρήσει στο
ΕΣΥ. ∆ηλαδή, εάν αύριο «τρελαθεί» ο Ερυθρός Σταυρός και καταγγείλει µονοµερώς αυτή τη σύµβαση, θα χάσει το ΕΣΥ τα δύο
µεγαλύτερα νοσοκοµεία µετά τον «Ευαγγελισµό», τον Ερυθρό
Σταυρό και το «Ασκληπιείο». Εκεί, λοιπόν, που έχετε έτοιµα
λεφτά, εσείς πάτε κόντρα να πάρετε λεφτά. Είναι αδιανόητη η
πολιτική σας. ∆εν την καταλαβαίνω.
Όπως δεν κατάλαβα και αυτό που πέτυχε ο κύριος Πρωθυπουργός στο εξωτερικό. Ακούστε τι συνέβη.
Έρχονται τα µεγάλα αφεντικά ή τα ίδια µε δικά τους µέσα ενηµέρωσης και µας εξευτελίζουν και µας µειώνουν την ισχύ της
χώρας και το κύρος των οµολόγων ή αφήνουν τη χώρα έωλη σε
επιθέσεις άλλων κύκλων, όπως η Αµερική.
Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ; Είναι έτσι. Έρχονται µετά και λένε:
«Κοίταξε, εµείς θα σου εγγυηθούµε αυτά τα οµόλογα, τα οποία
εµείς αφήσαµε και ξεφτιλίστηκαν διεθνώς, µε την προϋπόθεση
ότι µε τα λεφτά, τα οποία θα πάρεις µε αυτά τα οµόλογα, που
τώρα δεν έχουν πέραση, θα πάρεις έξι φρεγάτες και τριάντα «Eurofighte». Τι «ωραίο» είναι αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Τι «ωραίο» είναι αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Χειροκροτήστε ελεύθερα. Μην ντρεπόσαστε! Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μας ξεφτιλίζουν τα οµόλογα, µας λένε: «∆εν περνάνε τα
οµόλογά σας» -γιατί οι ίδιοι τα ξεφτίλισαν- «Τώρα θα εγγυηθούµε
τα οµόλογα, αλλά πάρτε έξι φρεγάτες και τριάντα «Eurofighte».
Πρόταση, κύριε Υπουργέ. Θα τους πείτε «ναι», να τα πάρουµε
και τα «Εurofighte» και τις φρεγάτες µε 50% καταβολή, όπως είχαµε συµφωνήσει και τα άλλα 50% travel check. Πάρτε travel
check και δώστε τα, λοιπόν, στους λαούς σας, στους πολίτες σας
να έρθουν να τα χαλάσουν στην Ελλάδα σε ξενοδοχεία, να έρθουν πίσω. Να έχουµε ουσιαστικά ουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Γιατί δεν προχωρείτε σε προτάσεις; Παρά πηγαίνετε και κα-
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θόσαστε παθητικά και σας επιβάλλουν αυτά τα οποία έχουν κατά
νου. Επιτέλους, γιατί αµυντική πολιτική;
Και τέλος, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το θέµα αυτό βλέπω
ότι παραπαίετε. Η διάθεσή µας είναι να βοηθήσουµε τον τόπο.
Και ξέρετε ότι όσο και να φωνάζουµε εµείς στην κερκίδα
«έµπαινε, έµπαινε» εάν δεν είναι ο Σισέ να βάλει το γκολ, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν και Σισέ δεν είστε!
Ακούστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Εµείς αυτήν τη στιγµή είµαστε στο δόρυ επάνω, γιατί είναι ακριβό το ευρώ και φθηνό το δολάριο. Και είδατε ότι η όλη υπόθεση είναι για να φύγει από τη
σχέση 1,60 να πάει στο 1,35 σήµερα. Αυτός είναι ο λόγος.
Ερωτώ, η Ελλάδα γιατί να θέλει ακριβό ευρώ; Εµείς γιατί να θέλουµε ακριβό το ευρώ; Να πάει ένα προς ένα. Να πέσει το ευρώ
και να τους το πείτε στην Ευρώπη. Εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο
να έχουµε ακριβό ευρώ. Εµείς δεν πουλάµε «Μερσεντές», δεν
πουλάµε «FIAT», δεν πουλάµε «RENAULT» να έχουµε ανάγκη
ακριβό ευρώ για να µαζεύουµε. Θέλουµε φθηνό ευρώ για να ξαναµπούν τα προϊόντα µας στην αµερικάνικη αγορά, που έχουν
εξαφανισθεί από τα ράφια όλης της Νέας Υόρκης και όλου του
Σικάγου. ∆εν υπάρχει ελληνικό προϊόν σε κανένα κατάστηµα
στην Αµερική. Και πριν τριάντα χρόνια τα ράφια ήταν γεµάτα.
Εάν θέλουµε να ξαναπάνε τα προϊόντα εκεί, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φθηνύνει το ευρώ. Εάν θέλετε να ξαναδείτε
Αµερικανό τουρίστα στην Ελλάδα να φθηνύνει το ευρώ. ∆εν
έχουµε κανένα λόγο εµείς να πολεµάµε και να αγωνιούµε να µην
πέσει το ευρώ.
Επιτέλους, τα απλά πράγµατα, τα απλά µαθηµατικά πρέπει να
τα µάθετε. ∆ιαφορετικά δεν θα µείνετε εσείς µετεξεταστέοι, κινδυνεύει η Ελλάδα να «µείνει» στην ίδια τάξη. Και πρέπει να φροντίσουµε όλοι η Ελλάδα να προαχθεί από εκεί που την άφησε η
Νέα ∆ηµοκρατία. Και πολύ φοβούµαι ότι αντί να βοηθήσετε στην
προαγωγή, εσείς πάτε να την κρατήσετε για άλλη µία φορά στα
ίδια. Λυπούµεθα, αλλά φοβούµεθα ότι όσο και να έχουµε τη διάθεση δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη δική σας λογική
επεξεργασία των πραγµάτων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να µην είµαστε Σισέ, αλλά όπως λέµε
στη Λάρισα «Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα»! Και από τις 4
Οκτωβρίου ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει στα προβλήµατα του τόπου. Και έχουµε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος συνεχώς βρίσκεται σε επαφή µε όλους τους εταίρους του, µε όλους
τους ηγέτες των χωρών, για να µπορέσει να δώσει λύση στα προβλήµατα της χώρας και ακολουθεί µία πρακτική, η οποία είναι
εντελώς αντίθετη από την πρακτική που ακολουθούσε ο προηγούµενος Πρωθυπουργός, που δύσκολα τον έβλεπαν στο εξωτερικό και όταν πήγαινε συνήθως έµενε κρυµµένος µέσα στα
δωµάτια των ξενοδοχείων, όπως κατέγραφε η επικαιρότητα εκείνης της εποχής. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αλλά δυστυχώς
κάποιοι δυσκολεύονται να την κατανοήσουν.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Αυτό είναι προσβολή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό είναι προσβολή. ∆εν είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγµατα για τον τέως Πρωθυπουργό, ότι
ήταν στα δωµάτια των ξενοδοχείων!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εµείς δεν θα παρακολουθήσουµε την «κοκοροµαχία» ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας που έχει να κάνει µε
το ποιος φταίει περισσότερο για εκεί που είναι η χώρα. Θα τα
βρείτε ποιος φταίει περισσότερο. Και στην πορεία του χρόνου
θα σας δείξει ο ελληνικός λαός, που έχει αντιληφθεί τα ανοµήµατα, τα λάθη και τις αβλεψίες που κάνατε και εσείς και οι άλλοι,
για να είναι εδώ η χώρα. ∆εν έφθασε εδώ η χώρα από µόνη της.
Έφθασε, γιατί εσείς δεν διαχειριστήκατε σωστά την πορεία της
χώρας.
Τώρα, βέβαια, µακάρι να έρθει «η ώρα του Βαλαώρα» και µακάρι η Λάρισα να ανέβει, αλλά πέφτει για τη Β’ Εθνική. Φροντίστε,
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λοιπόν, να ανέβει η Λάρισα, γιατί επί της δικής σας περιόδου πέφτει. Άρα, καλύτερα να έρθει «η ώρα του Βαλαώρα» παρά να
έρθει η ώρα η κακιά της καταιγίδας και της µπόρας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’
αρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι τουλάχιστον ατυχής ή
άστοχη η έκφραση του κυρίου Υφυπουργού για τον τέως Πρωθυπουργό τον κ. Καραµανλή.
Ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου αναιρούν προεκλογικές
δεσµεύσεις, ανατρέπουν κυβερνητικές εξαγγελίες, ακυρώνουν
βασικές θέσεις της Κυβέρνησης. Στην αιτιολογική έκθεση η Κυβέρνηση αναφέρει ότι η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία,
εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονοµικής της πολιτικής. Άρα αυτή
είναι η οικονοµική σας πολιτική; Γιατί άλλα µας λέγατε προεκλογικά, άλλα µας λέγατε µετεκλογικά και άλλα κάνετε τώρα.
Προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ σε κανένα σηµείο του προγράµµατός
του δεν περιελάµβανε το ενδεχόµενο αύξησης του φόρου στα
καύσιµα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήριζε την αύξηση των έµµεσων φόρων στα καύσιµα ως συνήθη µορφή φορολογικής αφαίµαξης. Το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο Υπουργός Οικονοµικών χαρακτήριζε την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα ως µέτρο που πλήττει την
αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών. Το καταθέτω στα Πρακτικά
της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας δεχθούµε, όµως, ότι τότε το ΠΑΣΟΚ, θέλοντας να γίνει αρεστό στους πολίτες, έταζε τα πάντα στους πάντες. Η ίδια, όµως,
ανεύθυνη στάση ακολουθήθηκε και µετεκλογικά. Ο Υπουργός
Οικονοµικών έλεγε πριν από ένα µήνα ότι δεν υπάρχει πρόθεση
να αυξηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο ή στη
βενζίνη. Το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που πρέπει
απαρέγκλιτα να τηρήσουµε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, δεν
υπάρχει καµµία αναφορά στην αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα, όπως υπήρχε για τα αλκοολούχα ποτά
και τα τσιγάρα. Συνεπώς άλλες οι προθέσεις της Κυβέρνησης
και άλλες οι πολιτικές της. Άλλη η οικονοµική της πολιτική προεκλογικά, άλλη µετεκλογικά και άλλη σήµερα.
Είναι προφανές ότι πέρα από την αναξιοπιστία της οικονοµικής
πολιτικής η αδράνεια, η ολιγωρία, η αβελτηρία της Κυβέρνησης,
κόστισαν ακριβά στη χώρα, επιφέροντας τη λήψη ακόµα πιο επώδυνων µέτρων. Μέτρων, όπως αυτό που συµπεριέλαβε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελµά του και συζητάµε σήµερα, µία
εβδοµάδα µετά, για την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα, χωρίς να είναι όµως σε θέση να το εφαρµόσει
άµεσα.
Και αν δεν θέλετε να ακούσετε εµάς, ακούστε τουλάχιστον τον
πρώην Υπουργός σας τον κ. Τσοβόλα, που είπε προχθές ότι οι
φόροι για τα καύσιµα δεν προαναγγέλλονται, απλώς επιβάλλονται για να αποφευχθούν κερδοσκοπικές αποθεµατοποιήσεις.
Στοιχείο της πολιτικής σας το σηµερινό, που υποδηλώνει επαναλαµβανόµενη προχειρότητα στην ασκούµενη οικονοµική πολιτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση αυξάνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα δύο βασικά,
τα πιο βαριά φορολογούµενα είδη καυσίµων: Στη βενζίνη και στο
πετρέλαιο κίνησης. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόµενες ρυθµίσεις θα έχουν δυσµενείς, πρωτογενείς και δευτερογενείς, άµεσες και έµµεσες συνέπειες, επιπτώσεις στα νοικοκυριά και στις
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επιχειρήσεις. Πλήττουν τον κάτοχο αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, τον καταναλωτή, τις επιχειρήσεις.
Πρώτον, η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα θα µετακυληθεί άµεσα στον καταναλωτή, µε δυσµενείς συνέπειες για το διαθέσηµο εισόδηµά του.
∆εύτερον, αυτό θα οδηγήσει σε µείωση της κατανάλωσης και
σε δυσανάλογα µεγαλύτερη µείωση των συναλλαγών.
Τρίτον, οι παραγωγικές διαδικασίες θα επηρεαστούν σε όλο
το πλέγµα της οικονοµικής δραστηριότητας. Θα αυξηθεί σηµαντικά το κόστος παραγωγής, το κόστος µεταφοράς.
Τέταρτον, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των τιµών των αγαθών και των υπηρεσιών. Οι ανατιµήσεις προβλέπεται να είναι
πολλαπλάσιες της πραγµατικής επιβάρυνσης.
Και πέµπτον, οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενισχυθούν.
Θα πρέπει µάλιστα να τονιστεί ότι ο πληθωρισµός τον Ιανουάριο διαµορφώθηκε στο 2,4%, παρά το γεγονός ότι έχουµε ύφεση,
παρά το γεγονός ότι είχαµε εκπτώσεις, εξαιτίας σηµαντικών ανατιµήσεων σε σειρά υπηρεσιών. Το στοιχείο αυτό δηµιουργεί ιδιαίτερες, επιπρόσθετες ανησυχίες µε δεδοµένη την προτεινόµενη
εισοδηµατική πολιτική παγώµατος των µισθολογικών αυξήσεων
στο δηµόσιο τοµέα. Γι’ αυτό το λόγο καταψηφίζουµε το παρόν
σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Η αύξηση του φόρου στα καύσιµα επηρεάζει µε πάρα πολύ
συγκεκριµένο τρόπο την αγορά. Προσπαθεί η Κυβέρνηση από
τη συγκεκριµένη αύξηση να βρει 934.000.000 ευρώ, σύµφωνα µε
την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου.
Θα µου επιτρέψετε ήδη µία πρόβλεψη. Φοβάµαι ότι -όπως και
σε πολλά άλλα πράγµατα θα επαληθευθεί- δεν πρόκειται να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί για
έναν απλό λόγο. Η αύξηση στα καύσιµα θα οδηγήσει σε περιορισµό της χρήσης τους, άρα ο υπολογισµός ο οποίος έχει γίνει
δεν θα φέρει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα. Και όχι µόνο αυτό,
δεν είναι ότι δεν θα φέρει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, αλλά
ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά τη χρήση των καυσίµων µέσα στο
πλαίσιο της αγοράς θα οδηγήσει σε επιβάρυνση ουσιαστικά των
επιχειρήσεων και του κόστους τους, που αυτό µε τη σειρά του θα
οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε αύξηση των τιµών.
Η αύξηση αυτή των τιµών στα προϊόντα θα επιφέρει περαιτέρω
µείωση της ζητήσεως και κατ’ αποτέλεσµα αυτό θα το βρείτε ως
έλλειµµα στο ΦΠΑ.
Άρα, στην πράξη αυτές οι πολιτικές δεν φέρνουν αποτέλεσµα.
Είναι πολιτικές που πηγαίνουν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτήν που θα έπρεπε να κινείται σήµερα η Κυβέρνηση.
Βεβαίως, υπάρχει ένα αντίθετο επιχείρηµα, το υπαινίχθη χθες
ο κύριος Υφυπουργός στην επιτροπή. Λέει ο κύριος Υφυπουργός ότι σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, σε τελευταία ανάλυση, αυτό το
κόστος θα πάει σε ανθρώπους που έχουν στο µεγάλο τους κοµµάτι µεγάλη χρήση του αυτοκινήτου. Κάτι έλεγε για «Hummer»
και «Lamporgini».
Αλλά φοβάµαι, κύριε Υφυπουργέ, γιατί είδα λίγο τους αριθµούς, ότι δεν είναι τόσα πολλά τα «Hummer» και οι «Lamporgini»
στην Ελλάδα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι µάλλον χαµηλότερου κυβισµού. Και επίσης, οφείλω να σας πω ότι η εκτεταµένη
χρήση ακόµη και των αυτοκινήτων για τη µετακίνηση δεν γίνεται
πάντοτε για λόγους αναψυχής. Συνήθως γίνεται από ανθρώπους
που µπορεί να µένουν µακριά από τη δουλειά τους και χρησιµοποιούν το αυτοκίνητό τους και έχουν ένα σηµαντικό κόστος και
µια σηµαντική επιβάρυνση εξ αυτού του λόγου.
Εκείνο το οποίο σας λέω και σας επισηµαίνω είναι ότι αυτό θα
οδηγήσει ή σε µείωση της αγοραστικής δυνατότητας των νοικοκυριών ή θα οδηγήσει στην άλλη κατεύθυνση, στη µείωση της
ζητήσεως και άρα δεν θα έχετε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτές οι πολιτικές κάνουν το εξής
και εκεί θα πρέπει να µείνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κι
αυτό πρέπει να σκεφτείτε και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που φα-
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ντάζοµαι ότι θα στηρίξετε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία. Μεταφέρεται κόστος µε αυτόν τον τρόπο στην πραγµατική οικονοµία. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουµε αυτή τη στιγµή;
Η πραγµατική οικονοµία αυτή τη στιγµή δοκιµάζεται. ∆οκιµάζεται γιατί το βλέπουµε αυτό στις αυξήσεις των ακάλυπτων επιταγών, στις αυξήσεις των διαµαρτυρηµένων συναλλαγµατικών, στις
αυξήσεις των πτωχεύσεων, στις αυξήσεις των κατασχέσεων. Το
βλέπουµε αυτό και αποτυπώνεται πλήρως στις προβλέψεις της
Κυβέρνησης, στο ΑΕΠ, το οποίο έχει µείωση, άρα στην ύφεση.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι το εξής. Ναι, να αντιµετωπίσουµε το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Με ποια πολιτική; Με την πολιτική της
αυξήσεως της φορολογίας; Με την πολιτική της επιβαρύνσεως
της πραγµατικής οικονοµίας; Και πώς τότε θα αντιµετωπίσουµε
την προοπτικής της αυξήσεως της ανεργίας; Κλείσιµο επιχειρήσεων, πίεση στις επιχειρήσεις, αύξηση της ανεργίας, µεγαλύτερο
κόστος για την ανάγκη της κοινωνικής στηρίξεως των ανέργων.
Πώς θα τα αντιµετωπίσουµε αυτά;
Η λύση βρίσκεται σε άλλο µείγµα πολιτικής, κύριε Υφυπουργέ.
Να επιµείνετε περισσότερο στη µείωση της σπατάλης του δηµοσίου, να αυξήσετε την προσπάθεια εκεί, να καταλάβουµε ότι το
πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας είναι το διεφθαρµένο, µεγάλο, αντιπαραγωγικό, σπάταλο ελληνικό δηµόσιο. Προστατεύστε από την αύξηση της φορολογίας την ελληνική οικονοµία, µην
πιέζετε τις επιχειρήσεις, µην πιέζετε την πραγµατική οικονοµία.
Προστατεύστε την, ενισχύστε την, στηρίξτε την, όχι να την αφαιµάξετε.
Σ’ αυτές τις πολιτικές της αφαιµάξεως της ελληνικής οικονοµίας, εµείς δεν µπορούµε, όπως είναι αυτονόητο, να δώσουµε
οποιαδήποτε στήριξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βορίδη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε ένα σχόλιο για
τον κατ’ επείγοντα χαρακτήρα του νοµοσχεδίου. Και θέλω να
απευθυνθώ στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να τους υποβάλω το ερώτηµα.
Θεωρείτε, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
ότι οι συνθήκες επιτρέπουν την οµφαλοσκόπηση στην οποία επιδίδονταν οι ησυχαστές και αν δεν απατώµαι, επιδιδόσασταν και
εσείς για πεντέµισι ολόκληρα χρόνια; Να βγείτε και να το πείτε
ξεκάθαρα στους Έλληνες. Να δηλώσετε στους Έλληνες πολίτες
ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε την οικονοµία. Να δηλώσετε στους
Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πριν από τέσσερις ακριβώς µήνες σας
οδήγησαν στο χαµηλότερο ποσοστό το οποίο καταγράψατε από
την ηµέρα της συγκρότησής σας, ότι ξέρετε κάτι; ∆εν υπάρχει το
παραµικρό πρόβληµα και ότι θα πρέπει να συνεχίσουµε να κινούµαστε µε τον αραµπά. Γιατί για πεντέµισι χρόνια η χώρα κινούνταν µε τον αραµπά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στο µέσον µιας
µάχης. Η έκβασή της θα καθορίσει την πορεία της χώρας, το µέλλον των Ελλήνων πολιτών.
Εµείς, λοιπόν, σ’ αυτή τη στιγµή αναλαµβάνουµε την ευθύνη
για τις πρωτοβουλίες που παίρνουµε. Γιατί ξέρουµε ότι βρισκόµαστε σε ένα σηµείο όπου πλέον δεν έχουµε την πολυτέλεια µας
νέας ήττας. Φθάνει πια! Φθάνουν οι ήττες των προηγούµενων πεντέµισι χρόνων!
Μιας και βλέπω εδώ τον εκλεκτό καθ’ όλα συνάδελφο τον κ.
Κεφαλογιάννη, ο οποίος χθες έθεσε µια σειρά από ερωτήµατα,
αλλά επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να απαντήσω, γιατί έπρεπε
να πάω στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για να συζητήσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αισθάνοµαι ότι πρέπει να
δώσω µια απάντηση.
Ρώτησε, λοιπόν, χθες ο κ. Κεφαλογιάννης: «Μπορείτε να διαψεύσετε ότι θα πάρετε µέτρα που θα οδηγήσουν στις τέσσερις
ηµέρες εργασίας, στον περιορισµό των µισθών των εργαζοµένων»;
Και έχω την αίσθηση, κύριε Κεφαλογιάννη, µε αυτά που
άκουσα να λέτε και χθες και στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή
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Οικονοµικών Υποθέσεων, ότι η ιστορία σας, η ρητορική σας, η
επιχειρηµατολογία σας θυµίζει πάρα πολύ το ανέκδοτο µε τον
νεαρό, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του για να µπορέσει να
πάει εκδροµή µε τα παιδιά του ορφανοτροφείου. Και όταν µετά
προσήλθε ενώπιον των δικαστών, ζητούσε την επιείκεια τους
γιατί ήταν ορφανός.
Έτσι, λοιπόν, πεντέµισι χρόνια η Νέα ∆ηµοκρατία είχε την ευθύνη για την πορεία που πήρε η χώρα. Και σήµερα έρχεστε να
ελέγξετε το ΠΑΣΟΚ και να ζητήσετε από τους Υπουργούς, από
την Κυβέρνηση να δεσµευτεί ότι τι; Ότι δεν θα προχωρήσουµε σε
εβδοµάδα τεσσάρων ηµερών; Ότι δεν θα προχωρήσουµε σε περικοπές;
∆εν πρόκειται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Κεφαλογιάννη,
να προχωρήσει σ’ αυτά τα οποία λέτε.
Ακούω τους συναδέλφους της Αξιωµατικούς Αντιπολίτευσης
να µας ελέγχουν για πολλά και αναρωτιέµαι: «Μα, είναι τόσο µεγάλο το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων µηνών που µεσολάβησε από την ηµεροµηνία των εκλογών»; ∆ιότι ξαφνικά τους
βλέπω λαλίστατους, να έχουν άποψη για όλα τα ζητήµατα. Αλλά
στις τοποθετήσεις σας, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν βλέπω να αναλαµβάνετε στο ελάχιστο την ευθύνη που αναλογεί στις επιλογές σας.
Και σας έθεσα χθες το ερώτηµα: «Πώς έφθασε η χώρα σ’ αυτό
το σηµείο; Από παρθενογένεση; Όλα πήγαιναν καλά τα προηγούµενα πεντέµισι χρόνια; Ήµασταν στη «Γη της Επαγγελίας»
και δεν το γνωρίζαµε»; Είχατε πάρει όλα εκείνα τα ουσιαστικά
µέτρα τα οποία βοηθούσαν τη χώρα να διατηρηθεί σε µια αναπτυξιακή τροχιά και σε µια αναπτυξιακή πορεία σταθερή έτσι
ώστε να µπορεί να αντέχει τους κραδασµούς; Κι αν είναι έτσι,
γιατί από την πρώτη µέρα που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ βρισκόµαστε
αντιµέτωποι µε µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα, όχι Μεταπολιτευτικά, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αλλά µεταπολεµικά, θα τόνιζα εγώ;
Και σ’ αυτό το σηµείο θέλω για µια άλλη φορά να απαντήσω σ’
έναν µύθο, που ακούω συνεχώς να διατυπώνεται και να επαναλαµβάνεται από τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνατε µε τα χρήµατα, µε τα
οποία επιβαρύνατε τη χώρα; ∆ιότι αυτή τη στιγµή η χώρα από
την ηµέρα που αναλάβατε τη διακυβέρνησή της µέχρι και την
ηµέρα που την παραδώσατε, επιβαρύνθηκε µε πρόσθετο δανεισµό της τάξης των 120.000.000.000 ευρώ. Και σας ακούω να
λέτε: «ξέρετε, αυτά τα 120.000.000.000 ευρώ είναι αποτέλεσµα
των τόκων που πληρώναµε για τα χρέη που συσσώρευε το
ΠΑΣΟΚ».
Και σας ρωτώ, οι τόκοι που πληρώνει η χώρα κάθε χρόνο είναι
περίπου 8.000.000.000, 9.000.000.000, µε εξαίρεση το 2009 που
πήγε στα 12.000.000.000. Ακόµη κι αν δεχτώ ότι το επιχείρηµα
το οποίο επικαλείστε είναι σωστό, εννιά επί πέντε µας κάνει σαράντα πέντε.
Από τα 45.000.000.000 µέχρι τα 120.000.000.000 υπάρχει µια
διαφορά και δεν σας άκουσα, κύριε Κεφαλογιάννη, να µας εξηγείτε πού ακριβώς πήγαν αυτά τα χρήµατα.
Και επειδή γνωρίζω ότι είστε και Oικονοµολόγος θα ήθελα να
µου δώσετε –όχι εσείς κατ’ ανάγκη προσωπικά, αλλά όλοι οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- µία απάντηση σε ένα
ερώτηµα που έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Στα οικονοµικά κάνουµε διάκριση ανάµεσα σε παραγωγικές
και µη παραγωγικές επενδύσεις και λέµε ότι εάν οι δαπάνες είναι
για παραγωγικές επενδύσεις, τότε δεν πειράζει αν αυτές χρηµατοδοτούνται µε χρέος, γιατί οι παραγωγικές επενδύσεις είναι
ανταποδοτικές και δίνουν τη δυνατότητα στην οικονοµία να εξασφαλίσει εκείνους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για να µπορέσει µελλοντικά να εξοφλήσει όλα της τα χρέη.
Αν όµως, οι δαπάνες που γίνονται δεν κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, τότε υπάρχει ένα πρόβληµα, γιατί η χώρα
υπονοµεύεται, η αναπτυξιακή της προοπτική υπονοµεύεται. Και
το λέω αυτό διότι σ’ ένα µεγάλο βαθµό, όπως γνωρίζετε, οι τόκοι
τους οποίους πληρώνουµε για το χρέος που συσσωρεύσατε,
είναι τόκοι οι οποίοι κατευθύνονται στο εξωτερικό και γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά, σ’ αυτή την περίπτωση ότι λειτουργούν αφαιρετικά ως προς την αναπτυξιακή διαδικασία.
Γι’ αυτό, λοιπόν και σας προκαλώ και σας προσκαλώ να µας
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απαντήσετε: «Πού πήγαν τα λεφτά; Πού πήγαν τα
120.000.000.000 ευρώ χρέους πού συσσωρεύσατε από το 2004
µέχρι το 2009»; Σ’ αυτό το ερώτηµα δεν µας έχετε δώσει µία απάντηση.
Οφείλετε να δώσετε µία απάντηση όχι σε εµάς, στους συναδέλφους σας εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά σε όλους αυτούς τους Έλληνες, στα δώδεκα εκατοµµύρια των Ελλήνων, οι
οποίοι συνειδητοποιούν ότι ξαφνικά η χώρα βρέθηκε στο επίκεντρο µίας κερδοσκοπικής επίθεσης, ακριβώς επειδή αυτά τα
προηγούµενα πεντέµισι χρόνια είχαµε ένα δηµοσιονοµικό όργιο,
ένα «δηµοσιονοµικό πάρτι» που µας έφερε σ’ αυτή την κατάσταση.
Η αλήθεια, βέβαια, όπως τόνισα και προηγουµένως, είναι ότι επειδή αυτός είναι ο αγαπηµένος σας µύθος- καµµία σχέση δεν
έχει το συσσωρευµένο χρέος που παραλάβατε το 2004 µε τις πολιτικές επιλογές που έκανε το ΠΑΣΟΚ. ∆ιότι εσείς µονίµως παραβλέπετε ότι στην κυβέρνηση ήταν και η Νέα ∆ηµοκρατία από
το 1989 µέχρι και το 1993 και στην περίοδο αυτή των τεσσάρων
χρόνων είχαµε µία τεράστια συσσώρευση χρέους.
Αλλά ας δούµε και τα υπόλοιπα επιχειρήµατα τα οποία ακούσαµε στη συζήτηση για τα καύσιµα. Σας ακούω τις τελευταίες
ηµέρες να λέτε συνεχώς ότι «εµείς ακολουθούµε µία υπεύθυνη
στάση, εµείς στηρίζουµε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, στηρίζουµε τα µέτρα της Κυβέρνησης». Αναρωτιέµαι ποιες ακριβώς
πρωτοβουλίες στηρίζετε; Ποια ακριβώς µέτρα που πρότεινε η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στηρίζετε; Γιατί κάθε φορά που ανακοινώνουµε κάποια µέτρα, εσείς γυρίζετε και λέτε ότι αυτά τα µέτρα
είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό µου θυµίζει και παραπέµπει σε µία άλλη παροιµία του ελληνικού λαού «να σε κάψω
Γιάννη, να σε αλείψω λάδι». Πέστε µας, λοιπόν, ποια ακριβώς
είναι τα µέτρα και ποιες ακριβώς είναι οι πρωτοβουλίες τις οποίες
στηρίζετε.
Άκουσα και το άλλο φοβερό, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία έχει πολύ
περισσότερα µέτρα και πολύ περισσότερες προτάσεις από αυτές
τις οποίες καταθέτει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και σας ερωτώ.
Αφού, λοιπόν, έχετε µέτρα, αφού, λοιπόν, έχετε προτάσεις -τις
οποίες καταθέτετε στον ελληνικό λαό- ποιος σας εµπόδιζε αυτά
τα µέτρα, αυτές τις προτάσεις που θα µπορούσαν να δώσουν
διέξοδο στα προβλήµατα, µε τα οποία βρισκόµαστε αντιµέτωποι,
να τα εφαρµόζατε και πριν τις εκλογές; Γιατί η εντολή που είχατε
ήταν εντολή τετραετίας. Το 2007 όταν καλέσατε τους Έλληνες
πολίτες να σας ψηφίσουν, οι Έλληνες πολίτες σας έδωσαν
εντολή τετραετίας. Αφού, λοιπόν, τα είχατε όλα, είχατε έτοιµες
λύσεις στο συρτάρι, ποιος σας εµπόδισε κύριοι συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης αυτές τις λύσεις να τις υιοθετήσετε;
Σας ακούω σήµερα να µιλάτε ξαφνικά για ανάπτυξη και ειλικρινά νοιώθω την ανάγκη να θέσω το ερώτηµα. Αφού, λοιπόν, είχατε και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, ποιος σας εµπόδισε να
ενεργοποιήσετε το ΕΣΠΑ, το οποίο έπρεπε να ξεκινήσει από την
1.1.2007 και δυόµιση ολόκληρα χρόνια µετά την ενεργοποίησή
του, εσείς δεν είχατε καταφέρει να απορροφήσετε ούτε 1 ευρώ;
Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι και αυτή την αλήθεια
σας τη θύµισε ο ελληνικός λαός στις Εκλογές που έγιναν το
2009.
∆υστυχώς, όµως, µετά από τέσσερις µήνες κανένας από εσάς
δεν αισθάνεται την ανάγκη να δηλώσει υπεύθυνα απέναντι στους
Έλληνες πολίτες ότι «ναι, ξέρετε κάτι, έγιναν λάθη». Κανένας από
εσάς για πεντέµισι ολόκληρα χρόνια δεν είχε το θάρρος να ορθώσει το ανάστηµά του και να πει ότι «ξέρετε κάτι, ο δρόµος τον
οποίο µας οδηγεί αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνος». Ουσιαστικά, οι επιλογές που έγιναν από την ηγετική οµάδα της Νέας
∆ηµοκρατίας κατά την περίοδο εκείνη µετέτρεπαν τη χώρα σε
«Τιτανικό».
Και έναν µόνο Βουλευτή άκουσα, µετεκλογικά, τον κ. Γιακουµάτο -και τον τιµάει αυτή η δήλωσή του - να βγαίνει και να λέει ότι
σήµερα νοιώθει ενοχές γιατί ενώ είχε τη δυνατότητα να ρίξει την
προηγούµενη κυβέρνηση, δεν το έκανε αυτό γιατί, λέει, σήµερα
είναι πλέον καταφανές σε όλους τους Έλληνες πολίτες πού ακριβώς οδήγησαν οι επιλογές της Νέας ∆ηµοκρατίας τη χώρα!
Επικαλείστε σήµερα µία σειρά από επιχειρήµατα αναφορικά
µε την αύξηση των καυσίµων. Και σας ερωτώ: «Το 2009, όταν
προχωρήσατε µέσα στον ίδιο χρόνο δύο φορές σε αύξηση του
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Ειδικού Φόρου Καυσίµων, τα επιχειρήµατα που σήµερα διατυπώνετε δεν ίσχυαν»; ∆ιότι µας λέτε ότι οι αυξήσεις αυτές θα επηρεάσουν την ανάπτυξη, θα επηρεάσουν την απασχόληση, θα
επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα. Καταθέτω στους συναδέλφους για ενηµέρωση ποιες ακριβώς ήταν οι πρωτοβουλίες που
πήρατε σε ό,τι αφορά την αύξηση του Ειδικού Φόρου Καυσίµων
από το 2005 µέχρι το 2009.
Και να υποβάλω το ερώτηµα και ευελπιστώ ότι κάποιος από
εσάς θα απαντήσει. «Αυτά που µας είπατε σήµερα, στη σηµερινή
σας τοποθέτηση, το 2009 ίσχυαν ή όχι»; Γιατί θέλω να σας υπενθυµίσω, επειδή δείχνετε τόσο µεγάλη ευαισθησία στο ζήτηµα της
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αναπτυξιακής πορείας της χώρας, ότι το 2009, κύριοι συνάδελφοι, τελικά οι ρυθµοί της χώρας ήταν αρνητικοί. Αυτό συσχετίζεται µε το γεγονός ότι δύο φορές µέσα στο 2009 προχωρήσατε
σε αύξηση του Ειδικού Φόρου Καυσίµων;
Και καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής τα στοιχεία εκείνα από
τα οποία προκύπτει σε πόσες αυξήσεις του Ειδικού Φόρου Καυσίµων προχώρησε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας από το
2005 µέχρι το 2009.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα
ο οποίος έχει ως εξής.
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Έχω πει
πολλές φορές ότι δεν µπορεί να είστε οπαδοί της θεωρίας «εµ,
έτσι, εµ, αλλιώς». Αυτά τα οποία λέτε ή ίσχυαν και πριν από τις
εκλογές του Οκτωβρίου ή δεν ίσχυαν. Εάν ίσχυαν πριν από τις
Εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 να µας εξηγήσετε, λοιπόν,
γιατί εσείς προχωρούσατε σε αυξήσεις του Ειδικού Φόρου Καυσίµων.
Άκουσα το εξής φοβερό, ότι η Κυβέρνηση µε τις επιλογές της
έδωσε περιθώρια για αισχροκέρδεια από την ανακοίνωση. Να
απαντήσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία όχι µόνο είχε
προαναγγείλει το φόρο στα καύσιµα, αλλά µε το ν.3340/2005 νοµοθέτησε τις αυξήσεις στο φόρο για τα επόµενα χρόνια. Ήταν η
κυβέρνηση, η οποία νοµιµοποίησε την κερδοσκοπία, διότι µε ένα
νόµο που ψήφισε το 2005 προανήγγειλε για τα επόµενα χρόνια
ποιες θα είναι οι αυξήσεις των καυσίµων. Και έρχεται σήµερα και
ελέγχει την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ γιατί, λέει, µεσολάβησαν δύο,
τρεις µέρες ανάµεσα στην αναγγελία από τη µεριά του Πρωθυπουργού και στην κατάθεση αυτής της τροπολογίας, όταν η ίδια
µε το ν.3340 έδινε τη δυνατότητα σε όλους τους κερδοσκόπους
για τέσσερα ολόκληρα χρόνια να ξέρουν εκ των προτέρων ποιες
θα είναι οι αυξήσεις των καυσίµων.
Εµείς από την πρώτη στιγµή -µια και αναφερθήκατε και στο
ζήτηµα του ποσού που αυξήθηκε και κάνατε και συγκρίσεις, χθες
κατά στη συζήτηση στην επιτροπή για το τι ισχύει ανάµεσα στην
Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες- αισθανόµαστε την ανάγκη να
λειτουργούµε σε όρους και σε συνθήκες διαφάνειας.
Καταθέτω, λοιπόν, στοιχεία από τα οποία προκύπτει ποιες
ακριβώς είναι οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλότερο φόρο καυσίµων στη βενζίνη -και θα τα αναφέρω στους συναδέλφους για να
ενηµερωθεί η Βουλή. Είναι το Βέλγιο, η ∆ανία, η Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία,
η Σουηδία και η Αγγλία. Καθώς επίσης και τις χώρες που έχουν
χαµηλότερο φόρο στη βενζίνη. Επίσης, τις χώρες που έχουν µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από την Ελλάδα στο diesel κίνησης. Και πάλι για να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι της Βουλής
είναι το Βέλγιο, η Τσεχία ….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε; Για ηλίθιους µας περνάτε;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Λαφαζάνη, σας άκουσα, δεν σας διέκοψα.
Η Γερµανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Αγγλία, η Ιταλία, η ∆ανία και η Ουγγαρία.
Και τα καταθέτω αυτά τα στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Φίλιππος Σαχινίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι
οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε τιµές αγοραστικής δύναµης
να µας πείτε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Απαντώ
και πάλι στους συναδέλφους οι οποίοι µίλησαν…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, µη διακόπτετε και να µη γράφονται οι διακοπές στα Πρακτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Άκουσα
το επιχείρηµα για τις αυξήσεις. Να ενηµερώσω και πάλι τους συναδέλφους. Άκουσα και το συνάδελφο κ. Βορίδη, αλλά, αν δεν
απατώµαι, και η συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πασχαλίδου και ο κ.
Λαφαζάνης, χθες, είχαν πει για το θέµα της αύξησης της βενζίνης. Και το τόνισα ότι η αύξηση στη βενζίνη είναι µεγαλύτερη.
Αλλά, σας παρακαλώ, µη χρησιµοποιείτε αυτό το επιχείρηµα,
για να µας πείτε ότι επηρεάζεται από αυτήν την αύξηση φοβερά
η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. ∆εν λέω ότι δεν επηρεάζεται, αλλά µισό λεπτό να ξεκαθαρίσουµε κάτι, διότι αν είναι κάτι
που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, αυτό είναι
η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, που όµως είναι πάρα, πάρα
πολύ µικρή.
Και επιπρόσθετα θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι εκ του
νόµου παρέχεται η δυνατότητα για επιστροφή του φόρου στις
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ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στα νοσοκοµεία, καθώς επίσης και
στις βιοµηχανίες και στις βιοτεχνίες, για τις οποίες ενδιαφέρεστε.
Και καταθέτω, για την ενηµέρωση των συναδέλφων της Βουλής, τα ποσά τα οποία επεστράφησαν από την 1/1/2008 έως και
την 31/12/2008, για να δείτε ότι πραγµατικά αυτό είναι που ισχύει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά, περίµενα άλλα από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Και
πάλι θα το τονίσω, γιατί εξακολουθώ να πιστεύω και το αναγνωρίζω ότι έχετε µια ευαισθησία στα οικολογικά ζητήµατα. ∆εν είναι
προτιµότερο για τις βιοµηχανίες να στραφούν προς ένα οικολογικότερο µέσο; ∆εν είναι προτιµότερο να στραφούν προς τη
χρήση του φυσικού αερίου;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, θα πάρετε και το χρόνο της δευτερολογίας σας. Ολοκληρώστε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μισό
λεπτό και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Να στραφούν προς τη χρήση του φυσικού αερίου, που και πιο
φιλικό προς το περιβάλλον αλλά και ο συντελεστής του ειδικού
φόρου καυσίµων στο φυσικό αέριο είναι µηδενικός. Γιατί, λοιπόν,
εσείς επιµένετε σε λογικές οι οποίες ουσιαστικά υιοθετούν µια
αντίληψη να χρησιµοποιηθεί από την ελληνική βιοµηχανία το πετρέλαιο, το οποίο δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον, και επιπλέον επιβαρύνεται από την αύξηση του ειδικού φόρου
καυσίµων;
Άκουσα πάλι το ΚΚΕ σήµερα, ενώ χθες έδωσα απάντηση.
Βλέπω ότι ενδεχοµένως δεν πρόσεξαν την απάντηση την οποία
έδωσα χθες. Είπε ο συνάδελφος κ. Καραθανασόπουλος και στη
χθεσινή του τοποθέτηση και στη σηµερινή του τοποθέτηση ότι
δεν πληρώνουν φόρο οι εφοπλιστές, δεν πληρώνουν φόρο οι µεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Είναι αλήθεια…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ένα
λεπτό δώστε µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Οι αεροπορικές εταιρείες στα καύσιµα…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, βεβαίως, κύριε συνάδελφε. ∆εν το αµφισβητήσαµε. Αλλά
θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι υποχρεωτική η απαλλαγή των καυσίµων αεροπορίας και ναυτιλίας από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο
καυσίµων, µε βάση κοινοτικές διατάξεις, και τα µόνα σκάφη που
εξαιρούνται της απαλλαγής είναι τα ιδιωτικά αεροσκάφη αναψυχής και τα ιδιωτικά πλοία. Μόνο αυτά εξαιρούνται.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Εµ, µε αυτά δεν συµφωνούµε εµείς.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ε, αυτά
αναφέρονται στις κοινοτικές διατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα από συναδέλφους και
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και των κοµµάτων της Αριστεράς, να µας εγκαλούν γιατί εξακολουθούµε να επιµένουµε σε
φόρους έµµεσους, σε φόρους οι οποίοι είναι αντίστροφα προοδευτικοί -άποψη την οποία είχαµε και πριν από τις εκλογές,
άποψη την οποία συνεχίζουµε να υπερασπιζόµαστε και σήµεραΝαι, έχετε δίκιο. Η επιβάρυνση των κοινωνικών στρωµάτων µε
έµµεσους φόρους, είναι επιβάρυνση που πλήττει όλους ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση και είναι αντίστροφα προοδευτικοί. Το είπαµε αυτό.
Όµως, προχωρούµε σε αυτήν την επιλογή, γιατί βρισκόµαστε
αντιµέτωποι µε µια µεγάλη δηµοσιονοµική κρίση. Βρισκόµαστε
αντιµέτωποι µε µια τεράστια κερδοσκοπική επίθεση. Και εµείς
αυτήν τη στιγµή αναλαµβάνουµε τις ευθύνες που µας αντιστοιχούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Παίρνουµε µέτρα και πρωτοβουλίες, που θα µας δώσουν τη
δυνατότητα να ξεπεράσουµε αυτή τη δύσκολη στιγµή, για να δώσουµε στη χώρα προοπτική, για να δώσουµε στη χώρα τη δυνατότητα να ξεπεράσει την κρίση, χωρίς να αναγκαστούµε να
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καταφύγουµε σε λύσεις και επιλογές, οι οποίες θα µας στερήσουν και την οικονοµική και την πολιτική ανεξαρτησία.
Είναι στάση ευθύνης, είναι απόφαση ευθύνης, γι’ αυτό και σας
καλούµε να υπερψηφίσετε την πρωτοβουλία αυτή.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την κατανόηση που δείξατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2010, το
οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού
της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 415/9-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη προς την
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
αποζηµίωση των ελαιοπαραγωγών του Νοµού Χανίων από τον
ΕΛΓΑ κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 419/9-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη
προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του εκπαιδευτικού – επιστηµονικού προσωπικού στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 413/28/9-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την εισροή κεφαλαίων του εξωτερικού στην εγχώρια
αγορά κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 414/29/9-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους απολυµένους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 416/9-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νάκου προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη του
φράγµατος στη θέση «Μαυροµάτι» του ∆ήµου Σούρπης Νοµού
Μαγνησίας στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 418/9-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τα δελτία κοινωνικού τουρισµού από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 417/9-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης σε αλλοδαπούς που διαµένουν
σε σκηνές κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 421/9-2-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τους Υπουργούς
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγκαιότητα άµεσης
απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την ανέγερση του 3ου Γυµνασίου
και του 3ου Λυκείου στο ∆ήµο Βούλας κ.λπ..
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
κι εγώ την ανοχή σας, όπως και ο Υπουργός, ο οποίος µίλησε είκοσι λεπτά, ενώ εδικαιούτο εννέα.
Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον παριστάµενο
Υπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών
και Οικονοµίας, οι οποίοι µε έχουν αναδείξει ως τον πιο αγαπηµένο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Υπουργείου και γι’ αυτό
και οι συχνές αναφορές στο πρόσωπό µου.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Η αγάπη
και ο βήχας δεν κρύβονται, κύριε συνάδελφε!
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ασφαλώς.
Κύριε Υπουργέ, µου φαίνεται ότι µε την τοποθέτησή σας φωνάζει ο κλέφτης, για να φύγει ο νοικοκύρης. Φαίνεται ότι το µάθηµά σας δεν το πήρατε από τη συζήτηση επί του
προϋπολογισµού. Για άλλη µια φορά δεν διαβάζετε καλά τα στοιχεία. Πρέπει να είστε πιο σεµνοί, σε χαµηλότερους τόνους, λόγω
της κρισιµότητας της κατάστασης, λόγω της ωριµότητας την
οποία δείχνει η Αντιπολίτευση – η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
πρώτα, αλλά και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Να βγάλουµε τη χώρα από µια δύσκολη κατάσταση, στην
οποία έχει βρεθεί, µια κατάσταση που δηµιουργήθηκε λόγω της
πολιτικής των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ την τελευταία εικοσαετία. Αν εσείς για κάτι µπορείτε να µας κατηγορήσετε, είναι ότι τα
µέτρα που πήραµε, προς τη θετική κατεύθυνση βέβαια, δεν ήταν
σε τέτοιο βαθµό, ώστε να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο.
Το χρέος, κύριε Υπουργέ, είναι παιδί του ΠΑΣΟΚ. Το δηµιουργήσατε τη χαµένη δεκαετία του ’80. Όλες οι κυβερνήσεις µετά το
’80 πληρώνουν τους τόκους και τα πανωτόκια των δικών σας
χρεών και κυρίως των χρεών της χαµένης δεκαετίας του ’80 για
την οικονοµία, όπου κάθε έξι µέρες η χώρα µας έπαιρνε και ένα
δάνειο.
Σας είπα και πάλι – και είστε κι εσείς οικονοµολόγος – ότι η ευθύνη του χρέους βγαίνει από το καινούργιο χρέος που δηµιουργείται κάθε χρόνο. Αν δείτε, λοιπόν, τα πρωτογενή ελλείµµατα
από το 1980, θα καταλάβετε ότι για τα 289.000.000.000 ευρώ την
ευθύνη τη φέρει το κόµµα σας. Και σήµερα, αντί να δείξετε την
ωριµότητα να εκµεταλλευτείτε την ιστορική ευκαιρία που σας δίνεται, να διορθώσετε αυτό το µεγάλο λάθος της δικής σας παράταξης, βγάζετε και γλώσσα!
Ποια είναι τα πρωτογενή ελλείµµατα που δηµιούργησε η Νέα
∆ηµοκρατία; Όλες οι κυβερνήσεις µέχρι το 1981 δηµιούργησαν
3.000.000.000 χρέη, 27% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Τρία δισεκατοµµύρια. Σήµερα είναι τριακόσια. Οι κυβερνήσεις
της Νέας ∆ηµοκρατίας 1990-1993 δηµιούργησαν πρωτογενές έλλειµµα άλλων τριών δισεκατοµµυρίων, σύνολο έξι.
Και λόγω της οικονοµικής κρίσης, παρά τα πρωτογενή πλεονάσµατα που δηµιουργήθηκαν και το 2004 και το 2005 και το
2006 και το 2007, δηµιουργήθηκαν πρωτογενή ελλείµµατα το
2008 και το 2009 – το µισό 2009 χρεώνεται σε σας – ύψους
7.000.000.000 ευρώ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών ): Το 2004
σε ποιον το χρεώνετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όλα αυτά µαζί µας κάνουν
12.000.000.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 289.000.000.000 από πού δηµιουργήθηκαν;
Επικαλεστήκατε τους τόκους. Θα σας πω, λοιπόν, γιατί είσαστε Υπουργός των Οικονοµικών και πρέπει να διαβάζετε καλύτερα. Το 2009 πληρώσαµε 12,5 δισεκατοµµύρια τόκους.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Τα προηγούµενα χρόνια να µου πείτε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το 2008 πληρώσαµε
11.200. Το 2007 πληρώσαµε 9.700, δηλαδή 10. Το 2006 πληρώσαµε 9.500, δηλαδή 10. Το 2004 πληρώσαµε 9.500. Το 2000 πληρώσαµε…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αθροίστε τα και πείτε µου πώς φτάσαµε τα 120.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το 2000 πληρώσαµε 10. Το
1999 πληρώσαµε 10. Το 1998 πληρώσαµε 10. Το 1996 πληρώσαµε 10.
Ξέρετε πόσα είναι τα χρέη που πληρώσαµε εµείς για τη χαµένη δεκαετία του ’80; 19 δισεκατοµµύρια ευρώ το 1990-1993.
Και 62 δισεκατοµµύρια ευρώ 2004-2009 µας κάνουν 81. 81 δισεκατοµµύρια τόκους. Ξέρετε τι θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε; Εάν έλειπαν οι τόκοι, θα µπορούσαµε να αυξήσουµε τους
µισθούς κατά 30%, όχι να κόψουµε τα επιδόµατα, που κόβετε
τώρα εσείς. Θα µπορούσαµε να δώσουµε και στην παιδεία και
στην υγεία 2,5 δισεκατοµµύρια.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Γιατί δεν
το κάνατε εσείς;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί εσείς δηµιουργήσατε
τα χρέη.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): … είναι
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δικά µας χρέη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μη βγάζετε και γλώσσα!
Πιο σεµνά, πιο ταπεινά, πιο συναινετικά, να βοηθήσουµε τη χώρα
να βγει από το αδιέξοδο. Μη βγάζετε γλώσσα. ∆εν δικαιούσθε –
να θυµηθώ και µια ρήση του δικού σας του κόµµατος – διά να
οµιλείτε για την οικονοµία.
Είστε αυτοί που έβαλαν ταφόπετρα στην ελληνική οικονοµία.
Πήρατε ένα χρέος -κατά τον Μανώλη ∆ρεττάκη, τον πρώτο
Υπουργό Οικονοµικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του αείµνηστου Ανδρέα Παπανδρέου- που συνολικά της κεντρικής διοίκησης και των ∆ΕΚΟ, δεν ξεπερνούσε τα 3.000.000.000 ευρώ.
Αυτός είναι ο πίνακας που κατέθεσε ο κ. ∆ρεττάκης το 1981.
Παραδώσατε ένα χρέος που ανατροφοδοτείται και θα φτάσει
στο σηµείο –και σας το προβλέπω σήµερα- µέχρι το τέλος της τετραετίας - αν την βγάλετε, που δεν το βλέπω- να χρειάζεται η
χώρα µας να πληρώνει πάνω από 15.000.000.000 ευρώ για τόκους. ∆ύο φορές, κύριοι συνάδελφοι, όσο είναι το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Σας ακούω να µιλάτε επί είκοσι λεπτά και δεν άκουσα να πείτε
ένα συγγνώµη. Σαδιστές είστε; Ευχαριστιέστε δηλαδή, να βλέπετε τους συµπολίτες µας στην Ιεράπετρα να πληρώνουν 1,5
ευρώ τη βενζίνη; Εδώ βλέπω και συναδέλφους που έχουν καταγωγή από την Ιεράπετρα. Η βενζίνη έχει πάει 1,5 ευρώ στην Ιεράπετρα και 1,30 στην Αθήνα. Είστε ευχαριστηµένοι, που όλα
αυτά τα εκατοµµύρια των ανθρώπων πηγαίνουν στη δουλειά
τους έτσι, από τη στιγµή που δεν έχουµε µέσα µαζικής µεταφοράς; Είστε ευτυχείς που εγκλωβίζετε τον Πρωθυπουργό και τον
βάζετε να ανακοινώνει στο διάγγελµα την αύξηση των καυσίµων
και αφήνετε να περάσουν οκτώ µέρες και οι κερδοσκόποι έβαλαν
στις τσέπες τους παραπάνω από 40.000.000 ευρώ; Είµαστε σοβαροί; Αυτή είναι η πολιτική σας;
Χαίροµαι –και, κύριε Πρόεδρε, κλείνω µ’ αυτό- που διαβεβαιώσατε τη Βουλή ότι δεν θα προχωρήσετε, όπως έκανε η Ρουµανία και η Ιρλανδία, στην καθιέρωση εβδοµάδας των τεσσάρων
ηµερών µε παράλληλη µείωση των µισθών στο 80% που λαµβάνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Χαίροµαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Μπορούµε όµως να σας πιστέψουµε;
Θα σας διαβάσω, κύριοι συνάδελφοι, την ανακολουθία λόγων
και πράξεων της Κυβέρνησης. Έψαξα να βρω διάφορες τοποθετήσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Στις 28 Μαΐου 2009 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Πρωθυπουργός λέει: «Έχουµε
δεσµευθεί να καταργήσουµε τις διατάξεις για την αύξηση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κυρίως των γυναικών». Στις 13
Σεπτεµβρίου 2009, στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός λέει: «Εµείς έχουµε πάρει θέση για τη µη αλλαγή των
ορίων ηλικίας». Βλέπετε όµως τι γίνεται µε το διάγγελµα.
Ο παριστάµενος Υπουργός, που µόλις φεύγει, ο κ. Παπακωνσταντίνου…
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: ∆εν έφυγε, εδώ είναι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ είναι, συγγνώµη.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, δύο µέρες πριν τις εκλογές –και
ασφαλώς θα τον είχε ενηµερώσει ο Πρωθυπουργός ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα είναι Υπουργός των Οικονοµικών- στον
«9.84» είπε: «Όχι βέβαια, είναι δυνατόν να µας βρίσκει σύµφωνους µία ατζέντα, η οποία βασίζεται στο πάγωµα των µισθών».
Ήταν η εποχή που το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι θα δώσει αυξήσεις πάνω
από τον πληθωρισµό.
Χαίροµαι που διαβεβαιώνετε ότι δεν θα πάµε σε εβδοµάδα τεσσάρων ηµερών. Μπορούµε όµως, εµείς να πιστέψουµε τα λόγια
σας όταν υπάρχει αυτή η ανακολουθία λόγων και έργων; Και µιας
και αρχίσαµε αυτή την παντοµίµα, πείτε µας αν θα αυξήσετε το
ΦΠΑ στο 21%. Θα πάτε σε ενιαίο ΦΠΑ 15%; ∆ηλαδή, θα αυξηθεί
για τα λαϊκά στρώµατα ο ΦΠΑ για είδη κατανάλωσης από το 9%
που είναι σήµερα στο 15%; Θα διπλασιάσετε τις εισφορές για
τους ηµιυπαίθριους χώρους, µιας και δεν θέλατε να το εντάξετε
στο 2009 γιατί το έλλειµµα θα φαινόταν στο 8,2% που σας είπαµε
εµείς και όχι στο 12,9% το οποίο λέτε εσείς, για να εισπράξετε και
από εκεί; Θα εγγυηθείτε, όπως εγγυηθήκαµε εµείς στις καταθέσεις –σας το είπε και ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- µπας και έρθουν τα 10.000.000.000 ευρώ, τα οποία
έφυγαν µετά από τις χωρίς µελέτη εξαγγελίες του Οικονοµικού
Επιτελείου της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά είναι ερωτήµατα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και
σ’ αυτά πρέπει να απαντήσετε. Σας έχουµε στηρίξει σε πάρα
πολλά θέµατα. Ξέρετε ότι στο δικό σας Υπουργείο ψηφίσαµε
πολλές διατάξεις και πολλά νοµοθετήµατα, κυρίως για τα τσιγάρα. Σας είπαµε να µη φέρετε τη διάταξη για τα καύσιµα, διότι
τα καύσιµα δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στην οικονοµία,
όπως µείωση της ζήτησης, αύξηση της ακρίβειας, και πληθωρισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πληθωρισµό 2,4%. Τόσο υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισµός, λόγω της αυξήσεως
στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Γι’ αυτόν το λόγο κύριε Πρόεδρε, έχουµε καταθέσει αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου και
στο τέλος της συζήτησης, εσείς βεβαίως θα αναγνώσετε τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να αποφανθεί η Βουλή αν συµφωνεί και συνηγορεί σε
µία τέτοια πρωτοφανή αύξηση, που θα βυθίσει την οικονοµία περισσότερο στην ύφεση και θα πλήξει για άλλη µία φορά –όπως
και όλα τα µέτρα της Κυβέρνησης- τα ευρύτερα λαϊκά στρώµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Με αφορµή αυτό που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης σε σχέση µε την αίτηση
πρότασης για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, πριν από
λίγο είχαµε ∆ιάσκεψη των Προέδρων και έγινε ολόκληρη συζήτηση εκεί.
Θα διαβάσω τον κατάλογο των ονοµάτων αυτών που υποβάλλουν την πρόταση και µετά θα συνεχίσω την ενηµέρωσή σας για
το τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων.
(Το κείµενο της αίτησης για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας την οποία υπογράφουν Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας
έχει ως εξής:
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2010
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Κύριε Πρόεδρε,
Οι υπογράφοντες Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας αιτούµεθα την διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής στο
Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «∆ιαρρυθµίσεις στη
φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων».
Οι Βουλευτές
Βρούτσης Ιωάννης.
Σταϊκούρας Χρήστος.
Ιωαννίδης Ιωάννης.
Καλαφάτης Σταύρος.
Ανδριανός Κων/νος.
Τζαβάρας Ιωάννης.
Καµµένος Παναγιώτης.
Αποστολάκος Γρηγόριος.
Νεραντζής Αναστάσιος.
Αναστασιάδης Σάββας.
Τσουµάνης ∆ηµήτριος.
Παπασιώζος Κωνσταντίνος.
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ.
Τσουµάνη –Σπέντζα Ευγενία.
Καράογλου Θεόδωρος.
Τζηκαλάγιας Ζήσης.
∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος.
∆αβάκης Αθανάσιος.
Ιατρίδη Τσαµπίκα.
Βλάχος Γεώργιος.)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε ζητήσει για τις 14.00’ την ονοµαστική ψηφοφορία, µετά το τέλος
της συζήτησης, όχι τώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη,
µη βιάζεστε και καθίστε για να σας εξηγήσω τι αποφασίστηκε
στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων!
Κάνω την ανάγνωση του καταλόγου:
Βρούτσης Ιωάννης.
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Σταϊκούρας Χρήστος.
Ιωαννίδης Ιωάννης.
Καλαφάτης Σταύρος.
Ανδριανός Ιωάννης.
Τζαβάρας Κων/νος.
Καµµένος Παναγιώτης.
Αποστολάκος Γρηγόριος.
Νεραντζής Αναστάσιος.
Αναστασιάδης Σάββας.
Τσουµάνης ∆ηµήτριος.
Παπασιώζος Κωνσταντίνος.
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ.
Τσουµάνη – Σπέντζα Ευγενία.
Καράογλου Θεόδωρος.
Τζηκαλάγιας Ζήσης.
∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος.
∆αβάκης Αθανάσιος.
Ιατρίδη Τσαµπίκα.
Βλάχος Γεώργιος.
Αρκετοί από τους συναδέλφους λείπουν, όπως λέτε είναι σε
διάφορες άλλες επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων,
ετέθη το θέµα από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και από τη
Νέα ∆ηµοκρατία, που υπέβαλε την πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία. Σήµερα υπεβλήθη η πρόταση, είναι οι συνάδελφοι που
ήταν παρόντες στη ∆ιάσκεψη και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης επίσης επιχειρηµατολόγησαν για το ότι η ψηφοφορία θα
είναι καλύτερο να γίνει την Τρίτη το βράδυ.
Εσείς, κύριε Κεφαλογιάννη, θέλετε να γίνει σήµερα η ψηφοφορία. Επάνω όµως, ο Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν
αυτός που επιχειρηµατολόγησε για το ότι είναι καλύτερο να γίνει
την Τρίτη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν έχουµε αντίρρηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εποµένως εγώ θέτω υπ’
όψιν σας την οµόφωνη απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μη µε διακόπτετε,
κύριε Κεφαλογιάννη, δεν έχετε το λόγο! Άκουσα τι είπατε!
Θέτω, λοιπόν, υπ’ όψιν σας την οµόφωνη απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων να συνεχιστεί η συζήτηση επί των άρθρων
σήµερα κανονικά και η ψηφοφορία να γίνει την ερχόµενη Τρίτη
στις 20.00’.
Συµφωνεί το Σώµα µε την παραπάνω πρόταση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συµφώνησε
οµόφωνα.
Εποµένως θα συνεχιστεί η συζήτηση και µόνο η τυπική ψηφοφορία θα γίνει την Τρίτη.
Συνεχίζουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ
τον κ. Χρήστο Παπουτσή.
Κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω απολύτως το
άγχος του αξιότιµου συναδέλφου και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννη να δώσει τη µάχη
για το νοµοσχέδιο, αλλά προφανώς η συνείδηση της παράταξης
µάλλον δεν έχει ξυπνήσει ακόµη.
Γιατί απ’ ό,τι φαίνεται, σκεπτόµενος καλά ο Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, διαπίστωσε
ότι δεν ήταν εύκολη η άµεση κινητοποίηση όλων των συναδέλφων για ονοµαστική ψηφοφορία.
Ως εκ τούτου, στο µέλλον θα δούµε εάν και κατά πόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα από τη Νέα ∆ηµοκρατία να προκαλεί ονοµαστικές ψηφοφορίες στη Βουλή.
ΕΜΝΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ βρίσκεστε εν αδίκω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Μα, ούτε οι συνάδελφοι, οι οποίοι
υπέγραψαν το αίτηµα, δεν βρίσκονται στην Αίθουσα.
ΕΜΝΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι σε επιτροπές, για τη
«SIEMENS».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Μα πόσοι είναι στη «SIEMENS» δύο,
τρείς;
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ΕΜΝΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οκτώ άτοµα λείπουν. Έξι
είναι στην επιτροπή για τη «SIEMENS» και οι υπόλοιποι είναι στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Εκείνο πού έχει σηµασία είναι ότι
επικράτησε η λογική της ήπιας αντιµετώπισης του όλου θέµατος. Όταν διαπιστώσαµε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα κινητοποίησης των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, η ίδια η
παράταξή σας ζήτησε να φύγει η ψηφοφορία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εν πάση περιπτώσει, προχωράµε στο θέµα µας. Ακούσαµε µε
έντονη φρασεολογία τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
∆ηµοκρατίας, να απευθύνεται στην πολιτική της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, στην οικονοµική κατάσταση, λες και τώρα ξύπνησε η
Νέα ∆ηµοκρατία και λές και τώρα εµφανίστηκε και αντιµετωπίζει
τα προβλήµατα του κόσµου. Μάλιστα, έχω αρχίσει να απορώ,
γιατί ακούω και άλλους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας να
κατακρίνουν την πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και να χαρακτηρίζουν και τα µέτρα µας ως αντιλαϊκά.
Το ερώτηµά µου είναι, τι είναι αυτό ακριβώς, το οποίο κάνατε
επί έξι χρόνια; Ποια είναι αυτή η πολιτική; Και πώς χαρακτηρίζετε αυτήν την πολιτική, µε την οποία οδηγήσατε τη χώρα στα
σηµερινά πρόθυρα της χρεοκοπίας;
Αν πάρουµε, ειδικά τα θέµατα που αφορούν το φόρο κατανάλωσης καυσίµων, σε πόσες και πόσες αυξήσεις προχώρησε η
Νέα ∆ηµοκρατία, στο φόρο κατανάλωσης καυσίµων, τα προηγούµενα έξι χρόνια;
(Στο σηµείο αυτό τη Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Σήµερα η κατάσταση είναι δεδοµένη. Σήµερα βρισκόµαστε σε
µία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη χώρα και το Υπουργείο
Οικονοµικών φέρνει ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα ενισχύσει σηµαντικά τα έσοδα του προϋπολογισµού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε, κύριε Παπουτσή.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ακούσουµε τον
αγορητή, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ, συνεχίστε, κύριε Παπουτσή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ακούσαµε τη Νέα ∆ηµοκρατία να λέει
ότι δεν συναινεί στα µέτρα αυτά, διότι προκαλούν ασφυξία και
στραγγίζουν την οικονοµία της χώρας. Το ερώτηµα είναι τι κάνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί έξι χρόνια, όταν οδηγούσατε την ελληνική οικονοµία στη σηµερινή κατάσταση
ασφυξίας, στη σηµερινή κατάσταση των κοινωνικών αδιεξόδων;
Ποιος είναι αλήθεια εκείνος που εγκλώβισε την ελληνική οικογένεια στην ανασφάλεια και την απόγνωση σήµερα;
Η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν κάνει τίποτε
άλλο από το να προσπαθεί να µαζέψει τα ασυµµάζευτα. ∆εν κάνει
τίποτε άλλο από αυτό το οποίο επιχειρεί και αποτυπώνεται µέσα
στο πρόγραµµα ανασυγκρότησης της χώρας, ανάπτυξης και
σταθεροποίησης, σταθεροποίησης και ανάπτυξης, διαβάστε το,
όπως θέλετε.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούµε, όχι µόνο για να φέρουµε τη χώρα σε πορεία εξόδου από την κρίση, αλλά, κυρίως,
για να µπορέσουµε να θέσουµε τα θεµέλια για µία νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας. Πάντοτε, µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και κυρίως, προϋποθέσεων για µια ουσιαστική
ανάπτυξη.
Επί χρόνια το ΠΑΣΟΚ σας καλούσε από τη θέση της Αντιπολίτευσης να πάρετε µέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας
στην αγορά των καυσίµων. ∆εν αποδείξατε ποτέ ότι διαθέτατε
την πολιτική βούληση να λάβετε τα απαραίτητα µέτρα. ∆εν πήρατε κανένα µέτρο για τον έλεγχο των κυκλωµάτων που λυµαίνονται το χώρο της εµπορίας καυσίµων και που είναι, κατά κύριο
λόγο, υπεύθυνα για τις αλµατώδεις και αδικαιολόγητες αυξήσεις
στις τιµές.
Σήµερα, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεσµεύεται να προχωρήσει
στην υλοποίηση όλων των δεσµεύσεών της, όσον αφορά την
αποτελεσµατική εποπτεία της αγοράς, όσον αφορά τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και την προστασία του καταναλωτή. Επιπλέον, θέλω να σας υπενθυµίσω ότι η κατάσταση, την
οποία παραλάβαµε στην αγορά και στην εµπορία καυσίµων, είχε
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κάτι περισσότερο και πιο έντονο από τα χαρακτηριστικά της συνήθους κατάστασης ολιγοπωλίου στον τοµέα της οικονοµίας. Οι
ολιγοπωλιακές πρακτικές είναι ο κανόνας και σε αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία, όχι µόνο δεν έκανε τίποτε, αλλά στην πραγµατικότητα
δηµιούργησε τον απόλυτο εµπαιγµό, προκαλώντας µέσα από νοµοθετήµατα ουσιαστικά την αύξηση της κερδοσκοπίας, εις
βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και διευκολύνοντας, ταυτόχρονα, το παράνοµο εµπόριο στην αγορά των καυσίµων.
Γιατί; Γιατί, ενώ υποτίθεται ότι νοµοθετήσατε την τοποθέτηση
των εισπρακτικών µηχανών στα βενζινάδικα, δεν προχωρήσατε
ποτέ στη διαµόρφωση του ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου
εισροών-εκροών του όγκου καυσίµων, το οποίο είναι απαραίτητο
για την ουσιαστική λειτουργία και τον έλεγχο αυτού του συστήµατος.
Επίσης, δεν προχωρήσατε ποτέ στην ενσωµάτωση στην εθνική
νοµοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας 3054/2002 για την ελεύθερη
πρόσβαση των πρατηριούχων στα διυλιστήρια. ∆εν προχωρήσατε ποτέ στην εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήµατος για
τον αυστηρό έλεγχο, σε ηµερήσια βάση, των τιµών των διυλιστηρίων και των εταιρειών εµπορίας, µε βάση τις εργοστασιακές
τιµές. Ποτέ. Ακόµη και όταν προχωρήσατε στην εξοµοίωση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου για τη βιοµηχανία
και τη βιοτεχνία, µε τον ειδικό φόρο πετρελαίου θέρµανσης, πριν
από δύο χρόνια, στην πραγµατικότητα η εφαρµογή του παρέµεινε ατελής και τα έσοδα, βεβαίως, αυξήθηκαν, αλλά ποτέ στο
επίπεδο στο οποίο πραγµατικά θα µπορούσε να προβλέψει κανείς.
Γι’ αυτό το λόγο σας λέµε ότι σε αυτή την κρίσιµη περίοδο,
όπου ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης συχνά αναφέρεται στη συναίνεση µε την οποία αντιµετωπίζεται η οικονοµική
πολιτική της Κυβέρνησης, καλά θα είναι αυτό να αποδεικνύεται
από τις ρήσεις, τις δράσεις και τη θέση των συναδέλφων Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας εντός της Ολοµέλειας, κατά τη
συζήτηση του νοµοθετικού και κοινοβουλευτικού έργου.
Γιατί, µέχρι στιγµής εκείνο, το οποίο βλέπουµε, είναι κορώνες
στον αέρα. ∆υστυχώς για τη Νέα ∆ηµοκρατία, ο ελληνικός λαός
συνεχίζει να έχει την άποψη την οποία είχε στις εκλογές και µε
την οποία, ουσιαστικά, καταδίκασε τη Νέα ∆ηµοκρατία στη θέση
της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσή.
Κύριε Τραγάκη, έχετε ζητήσει το λόγο επί προσωπικού. Σε τι
συνίσταται αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Θα σας πω σε τι συνίσταται το προσωπικό.
Συνίσταται στο γεγονός ότι ο αξιότιµος εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, µόλις κατελθών του Βήµατος, ο κ. Παπουτσής, είπε ότι
µετά από πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ, εάν δεν
απατώµαι, η σηµερινή ψηφοφορία ανεβλήθη για την Τρίτη, στις
20.00’ η ώρα. ∆εν ξέρω εάν ήταν παρών στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων, όταν έγινε η συζήτηση, αλλά εάν ήταν παρών θα πρέπει
να ανασκευάσει άµεσα, διότι η πρόταση έγινε από τον κ. Κακλαµάνη, ο οποίος επικαλέσθηκε εκτός από το άρθρο του κατεπείγοντος και το άρθρο 107 του Κανονισµού της Βουλής, για να
επιχειρηµατολογήσει ότι η ψηφοφορία µπορεί να γίνει την Τρίτη,
σε ώρα την οποία εµείς θα επιλέξουµε.
Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να τοποθετηθεί επ’ αυτού και να λύσει το θέµα.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στον απουσιάζοντα Πρόεδρο κ.
Πετσάλνικο και για να πω ότι από τη στιγµή που κατατίθεται πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας και έχει καθοριστεί ότι αυτή θα
γίνει στις 14.00’ µε 14.30’, η ανάγνωση του καταλόγου των καταθεσάντων την πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας πρέπει να
γίνει εκείνη την ώρα και όχι τώρα, διότι, πράγµατι, αρκετοί συνάδελφοι ήταν σε επιτροπές.
Σε αυτό συνίσταται το προσωπικό και θα ήθελα αυτό το
πράγµα να διορθωθεί άµεσα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας
θα ήθελα να πω κάτι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Πρέπει να απαντήσει ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παπουτσής.
Όρίστε, κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν είχα καµµία
πρόθεση σε καµµία περίπτωση να θίξω την προσωπικότητα του
κ. Τραγάκη, Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Προφανώς και δεν ήµουν στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων την
ώρα της συζήτησης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Άρα µεταφέρατε λάθος πληροφορία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Τραγάκη, είδατε ότι την ώρα
την οποία ξεκίνησε ο Υπουργός να οµιλεί, µε ειδοποίησαν ότι
πρέπει να έρθω στην Αίθουσα. Γι’ αυτό ήρθα πριν ξεκινήσει η συζήτηση αυτή.
Ωστόσο, όµως, θέλω να υπεραµυνθώ, πρώτ’ απ’ όλα για τις
θέσεις του κ. Κακλαµάνη, ο οποίος πράγµατι είπε για τη δυνατότητα της Βουλής να ψηφίσει και να αποφασίσει την Τρίτη.
Από εκεί και πέρα, όµως, εκείνος ο οποίος έχει την πρωτοβουλία για την ονοµαστική ψηφοφορία, δεν είναι ούτε το ΠΑΣΟΚ
ούτε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης. Την πρωτοβουλία την έχει η Νέα ∆ηµοκρατία. Εάν η Νέα ∆ηµοκρατία είχε
στην πρόθεσή της να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία σήµερα εκτός εάν θέλετε να κάνετε ασκήσεις ετοιµότητας- παρ’ όλα αυτά
και παρά το γεγονός ότι αυτή είναι η επιδίωξή σας, ιδού η ετοιµότης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι συνάδελφοί µας, οι µισοί, ήδη έχουν αποχωρήσει από
την Αίθουσα!
∆εν βλέπω την αντίστοιχη ετοιµότητα από την πλευρά της
Νέας ∆ηµοκρατίας και αυτό ακριβώς επεσήµανα, ως πολιτική παρατήρηση ότι στο µέλλον, όταν η Νέα ∆ηµοκρατία αποφασίσει
ότι έχει την ετοιµότητα να προκαλεί ονοµαστικές ψηφοφορίές
στην Αίθουσα, καλά θα κάνει να έχει και τους Βουλευτές εδώ.
∆ιότι δεν µπορείτε να κάνετε φασαρία, χωρίς να παρευρίσκονται
οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Επειδή συνεχίζει ο κ. Παπουτσής το
θέµα …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Τραγάκη, δεν σας έδωσα το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: ‘Ενα λεπτό να σας εξηγήσω. Με συγχωρείτε, αλλά ετέθη το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μισό λεπτό, να σας δώσω
το λόγο όµως. Μισό λεπτό! Εσείς µας διδάξατε εδώ από διαδικασία και δεοντολογία.
Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Τραγάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ετέθη το θέµα. Ο κ. Παπουτσής συνεχίζει. Και όχι µόνο συνεχίζει, αλλά έκανε στην πρωτολογία του
και σχόλιο ότι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν είναι έτοιµη και δεν µπορεί
να κινητοποιήσει την Κοινοβουλευτική της Οµάδα για την ψηφοφορία. Έκανε και σχόλιο, το οποίο επανέλαβε και τώρα, παρά το
γεγονός ότι αναγνώρισε ότι η πρόταση έγινε από τον κ. Κακλαµάνη, ο οποίος επιχειρηµατολόγησε και επ’ αυτού του θέµατος.
Και υπήρξε, πράγµατι, οµόφωνη απόφαση στη ∆ιάσκεψη των
Προέδρων.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω στον κ. Παπουτσή και να του υπενθυµίσω ότι το «ΝΑΙ» στο νοµοσχέδιο το λέει το ΠΑΣΟΚ δεν το
λέµε εµείς. Άρα εµείς λέµε το «ΟΧΙ». Ας βρει τους Βουλευτάς
του να πει το «ΝΑΙ» και ας είναι οι Βουλευτές αυτοί που µου υπέδειξε τώρα. Έχουν τον απαιτούµενο αριθµό; ∆εν έχουν τον απαιτούµενο αριθµό για να ψηφίσουν το νοµοσχέδιο. Αυτά για την
αποκατάσταση της αλήθειας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μισό λεπτό, κύριε Ροντούλη.
Ακούσαµε πριν από λίγο τον Πρόεδρο της Βουλής. Την ώρα
που κατατέθηκε, µισό λεπτό επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, το
αίτηµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας ήµουν επί της Έδρας, συνεχιζόταν η συζήτηση και θα ετίθετο το θέµα της ονοµαστικής
ψηφοφορίας µετά το πέρας της συζήτησης επί της αρχής, όπως
είναι η διαδικασία.
Παρενέβη, όµως, στο διάστηµα αυτό που γινόταν η διαδικασία, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων. Εµείς που ήµασταν στην Ολο-
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µέλεια της Βουλής δεν ξέρουµε αυτά που ειπώθηκαν στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων και ήρθε ο αξιότιµος Πρόεδρος της Βουλής και µας ανακοίνωσε την οµόφωνη βούληση όλων των
πτερύγων, των κοµµάτων και των εκπροσώπων τους, για να µετατεθεί την Τρίτη η ψήφιση.
Εδώ έθεσε το θέµα ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Εσείς το θέτετε σωστά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): …και όλα τα κόµµατα εδώ
συνεφώνησαν µε την απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων.
Γιατί τώρα η συζήτηση, κύριοι συνάδελφοι;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να σας πω. Έχουµε και Κανονισµό,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, έχετε το
λόγο επί του Κανονισµού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Πρόεδρε, ακούστε να δείτε. Κάναµε µια συµφωνία στη
∆ιάσκεψη των Προέδρων οµοφώνως µετά από παρέµβαση του κ.
Κακλαµάνη και υπηρεσιακού υπαλλήλου, πράγµατι, να γίνει στις
20.00’ την Τρίτη η ονοµαστική ψηφοφορία για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν είναι της παρούσης. Αυτό νοµίζω το συνοµολογούν όλοι.
Όµως ερχόµενος µέσα στην Αίθουσα ο αξιότιµος Πρόεδρος
της Βουλής ανέγνωσε κατά τον Κανονισµό της Βουλής έναν κατάλογο µε ονόµατα για την πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας
που κατέθεσε η Νέα ∆ηµοκρατία.
Συνεπώς υπάρχει ένας Κανονισµός της Βουλής που πρέπει να
τηρείται και να µη γίνεται «λάστιχο». Αυτήν τη στιγµή, από την
ανάγνωση που έκανε ο κ. Πρόεδρος, προέκυψε ότι δεν είναι παρόντες οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. Άρα, λοιπόν, ή θα
τηρούµε απαρεγκλίτως τον Κανονισµό της Βουλής ή θα κάνουµε
«λάστιχο» τον Κανονισµό της Βουλής. Να µη συγχέουµε δύο ξεχωριστά πράγµατα.
Εµείς, θέτουµε ένα µεγάλο ζήτηµα από εδώ και πέρα να καταθέτουµε και εµείς προτάσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας και να
ερχόµαστε όποτε µας καπνίσει, γιατί ο ένας είναι εδώ και ο άλλος
είναι εκεί.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τώρα το Προεδρείο της Βουλής την εφαρµογή του Κανονισµού της Βουλής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Ροντούλη.
Μόλις αυτό είπα προηγουµένως.
Ο κ. Κακλαµάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, έχει το
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όπως έµπαινα στην Αίθουσα
µε πήραν κάποια πυρά λέω «κατά φωνή», αλλά µη συνεχίσετε και
το υπόλοιπο. Εγώ δεν καταλαβαίνω…
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Στο Προεδρείο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι συµβαίνει, κύριε συνάδελφε;
Ενοχλείστε που σας κοιτάζω; Κάποιον άκουσα να λέει «στο Προεδρείο». Μήπως ενοχλείται που κοίταξα κάποιον; ∆εν κοίταξα
αυτόν, πάντως.
Κύριε Πρόεδρε, φοβούµαι ότι πολλές φορές δηµιουργούµε
εδώ συζητήσεις που περισσότερο εντυπώσεις αρνητικές προκαλούν και δεν είναι σωστό.
Λοιπόν, το θέµα έχει ως εξής. Ο Κανονισµός µας έχει µια διάταξη την οποία δεν υπάρχει κανένα µέλος εδώ του Κοινοβουλίου
που να µην την έχει ακούσει.
Ο Πρόεδρος της Βουλής -δεν θέτει ο Κανονισµός καµµία άλλη
προϋπόθεση- κρίνοντας τις ανάγκες του νοµοθετικού έργου,
αφού έχει ολοκληρωθεί βέβαια η συζήτηση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου, αν έχει υποβληθεί πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία, όπως λέει ο Κανονισµός µας, µπορεί να διακόψει τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά. Και πολλές φορές, για να µη
σπαταληθούν και αυτά τα δέκα λεπτά, δεν σηκώνεται καν από
την Έδρα του και αφού κοιτάξει την Αίθουσα λέει «για τις ανάγκες του νοµοθετικού έργου αναβάλλεται η συνεδρίαση και η
ψηφοφορία για εποµένη συνεδρίαση». Και στη συνέχεια ρωτάει
«∆έχεστε, συνάδελφοι, να διακόψουµε τη συνεδρίαση;». Και διακόπτει τη συνεδρίαση.
Οι προτάσεις, λοιπόν, για ονοµαστική ψηφοφορία δεν θα πρέ-
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πει να καταργήσουν στην πράξη τον Κανονισµό και το πνεύµα
του. Αν η Βουλή θέλει να γίνονται συζητήσεις και ψηφοφορίες
παρουσία και των τριακοσίων, -εγώ προσωπικά δεν θα µετανιώσω, διότι µου χρειάζεται η µυρωδιά της Αίθουσας και θέλω
να είµαι συνέχεια εδώ- τότε, αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε, να τροποποιήσουµε τον Κανονισµό. Να βάλουµε την ένσταση απαρτίας
που ίσχυε τα παλιά-παλιά χρόνια και να τελειώσει η ιστορία. Είναι
σοφή η διάταξη αυτή του Κανονισµού, την εφαρµόζουµε πολλές
φορές και εγώ την υπενθύµισα, γιατί είδα ότι υπάρχει µια δυσφορία. Είναι Πέµπτη και είναι λογικό οι Βουλευτές να θέλουν
να πάνε στις επαρχίες τους. Όσοι όµως θέλουν να µείνουν εδώ,
ας µείνουµε, όλοι, µέχρι τις 22.00’ το βράδυ και µέχρι το πρωί.
∆εν έχω καµµία αντίρρηση εγώ. Αλλά εάν η όποια µικρή ή µεγαλύτερη εµπειρία έχω, προσφέρεται για να λύνει κάποια προβλήµατα, να µη φορτώνοµαι κάτι που δεν µου ανήκει, ότι θέλω να
σας διευκολύνω να µην πατάτε στη Βουλή. Έχω βάλει και βιβλίο,
όπως ξέρετε για να υπογράφετε όλοι και θα ήθελα πραγµατικά
να είµαστε όλοι από το πρωί µέχρι το βράδυ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Κεφαλογιάννη.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ήµουν στο γραφείο µου και είδα
τη συζήτηση που διηµείφθη εδώ. Θεωρώ ότι ένα από τα χειρότερα ελαττώµατα που µπορεί να έχουµε ως πολιτικοί είναι η ανειλικρίνεια. Άλλο να λέµε αλλού και άλλο να λέµε κάπου αλλού.
Σας θυµίζω τι συζητήθηκε, τι διηµείφθη στη ∆ιάσκεψη των
Προέδρων, κύριε Τραγάκη. Ειδικά σε σας το λέω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αναφέρεστε σε µένα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως σε εσάς. Στη
διάσκεψη των Προέδρων και είναι πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι
συµµετείχαν στη διάσκεψη αυτή, ετέθη το θέµα του να πάει η
ψηφοφορία την ερχόµενη Τρίτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Από ποιον ετέθη, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Από κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Ήταν και ο κ. Κουβέλης που είπε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Από µας δεν ετέθη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ερωτήθηκε ο κ. Ροντούλης…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ερωτήθηκε ο κ. Ροντούλης! Έχω τα πρακτικά της διάσκεψης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Από τον κ. Κακλαµάνη ετέθη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό!
Επιχειρηµατολόγησαν υπέρ της άποψης αυτής και οι δύο
πρώην Πρόεδροι της Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης και ο κ. Σιούφας
και εσείς επίσης είπατε να γίνει η ψηφοφορία την Τρίτη. Η φράση
µε την οποία έκλεισα τη συνεδρίαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων είναι πολύ συγκεκριµένη ότι οµοφώνως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οµοφώνως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και κάτι άλλο, κύριε Κακλαµάνη, σας θυµίζω. Είπα ότι επειδή έγινε επιχειρηµατολογία
διά µακρών και από Βουλευτές του κόµµατος που υπέβαλε την
πρόταση και κατόπιν αυτού η διάσκεψη οµοφώνως απεδέχθη την
πρόταση και την άποψη για να γίνει η ψηφοφορία την Τρίτη αποφασίζεται οµοφώνως από τη διάσκεψη. Και οµοφώνως όλοι είχατε αυτήν την άποψη.
Εδώ δε, έθεσα υπ’ όψιν του Σώµατος την οµόφωνη αυτή απόφαση της διάσκεψης. Εάν, λοιπόν, κάποιος έρχεται εδώ και λέει
ότι εµείς είχαµε άλλη άποψη και είπαµε να µη γίνει την Τρίτη
αλλά να γίνει σήµερα, τότε πραγµατικά είναι ανειλικρινής.
Θέλω να είµαι σαφής. Η πρόταση για να γίνει την Τρίτη η ψηφοφορία δεν ήλθε στη διάσκεψη ούτε από τον εκπρόσωπο της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ ούτε, πολύ περισσότερο,
από τον Πρόεδρο της Βουλής. Υπήρξε µάλιστα ένα θέµα ερµηνείας της σχετικής διατάξεως …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ούτε από εµένα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, ούτε από εσάς.
Υπήρξε επιχειρηµατολογία, είπα νωρίτερα. Και εσείς επίσης,
κύριε Τραγάκη, είπατε ότι «ναι, συµφωνώ και υπερθεµατίζω να
γίνει η ψηφοφορία την Τρίτη».
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Εποµένως λέω, εάν εδώ διατυπώθηκε άλλος ισχυρισµός, είτε
από εσάς είτε από οποιονδήποτε άλλον, αυτό δεν έχει να κάνει
µε την αλήθεια. Είµαι πολύ σαφής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Χρησιµοποιήσατε, κύριε Πρόεδρε, µία
πολύ βαριά έκφραση για ανειλικρίνεια. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω γι’ αυτήν την έκφραση να την πάρετε πίσω εσείς. Και
θα σας εξηγήσω γιατί…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Χρησιµοποιώ εκφράσεις που περιγράφουν συµπεριφορές. Όταν οι συµπεριφορές
αυτές είναι δηµόσιες, καταγεγραµµένες και στα Πρακτικά …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Θα σας εξηγήσω γιατί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εάν, λοιπόν, εδώ ισχυριστήκατε κάτι άλλο, επαναλαµβάνω …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας εξηγήσω
το γιατί.
Κύριε Πρόεδρε, µου έχετε δώσει το λόγο; Έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνω, λοιπόν,
ότι η συµπεριφορά αυτή έχει να κάνει µε ανειλικρίνεια και όχι µε
την αλήθεια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ
µη µε διακόπτετε.
Ξέρετε ότι έχω προεδρεύσει, έχω διατελέσει και εγώ εκεί και
ξέρω.
Ακούστε, λοιπόν, να δείτε. Εγώ δεν έθεσα θέµα να γίνει η ψηφοφορία σήµερα. Εγώ ανεφέρθην σε αυτά τα οποία είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε
συγκεκριµένα ότι επειδή η Νέα ∆ηµοκρατία δεν µπόρεσε να µαζέψει τους Βουλευτάς της, στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων, ζήτησε
να µη γίνει σήµερα η ψηφοφορία. Και αυτό είναι αναληθές.
Για να αποδείξω την αναλήθεια του γεγονότος -εκτός του ότι
το οµολόγησε ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης ότι εκείνος έθεσε το
θέµα- θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ανατρέξετε στα πρακτικά
της ∆ιάσκεψης των Προέδρων, να δείτε ότι όταν ο Πρόεδρος
ανεφέρθη στο άρθρο 107 είπα ότι «ναι, αναφέρεται και στο 107,
αλλά όταν είναι κατεπείγον το νοµοσχέδιο η ψηφοφορία πρέπει
να γίνεται».
Και συνέχισα, όµως και είπα ότι αφού όλοι ζητάµε να γίνει την
Τρίτη η ψηφοφορία -και ήταν οµόφωνη η απόφαση- ασφαλώς και
να γίνει. ∆εν είπε κανένας κάτι το διαφορετικό. Εγώ ανεφέρθην,
κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτό που είπε ο κ. Παπουτσής. Και ανεφέρθη
ο κ. Παπουτσής –παρά το γεγονός ότι δεν ήταν παρών- ότι εγώ
το έθεσα το θέµα. ∆εν ετέθη από εµάς το θέµα, κύριε Πρόεδρε.
Και το είπε ο κύριος Πρόεδρος.
Και κάτι άλλο ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Αφού είχαµε πει ότι η
ψηφοφορία θα γινόταν 14.00’ µε 14.30’, γιατί έγινε πιο νωρίς η
ανάγνωση του καταλόγου µε αποτέλεσµα ορισµένοι συνάδελφοι
–πράγµατι σωστά το είπατε- να είναι σε επιτροπές και να µην
είναι παρόντες; Αυτό εγώ είπα και µόνο αυτό και τίποτε άλλο.
Εποµένως ούτε ανειλικρίνεια υπήρξε, κύριε Πρόεδρε, ούτε
διαφορά σε αυτά τα οποία ελέχθησαν στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων. Και προκαλώ τον οποιονδήποτε, να έρθει και να κατατεθούν εδώ τα πρακτικά της ∆ιάσκεψης των Προέδρων για να
δούµε τι έγινε εκεί και τι συνοµολογήθηκε.
Εάν αναφέρεσθε στον τέως Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Σιούφα, ο οποίος πράγµατι επιχειρηµατολόγησε µαζί µε τον κ. Κακλαµάνη για τη διάταξη, εδώ δεν υπάρχει αντίρρηση. Πράγµατι
υπήρξε επιχειρηµατολογία γι’ αυτό το θέµα. Άλλο αυτό, όµως,
και άλλο το να λεχθεί ότι ετέθη από τον παριστάµενο Γενικό
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδος το θέµα της µη διεξαγωγής της ψηφοφορίας σήµερα.
Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και ζητάω, αυτό το περί
ανειλικρίνειας να βγει από τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν θα το βγάλω από
τα Πρακτικά, γιατί εδώ µε την τοποθέτησή σας αυτή είµαι σίγουρος ότι έχετε κάνει και δεύτερο λάθος. Και θα σας εξηγήσω
το γιατί.
Όταν έκανα την ανάγνωση του καταλόγου δεν είπα ότι «αναγιγνώσκεται ο κατάλογος, δεν υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός,
άρα απορρίπτεται η αίτηση». Ο κ. Κεφαλογιάννης είχε αναφερ-
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θεί στο ότι σε λίγο να κάνουµε ψηφοφορία, εδώ µπροστά είχε
κατατεθεί η αίτηση. Έκανα µία ανάγνωση, από κάτω µάλιστα αρκετοί συνάδελφοί σας είπαν ότι ο τάδε συνάδελφος είναι στην
άλφα επιτροπή, ο δείνα είναι στην τάδε επιτροπή. Εγώ επανέλαβα ότι είναι σε διάφορες επιτροπές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αυτό το άκουσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν λέτε, όµως, όλη
την αλήθεια και η µισή αλήθεια είναι µισό ψέµα από την άλλη
µεριά, γιατί µου λέτε γιατί έκανα την ανάγνωση του καταλόγου.
Έκανα ανάγνωση του καταλόγου χωρίς, όµως, να κάνω χρήση
των συνεπειών σε περίπτωση απουσίας Βουλευτών που βρίσκονται στον κατάλογο αυτόν που υποβάλλουν την πρόταση. Αφού
έχω την πρόταση εδώ µε τα ονόµατα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: ∆εν το κάνατε εσείς αυτό, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ το έκανε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
Κάνω, λοιπόν, την ανάγνωση, δεν λέω όµως ότι απορρίπτεται
η πρόταση, διότι λείπουν συνάδελφοι. ∆ιαπιστώνουµε την πραγµατική κατάσταση…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Το άκουσα αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αφού, λοιπόν, το ακούσατε, γιατί θέτετε εδώ το ερώτηµα: γιατί, κύριε Πρόεδρε, κάνετε
την ανάγνωση του καταλόγου;
Για δεύτερη φορά, λοιπόν, δεν λέτε την αλήθεια, ενώ οι συνεδριάσεις µας είναι δηµόσιες και καταγράφονται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ σας είπα ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ το έκανε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σε µένα απευθυνθήκατε, κύριε Τραγάκη, και είπατε, «γιατί κάνατε, κύριε Πρόεδρε,
την ανάγνωση του καταλόγου». Αυτή είναι, λοιπόν, η αλήθεια.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο παρακαλώ;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, το ζήτηµα
για το αν θα γίνει στις 20.00’ η ώρα την Τρίτη η ονοµαστική ψηφοφορία. Συνωµολογήθη από όλους οµοφώνως….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων θα
αποφασίζει το πότε θα γίνει η ψηφοφορία;
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ετέθη µετά στην Ολοµέλεια, κύριε
Λαφαζάνη. Πού είναι το πρόβληµα;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, θα πρέπει να ξέρετε ότι στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων ήταν ο κ. Κουβέλης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν έχει σηµασία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα; Να καταψηφίσει ο
κ. Κουβέλης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί της ουσίας µιλάω εγώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε απόλυτο
δίκιο. Συµφωνήθηκε οµοφώνως για την 20.00’ ώρα την Τρίτη, το
λέω για πολλοστή φορά. Τελειώσαµε µε αυτό.
Εµείς, όµως, σας διατυπώνουµε εκ µέρους του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού ένα «παράπονο», να το πω έτσι. Οι Βουλευτές του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού είναι δεκαπέντε. Αυτό
σηµαίνει ότι όταν θέτουµε ένα αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία, απαξάπαντες είµαστε εδώ και στηρίζουµε την πρότασή µας,
προκειµένου όταν αναγνωστεί ο κατάλογος να δηλώσουµε παρόντες.
Εδώ τώρα αναγνώστηκε ένας κατάλογος από εσάς, δεν ήταν
παρόντες οι κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ερωτώ, λοιπόν, κύριε
Πρόεδρε. Ποια η σκοπιµότητα ανάγνωσης του καταλόγου, αφού
δεν θα υπήρχαν και οι συνέπειες, όπως είπατε; ∆εν είναι δυνατόν
οι Βουλευτές να χωρίζονται σε πατρικίους και σε πληβείους. Ή
υπάρχει ένας Κανονισµός που λέει ότι όταν αναγνωστεί ο κατάλογος υπάρχουν αυτές οι συνέπειες ή και εµείς θα ερχόµαστε
όποτε θέλουµε ή θα υπαγορεύουµε τη θέλησή µας, κύριε Πρόεδρε. Θα σας λέµε να διαβαστεί ο κατάλογος στις 15.00’ η ώρα.
∆εν γίνονται έτσι τα πράγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς σε ό,τι
αφορά τις παρεµβάσεις εκτός µικροφώνου ή τις παρατηρήσεις

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ξ∆’ - 11 Φεβρουαρίου 2010

του κ. Λαφαζάνη.
Κύριε Λαφαζάνη, στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων συµµετέχουν
οι εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αφήστε µε να ολοκληρώσω και θα καταλάβετε, εάν έχει σχέση.
Εκεί, λοιπόν, συµµετέχουν οι εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Ανακύπτει ένα θέµα, γίνεται συζήτηση και παίρνει
µια απόφαση η ∆ιάσκεψη των Προέδρων. Η απόφαση αυτή δεν
είναι θέσφατο. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να τεθεί υπ’ όψιν του
Σώµατος. Και την έθεσα υπ’ όψιν του Σώµατος, αλλά στην πρόκληση της οµοφώνου απόφασης της ∆ιασκέψεως των Προέδρων
συµµετείχε και συµπροκάλεσε την απόφαση αυτή και ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας, ο αγαπητός κ. Φώτης
Κουβέλης. Όπως συµµετείχαν και συνεφώνησαν και συναποτέλεσαν οι τοποθετήσεις τους την οµόφωνη απόφαση και οι εκπρόσωποι όλων των άλλων κοµµάτων. Μόνο ο κ. Παπουτσής δεν
ήταν σε εκείνο το χρονικό σηµείο στην Αίθουσα, επειδή ήταν εδώ
στην Ολοµέλεια.
Όπως, επίσης, επιχειρηµατολόγησαν υπέρ του ότι µπορεί και
πρέπει να γίνει η ψηφοφορία την Τρίτη και οι πρώην Πρόεδροι
της Βουλής, οι οποίοι είναι εγκρατείς γνώστες του Κανονισµού
της Βουλής. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όταν, λοιπόν, λέτε τι
σχέση έχει αυτό, όλα έχουν µία σχέση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με προκαλείτε; Τι σχέση έχει το
ένα µε το άλλο; Εγώ λέω άλλο πράγµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να σας προκαλέσω,
δεν έχω καµµία αντίρρηση. Αν αισθάνεστε ότι σας προκαλώ, να
αισθάνεστε ότι σας προκαλώ.
Εγώ περιγράφω, όµως, γεγονότα, γιατί θα πρέπει όλοι να είµαστε υπεύθυνοι και πρωτίστως το Προεδρείο και να περιγράφει τα γεγονότα, τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν η τοποθέτηση
ενός εκάστου εκπροσώπου Κοινοβουλευτικών Οµάδων στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων.
Και θυµίζω και επαναλαµβάνω –τα Πρακτικά είναι στη διάθεσή
σας- σε σχέση µε το ποια ήταν και η τοποθέτηση και η πρόταση
του κ. Κουβέλη.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Λοιπόν, συνεχίζουµε τη συζήτηση.
Κύριε Κεφαλογιάννη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να πάρετε το λόγο επί
προσωπικού, δεν έχω καµµιά αντίρρηση, αλλά να προηγηθεί ο κ.
Κεφαλογιάννης. Κι εσείς θα µιλήσετε επί προσωπικού, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε,
επί του Κανονισµού.
Θα πρέπει να συµφωνήσουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι τηρούµε απαρέγκλιτα τον Κανονισµό και αυτό ισχύει και για το
Προεδρείο και για εµάς. Υπήρξε µια αταξία σήµερα εδώ.
Βεβαίως, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων έχει την αρµοδιότητα να
εισηγείται στην Ολοµέλεια οποιαδήποτε απόφαση. Και όπως
γνωρίζετε, οµόφωνα συµφωνήσαµε, ότι υπάρχουν και άλλες εκτιµήσεις, ότι τα κατεπείγοντα νοµοσχέδια πρέπει να τελειώνουν
την ίδια µέρα. Αλλιώς, γιατί είναι κατεπείγον το νοµοσχέδιο;
Αλλά, αν αποφάσισε η Ολοµέλεια της Βουλής ότι µπορεί να πάει
την Τρίτη, ας πάει την Τρίτη.
Όµως, οφείλω να πω ότι κάνατε και εσείς ένα µεγάλο λάθος
και ίσως γι’ αυτό το λάθος δηµιουργήθηκε αυτή η κατάσταση και
η συζήτηση επί του Κανονισµού. Ήρθατε εδώ -και νοµίζω ότι ο κ.
Κακλαµάνης έχει απόλυτο δίκιο- και αναγνώσατε τον κατάλογο
των Βουλευτών, οι οποίοι έχουν καταθέσει την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης επί της
αρχής. ∆εν έχει δευτερολογήσει κανείς ακόµη.
Αυτό φοβούµαι και λυπούµαι που θα το πω, κύριε Πρόεδρε,
αλλά το λέω, επειδή κάνατε την προσωπική επίθεση στον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, θα σας παρακαλέσω
και εγώ να διαγράψετε από τα Πρακτικά αυτό το οποίο είπατε
για το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, τον κ. Τραγάκη, που από το 1974 µε το ύφος του και το ήθος του δεν έχει
δείξει τέτοια δείγµατα γραφής. Και προσβάλλετε και µια ολό-
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κληρη παράταξη γιατί είναι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας. Εσείς ήρθατε εδώ, εγκαλέσατε εµένα, ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, ότι έχω άλλη άποψη από αυτήν του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ο οποίος είπε στη
∆ιάσκεψη των Προέδρων να πάµε να ψηφίσουµε την Τρίτη.
Το λάθος είναι δικό σας, εσείς πρέπει να το διορθώσετε και να
µη βρίσκεσθε στην ανάγκη να απαντάτε σε κάθε έναν ξεχωριστά
-όπως στον κ. Ροντούλη, στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Συνασπισµού, σε µένα- να κλείσει αυτό το θέµα και να προχωρήσουµε επί της διαδικασίας.
Και για άλλη µια φορά σας λέω να συνεννοηθείτε µε τις υπηρεσίες της Βουλής, να δείτε αν έχουµε το δικαίωµα να πάµε την
Τρίτη να ψηφίσουµε. Και αν έχουµε πάρει λάθος απόφαση, έστω
και οµόφωνη, να γίνει σήµερα η ψηφοφορία επί του νοµοσχεδίου, αν είναι κατεπείγον. Αλλιώς, δεν έχουν νόηµα ούτε τα κατεπείγοντα στη Βουλή αυτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς, κύριε Κεφαλογιάννη και εσείς µου φαίνεται ότι ενώ ήσασταν παρών στην
Αίθουσα, δεν θυµάστε ακριβώς τι διηµείφθη εδώ. Την ώρα εκείνη
είπατε εσείς ότι πρέπει να γίνει ψηφοφορία σήµερα, τώρα. Και
σας είπα ότι η άποψη αυτή που διατυπώνετε είναι διαφορετική
από την άποψη που διατυπώθηκε στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δεν είπα τέτοιο
πράγµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα το δείτε σε λίγο στα
Πρακτικά της Ολοµέλειας τι είπατε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ήταν λάθος σας που διαβάσατε τον κατάλογο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είπα, λοιπόν, ότι έχετε
εσείς διαφορετική άποψη, αλλά λίγο πριν στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων διατυπώθηκε άλλη άποψη από τους εκπροσώπους της
Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας και η απόφαση ήταν οµόφωνη.
Αυτό ειπώθηκε. Και εδώ γεγονότα περιγράφω.
Η ανειλικρίνεια αφορά τις περιπτώσεις –επαναλαµβάνω- που
άλλα συµβαίνουν, άλλα λέµε ότι συνέβησαν και άλλα λέµε στη
µία Αίθουσα και άλλα στην άλλη Αίθουσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τα µεταφέρετε λάθος, κύριε Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να διαγράψετε αυτή τη
φράση, κύριε Πρόεδρε. Είστε Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. ∆εν
σας τιµά ούτε εσάς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το τι µε τιµά και τι όχι,
το κρίνουν οι συνάδελφοι της Ολοµέλειας και το κρίνει και ο
λαός. ∆εν κρίνετε εσείς τι µε τιµά και τι δεν µε τιµά, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί επιτέλους, σε σχέση µε παρουσίες σε αυτή την
Αίθουσα, µε τον τρόπο που αναπτύσσουµε την άποψή µας κ.λπ.,
γνωρίζει ο ελληνικός λαός και εσάς και εµένα, όπως και κάθε
άλλον.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μας εγκαλείτε, δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σε σχέση, λοιπόν, µε
αυτούς τους ισχυρισµούς σας και µε τον τρόπο που τους διατυπώνετε –επαναλαµβάνω- κρίνει ο λαός.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με συγχωρείτε, παρακαλώ, ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν έχετε το λόγο πάλι
για προσωπικό ζήτηµα. Σηκωθήκατε, τοποθετηθήκατε, σας
έδωσα επανειληµµένως το λόγο. Καθίστε κάτω, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. ∆ώστε µου το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω! ∆εν
έχετε το λόγο αυτή τη στιγµή, κατά τον Κανονισµό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας παρακαλώ. Πείτε µου
γιατί δεν µου δίνετε το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, επιτέλους!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να µιλάτε όµορφα στους
Βουλευτές!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, κύριε Κεφαλογιάννη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να µας µιλάτε µε ευπρέπεια. Είµαστε ευπρεπείς άνθρωποι και θα µας µιλάτε µε ευπρέ-

3704

πεια.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας λέω να καθήσετε
κάτω, κύριε Κεφαλογιάννη. Το Προεδρείο θα αποφασίσει πότε
θα σας δοθεί ο λόγος.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Λαφαζάνης.
Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Ως κατεπείγον το φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο; ∆εν δίνεται η δυνατότητα να µιλήσουµε µε άνεση, να καλέσουµε φορείς –δεν
µιλάω για εσάς προσωπικά, γενικώς για την Κυβέρνηση- να
έχουµε µία διαδικασία πιο φυσιολογική. Και ξαφνικά δαπανάµε
δύο ώρες περίπου εδώ πέρα να συζητάµε για την ονοµαστική
ψηφοφορία; Απαράδεκτο πράγµα!
Επίσης, την Τρίτη είπατε ότι θα έρθει ως κατεπείγον. Τι κατεπείγον είναι αυτό, όταν χθες έγινε η επιτροπή, σήµερα θα τελειώσουµε τη συζήτηση και επί της αρχής και επί των άρθρων και
την Τρίτη θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία, ώστε τελικά να εγκριθεί; Έτσι, θα είχαµε δυνατότητα να συζητήσουµε κανονικά το νοµοσχέδιο και την Τρίτη θα τελείωνε φυσιολογικά. Το πολύ-πολύ
να πηγαίναµε και Τετάρτη, δηλαδή άλλη µια µέρα. Αυτό ήταν το
πρόβληµα, για µία µέρα;
Επίσης, δεν ξέρω γιατί προσπαθείτε να βάλετε σε αντιπαράθεση εµένα µε τον κ. Κουβέλη για µια γνώµη που εκφράζεται
εδώ. Εγώ είπα το εξής: Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων µπορεί να
αποφασίζει οµόφωνα ό,τι θέλει. Τελικά, η Βουλή έχει το λόγο και
η Βουλή θα κρίνει τα θέµατα. Και τις ονοµαστικές ψηφοφορίες
δεν τις καθορίζει η ∆ιάσκεψη των Προέδρων. Τις καθορίζει ο Κανονισµός της Βουλής, ο οποίος, από τη λίγη εµπειρία που έχω
αποκτήσει στο Κοινοβούλιο, ξέρω ότι δεν τηρείται. Υπάρχει µία
άνεση, την οποία εγώ θα την κατανοούσα να υπάρχει για να διευκολυνθούν κάποια πράγµατα, να έρθουν οι Βουλευτές, να µαζευτούν οι είκοσι που υπογράφουν κ.λπ. Υπήρχε µια κατανόηση
και το Προεδρείο κάθε φορά διευκολύνει σ’ αυτές οι διαδικασίες
ώστε να προχωράει αυτή η συζήτηση για την ονοµαστική ψηφοφορία.
Εδώ τώρα, δεν κατάλαβα. Από τη µια λέµε να την πάµε την
Τρίτη, από την άλλη έρχεστε εδώ πέρα, γίνεται ανάγνωση του
καταλόγου, εκτίθενται κάποιοι άνθρωποι ότι δεν είναι εδώ που
υποτίθεται ότι υπέγραψαν για την ψηφοφορία, τα ακούει ο κόσµος αυτά και δηµιουργούνται µείζονα θέµατα για το ποιος είπε
έτσι, ποιος είπε αλλιώς. ∆εν νοµίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος
δυνατός χειρισµός τέτοιων υποθέσεων.
Παρακαλώ, ας αρχίσουµε τη συζήτηση επί της ουσίας γιατί κόσµος περιµένει να µιλήσει και πρέπει να µιλήσουµε. Κι αν είναι
δυνατόν, αφού µεταφέρουµε την ονοµαστική ψηφοφορία για την
Τρίτη, να παρατείνουµε και τη συζήτηση του νοµοσχεδίου µέχρι
τις 20.00 η ώρα την Τρίτη. Τουλάχιστον, να συζητήσουµε µε
άνεση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη,
ζητήσατε το λόγο επί προσωπικού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να τελειώνει επιτέλους αυτή η συζήτηση γιατί νοµίζω ότι τράβηξε πάρα
πολύ.
Εγώ θα σας παρακαλέσω για κάτι. Σας κάνω έκκληση. Σας ψηφίσαµε και εµείς ξέρετε, για Πρόεδρο της Βουλής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας ευχαριστώ. ∆εν
ήξερα ότι µε ψηφίσατε, αλλά ειλικρινά το εκτιµώ ιδιαίτερα ότι
µου δώσατε κι εσείς την ψήφο σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας θέλουµε Πρόεδρο. Και
σας τιµούµε και ως πολιτικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας ευχαριστώ πολύ.
Απλώς δεν το γνώριζα ότι µε ψηφίσατε και εσείς και σας ευχαριστώ τώρα εκ των υστέρων.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως, σας ψήφισαν και
πάρα πολλά στελέχη από την παράταξή µας.
Σας θέλουµε Πρόεδρο που να ενώνετε και όχι να χωρίζετε. Θέλουµε, δηλαδή, όταν µπαίνετε εσείς στην Αίθουσα, να νιώθουµε
την ασφάλεια ότι εκτονώνονται οι καταστάσεις και όχι ότι δηµιουργούνται.
Φοβάµαι ότι σήµερα, κάνατε ένα λάθος. Προσπαθήσατε να διχάσετε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των εκπροσώπων τους στη ∆ιάσκεψη των
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Προέδρων. Και αυτό είναι λάθος. Αναγνώσατε τον κατάλογο
κατά παράβαση του Κανονισµού -και έχει δίκιο ο κ. Λαφαζάνης,
σε λάθος στιγµή- και εκθέσατε ανθρώπους. ∆ώσατε το δικαίωµα
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο που δεν εκπροσωπεί όλη τη
Βουλή, αλλά το κόµµα του, να αρχίσει να λοιδορεί τους συναδέλφους του στην Αντιπολίτευση ότι άλλα λέει ο ένας και άλλα
λέει ο άλλος.
Και πρέπει να τηρείται ο Κανονισµός –πολύ σωστά το είπε ο κ.
Κακλαµάνης που έχει πολύ µεγάλη εµπειρία, το λέει κι ο Κανονισµός- ο οποίος λέει ότι «στο τέλος της συζήτησης επί της αρχής,
όταν έχουν τελειώσει οι δευτερολογίες». Στο χρόνο τον οποίο
έχουν προσδιορίσει οι Βουλευτές, κατεβαίνουν εν τω µεταξύ από
την Επιτροπή της «SIEMENS», και από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αναγιγνώσκεται ο κατάλογος, είναι εδώ για την
ονοµαστική ψηφοφορία και προχωρούµε.
Σας λέω και πάλι να δείτε ξανά το θέµα. Νοµίζω ότι παραβιάζουµε οµόφωνα τον Κανονισµό, αν δεν γίνει σήµερα η ψηφοφορία. ∆είτε το. Εσείς είστε ο θεµατοφύλακας της τήρησης του
Κανονισµού. ∆είτε το µε τις Υπηρεσίες σας και φέρτε την πρόταση να την κουβεντιάσουµε ξανά εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆ηλαδή, για να καταλάβω τώρα, κύριε Κεφαλογιάννη. Αυτή τη στιγµή, οµιλείτε ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έτσι δεν
είναι;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και ως Βουλευτής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, πρωτίστως. Προτείνετε στο Σώµα ν’ αποφασίσει και πάλι για τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας σήµερα;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, γιατί
συµφωνήσαµε. Όµως, αν παραβιάζει τον Κανονισµό –που ο Κανονισµός της Βουλής είναι το Σύνταγµα της Βουλής- βεβαίως να
µας το φέρετε. Τον παραβιάζει, ναι ή όχι; Πείτε το µας αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν παραβιάζεται µε το να γίνει
ονοµαστική;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ένα λεπτό.
Κύριε Κεφαλογιάννη, ειλικρινά τώρα µας µπερδεύετε όλους
ακόµα περισσότερο. Στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων θύµισα ποια
ήταν η συζήτηση και ποιες ήταν οι θέσεις των εκπροσώπων των
κοµµάτων. Το ότι οι συνάδελφοι που ήταν εδώ, εσείς, πιθανόν
δεν γνωρίζατε εκείνη την ώρα τι είχε συζητηθεί στη ∆ιάσκεψη και
ποια ήταν η θέση του εκπροσώπου σας ή των εκπροσώπων σας
στη ∆ιάσκεψη, αυτό είναι ένα πραγµατικό γεγονός.
Εγώ σας θύµισα εδώ ότι άλλη είναι η άποψη του εκπροσώπου
σας στη ∆ιάσκεψη και γι’ αυτό ήταν οµόφωνη η απόφαση. Αυτό
έκανα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έθεσα υπ’ όψιν του
Σώµατος την απόφαση-πρόταση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων,
το Σώµα εν Ολοµελεία είπε «ναι, αποδεχόµαστε αυτήν την πρόταση-απόφαση» και σ’ αυτό συµµετείχατε και εσείς.
Τώρα, όµως, µου λέτε –γι’ αυτό έχω µπερδευτεί- να δούµε πάλι
το θέµα, για να γίνει σήµερα η ψηφοφορία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ζητώ από σας να µας πείτε
αν είναι εντάξει σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Γι’ αυτό αισθάνοµαι
πραγµατικά λίγο µπερδεµένος σε σχέση µε τις τοποθετήσεις σας
τη µια ή την άλλη στιγµή.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Παπουτσής.
Ορίστε, κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο ερώτηµα το
οποίο θέτει µόλις τώρα ο κ. Κεφαλογιάννης, έχει δώσει απάντηση
οµόφωνα η ∆ιάσκεψη των Προέδρων, ότι ο Κανονισµός επιτρέπει σύµφωνα µε την επίκληση των άρθρων του ίδιου Κανονισµού
–ο οποίος έγινε αποδεκτός από όλους οµοφώνως- να γίνει ψηφοφορία την Τρίτη. Αυτό αποφάσισε η ∆ιάσκεψη των Προέδρων
και το Σώµα, µετά το ερώτηµα το οποίο έθεσε ο κύριος Πρόεδρος, απεδέχθη αυτήν την ερµηνεία και ως εκ τούτου αυτή είναι
η απόφαση η οποία ισχύει.
Από εκεί και πέρα, βλέπω και τον κ. Τραγάκη να έχει πραγµατικά στεναχωρηθεί και έχω ιδιαίτερη εκτίµηση στο πρόσωπό του.
Εγώ δεν έχω καµµία διάθεση να θίξω προσωπικά τον κ. Τραγάκη.
Και αν, κύριε Τραγάκη, θεωρείτε ότι το πολιτικό σχόλιο που
έκανα γενικώς για τις ασκήσεις ετοιµότητος των Βουλευτών έθιξε
την παράταξή σας, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχει πολιτικό
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σχόλιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: ∆εν ήταν µόνο αυτό. Είπατε ότι εγώ
έκανα την πρόταση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆εν αφορά εσάς προσωπικά, αλλά
τη δυνατότητα της Νέας ∆ηµοκρατίας, την οποία –απ’ ό,τι είδακαι ο κ. Ροντούλης προσπαθεί να εκµεταλλευτεί µε πολύ έξυπνο
τρόπο.
∆εν θέλω, λοιπόν, να µπούµε σ’ αυτήν την ιστορία. Θεωρώ ότι
βρισκόµαστε σε µία εξαιρετικά κρίσιµη κατάσταση όσον αφορά
την οικονοµία µας, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι
εξαιρετικής σηµασίας. Η Κυβέρνηση βεβαίως και έχει τη διάθεση
να ψηφισθεί το ταχύτερο δυνατόν. Παρ’ όλα αυτά, επειδή ακριβώς υπάρχει η απόφασή µας, δεν δηµιουργείται κανένα ιδιαίτερο
πρόβληµα δεδοµένου ότι ισχύει σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο και
εφαρµόζεται από την ηµέρα της κατάθεσής του.
Εποµένως, µπορούµε να προχωρήσουµε κανονικά και έχω την
αίσθηση ότι και ο αξιότιµος συνάδελφος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής αδηµονεί να πάρει το λόγο,
προκειµένου να συνεχίσουµε τη συζήτηση επί της ουσίας. Σας
παρακαλώ πολύ, λοιπόν, αν γίνεται, να συνεχίσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πριν δώσω το λόγο
στον κ. Χαλβατζή, ο οποίος δικαιολογηµένα, πράγµατι, αδηµονεί
να πάρει το λόγο, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το
Σώµα.
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 των Ελλήνων, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί -συνοδοί του Α’
Τµήµατος από το 1ο Γυµνάσιο Βόλου Μαγνησίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ασφαλώς, όλοι όσοι παρακολουθούν ζωντανά αυτή τη συζήτηση θα αναρωτιούνται προς τι όλες αυτές οι αψιµαχίες και οι
σκιαµαχίες. Υπάρχει η ουσία, υπάρχει και η διαδικασία. Όλες οι
πολιτικές δυνάµεις έχουν ήδη τοποθετηθεί. Το αν θα ψηφισθεί
σήµερα ή την Τρίτη είναι δευτερεύον και τριτεύον. Η ουσία
έπρεπε να µας απασχολεί και όχι αυτή η συζήτηση που µας απασχόλησε για περισσότερο από πενήντα λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Το νοµοσχέδιο που ήρθε ως κατεπείγον, µε το οποίο εµείς διαφωνήσαµε, είναι ένας ακόµα κρίκος της ίδιας αντιλαϊκής αλυσίδας. Ανάλογα µε συγκεκριµένα συµφέροντα και οφέλη, οι
κυβερνήσεις νοµοθετούν, προτείνουν νοµοθεσίες, αλλού µε συνοπτικές διαδικασίες και άλλες φορές µε ρυθµούς χελώνας. Για
την ενίσχυση, λόγου χάριν, των αυτοκινητοβιοµηχανιών, οργανώθηκε η επίθεση σ’ αυτούς που είχαν παλαιά αυτοκίνητα και δεν
έχουν καµµία δυνατότητα να τα αντικαταστήσουν. Και όλα αυτά,
βέβαια, στο όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το δεύτερο που θέλουµε να σηµειώσουµε αφορά την ανακοίνωση της αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίµων.
Αναρωτήθηκαν πάρα πολλές εφηµερίδες εάν ήταν αφέλεια, εάν
ήταν απειρία, εάν ήταν ανοησία. Τίποτα απ’ αυτά! Είναι µια έκφραση του καπιταλιστικού συστήµατος! Και, επειδή ξαφνιαζόµαστε, να πω ότι αυτό δεν έγινε για πρώτη φορά. Είναι συχνό φαινόµενο. Ανακοινώνουν αυξήσεις και πριν αρχίσει η υλοποίησή
τους, δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιες µεγάλες επιχειρήσεις πετρελαιοειδών να αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες, να κερδίζουν εκατοµµύρια ευρώ, να κερδοσκοπούν. Κέρδη, υπερκέρδη
και κερδοσκοπία! Και αυτό εκφράζεται και στις απαλλαγές. Αεροπορικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις απαλλάσσονται! Τα ανέφερε αναλυτικά ο εισηγητής µας, ο σύντροφος Καραθανασόπουλος.
Όσο για το λαθρεµπόριο στα καύσιµα, αυτό είναι µια διαχρονική πραγµατικότητα. Ας µην κοροϊδεύουµε τον κόσµο. Και έχετε
τεράστιες ευθύνες και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για όλη
αυτήν την κατάσταση που υπάρχει µε το λαθρεµπόριο καυσίµων.
Το τρίτο ζήτηµα είναι το εξής: Βοµβαρδίστηκαν και βοµβαρδί-
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ζονται καθηµερινά –ακόµα και σήµερα εδώ από πάρα πολλούς
οµιλητές- η εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, µε την κινδυνολογία για λιµούς, σεισµούς, καταποντισµούς, χρεοκοπίες
που απειλούν τη χώρα, όπως και µε κάθε είδους καταστροφές.
Και πριν κατακάτσει ο κουρνιαχτός απ’ αυτό το βοµβαρδισµό,
ανακοινώνονται τα πιο αντεργατικά αντιλαϊκά µέτρα. Η επίκληση
των κινδύνων «πάει γάντι» µε τα µέτρα, δηλαδή σκληρά, ταξικά,
προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου, συρρίκνωση µισθών,
ακρωτηριασµός κατακτήσεων, µείωση επιδοµάτων στο δηµόσιο,
αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα νέες φορολογίες στα καύσιµα. Και όλα αυτά για µεγαλύτερη κερδοφορία των
µεγαλοεπιχειρηµατιών.
Κύριε Υπουργέ, τι είναι αυτά που λέγατε προηγουµένως; Καλά,
δεν έχετε πάρει χαµπάρι ότι όχι δεκάδες, αλλά εκατοντάδες επιχειρήσεις, στο όνοµα της καπιταλιστικής κρίσης έχουν καθιερώσει και δίνουν τέσσερις µέρες δουλειά, τέσσερις µέρες αµοιβή,
τέσσερις µέρες ζωή που προσφέρουν στους εργάτες; Και έχουν
καταγραφεί και έχουν καταγγελθεί και έχουµε κάνει και συγκεκριµένες ερωτήσεις για όλα αυτά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Οι εργάτες, οι εργαζόµενοι ζουν στη λιτότητα, στη φτώχεια, στην
ανεργία. Και αυτή είναι η πολιτική σας, µια ταξική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχετε ψηφίσει και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και σ’ αυτά τα µέτρα συµφώνησε και το
ΛΑΟΣ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άντε πάλι! Μα, συνέχεια λέτε αυτό
το πράγµα. Ακούστε τον Πρόεδρο τι σας είπε ακριβώς.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Μα, ο Πρόεδρός σας, κύριε Ροντούλη, είπε «πάρτε µέτρα»!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ, κύριε Ροντούλη.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να θυµηθούµε και τον Μπρέχτ.
Αυτοί οι οποίοι αρπάζουν το ψωµί από το τραπέζι, κηρύσσουν τη
λιτότητα. Γι’ αυτό οι εργάτες βγαίνουν στο δρόµο, γι’ αυτό αγωνίζονται, γι’ αυτό διαδηλώνουν.
Ένα τέταρτο σηµείο είναι το εξής: Ελλάδα-Γαλλία, συµπαράταξη, αλληλεγγύη. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που στηρίζουν
την Κυβέρνηση λένε «αµάν, ήρθε η Γαλλία να µας σώσει!». Έρχεται, λέει, αλληλέγγυα να στηρίξει την Κυβέρνηση. Ακόµα και
δάνεια µπορούν να εγγυηθούν ή και να µας δώσουν.
Φιλεύσπλαχνοι οι Γάλλοι καπιταλιστές! Θα πάρουν, βέβαια, γι’
αυτά κάποια δισεκατοµµύρια ως ανταλλάγµατα. Θα πάρουν δισεκατοµµύρια ευρώ, αφού η χώρα µας θα αγοράσει φρεγάτες
από τους Γάλλους. Και µπαίνει το ερώτηµα «χρειάζονται οι φρεγάτες;» Θα µας απαντήσουν οι σύµµαχοί µας «αφού σας απειλούν οι Τούρκοι».
Είναι βεβαίως και οι Γερµανοί. Και αυτοί θέλουν να µας «βοηθήσουν». Και οι Γερµανοί µάς χρωστάνε και τις πολεµικές αποζηµιώσεις και το κατοχικό δάνειο.
Και πότε θα πληρωθούν; Σηµειώστε, κύριε Υπουργέ, το εξής:
Το καλοκαίρι έρχεται παραγραφή των κατοχικών δανείων. Μην το
ξεχνάτε αυτό.
Πέµπτο ζήτηµα. Σήµερα υπάρχει µία ξεχωριστή πραγµατικότητα. Στα τριάντα έξι χρόνια -και οι παλαιότεροι που ζήσαµε όλη
αυτήν την περίοδο το γνωρίζουµε- από τη Μεταπολίτευση µέχρι
σήµερα, τα κόµµατα του δικοµµατισµού µε τον ένα ή µε τον άλλο
τρόπο, µε τη µια ή την άλλη µορφή αλληλοστηρίζονταν, υποστηρίζοντας και υπηρετώντας βασικά τη µονοπωλιακή πολιτική,
τα συµφέροντα και τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου.
Σήµερα έχουµε µία κραυγαλέα στήριξη της Κυβέρνησης ειδικά
στα αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα, κάτι που είχαµε σταθερά από
τη Νέα ∆ηµοκρατία. Και σ’ αυτά τα µέτρα είχαµε τις αναφορές
που έκανα προηγούµενα και για τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
Έχουµε, δηλαδή, µία έκφραση συµπολιτευόµενης αντιπολίτευσης στον υπέρτατο βαθµό. ∆εν µας κάνει ξεχωριστή εντύπωση, αλλά απλά το σηµειώνουµε, γιατί εδώ εκφράζεται η
πλήρης σύµπραξη, στήριξη της ταξικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτική η οποία συναποφασίζεται στα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, ως ΚΚΕ ζητήσαµε και ζητάµε σήµερα, για άλλη µια
φορά, να καταργηθεί άµεσα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα
καύσιµα και ο ΦΠΑ, αλλά και συνολικότερα ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Οι αυξήσεις που δόθηκαν έχουν εξα-
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νεµισθεί. Ζητάµε και παλεύουµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση µαζί
µε το ταξικό, εργατικό λαϊκό κίνηµα.
Χθες βγήκαν οι εργάτες στο δρόµο. Αύριο θα βγουν πιο πολλοί, πιο µαζικά και πιο αποτελεσµατικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Χαλβατζή.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
Κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά, γιατί έχει προηγηθεί ο Αρχηγός σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σωστά, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Χαλβατζή, επιτρέψτε µου να τελειώνουµε µια και καλή µ’
αυτό το ανέκδοτο. Παρατηρούµε ότι σε κάθε τοποθέτησή σας,
όταν αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα ∆ηµοκρατία, «κολλάτε»
και δίπλα το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Θα ήθελα, λοιπόν, να
τελειώνουµε µ’ αυτό λέγοντάς σας το εξής για να καταλαβαίνουµε τη θέση του καθενός.
Ας δούµε ποια είναι η δική µας διαφορά από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Εσείς λέτε «όχι» σε όλα. Πρόκειται για µία
στείρα κοµµατική άρνηση, κάτι που είναι δικαίωµά σας και δεν
σας κατακρίνουµε γι’ αυτό. Άλλωστε, σας κρίνει ο ψηφοφόρος
και ο κόσµος.
Εµείς λέµε, ναι στη συναίνεση. Όµως, η συναίνεση εξειδικεύεται και δεν είναι κάτι το αόριστο. Έρχεται η ώρα που εξειδικεύεται µε συγκεκριµένα µέτρα. Εκεί, λοιπόν, εµείς κρίνουµε κατά
την άποψή µας και λέµε ναι σ’ αυτό και όχι σ’ αυτό.
Γι’ αυτό, κύριε Χαλβατζή, πρέπει να ξέρετε ότι εµείς –κάτι που
δεν το λάβατε υπ’ όψιν σας- καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου. Άρα, λοιπόν, γιατί έχετε συνεχώς την τάση να λέτε
ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία -το καταλαβαίνω ότι για µια ανώνυµη εταιρεία πρόκειται, για µία εταιρεία Α.Ε.- και δίπλα να «κολλάτε» και εµάς; Εµείς έχουµε µία διακριτή στάση.
Έρχοµαι τώρα να θέσω υπ’ όψιν της Αίθουσας –και γι’ αυτό
πήρα περισσότερο το λόγο, κύριε Πρόεδρε- ότι η θέση µας επί
του σχεδίου νόµου είναι ξεκάθαρη και αναλύθηκε από συναδέλφους.
Θα ήθελα να ενηµερώσω, όµως, την Αίθουσα και τον κύριο
Υφυπουργό για µια πάρα πολύ σηµαντική εξέλιξη που αφορά τη
Θεσσαλία.
Ξέρετε -πιστεύω ότι έχετε πληροφορηθεί- κύριε Υφυπουργέ,
ότι βγήκε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας περί αναστολής όλων των έργων ολοκλήρωσης της µεταφοράς υδάτων
από τον Αχελώο.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Υφυπουργέ.
Εδώ πρέπει να λέµε τα πράγµατα ξεκάθαρα. Είχαµε πει εκ των
προτέρων ότι θα συνέβαινε αυτό το πράγµα. Ήταν µία αναµενόµενη απόφαση, διότι αν πάρετε και διαβάσετε τις δηλώσεις της
κ. Μπιρµπίλη, θα δείτε ότι είναι σαν να λέει στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, ναι στην αναστολή των έργων.
Όταν βγαίνει η καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργός και λέει ότι δεν
χρειάζεται ο Αχελώος για να αποκατασταθεί το υδάτινο ισοζύγιο
της Θεσσαλίας, τι απόφαση θέλετε να πάρει το Συµβούλιο της
Επικρατείας;
Εδώ τώρα η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη και την
καταγγέλλουµε για να τη µάθει ο ελληνικός λαός.
Έχετε σκοπό και στρατηγική να βάλετε µπροστά τα δικαστήρια -είτε πρόκειται για Συµβούλιο της Επικρατείας είτε πρόκειται για το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- προκειµένου
να µη γίνει ποτέ το έργο της µεταφοράς των υδάτων από τον
Αχελώο και χρησιµοποιείτε το µανδύα των δικαστικών αποφάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε πέντε δεύτερα, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, επειδή είπατε ότι ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα,
κύριε Υφυπουργέ –και αυτό το λέω τώρα για σας- πρέπει να ξέρετε ότι ήρθε η ώρα των Βουλευτών Θεσσαλών του ΠΑΣΟΚ να
«παίξουν µπάλα». ∆ιότι τώρα θα δούµε, κύριε Σαχινίδη και κύριοι
του ΠΑΣΟΚ που εκλέγεστε στη Θεσσαλία, πώς θα αντιδράσετε.
Άρα, λοιπόν, αφήστε τα ωραία λόγια, τα µεγάλα, µην κάνετε το
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ζήτηµα «γαργάρα» και ας «παίξουµε µπάλα» όλοι οι Θεσσαλοί
Βουλευτές, προκειµένου να ξεπεραστούν αυτές οι αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως τις ξεπέρασε και ο Γιώργος Σουφλιάς. Άρα, λοιπόν, είναι θέµα πολιτικής βούλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή
σας.
Και σας ερωτώ το εξής: Κύριε Υφυπουργέ, κατάγεστε από τη
Θεσσαλία. Πώς θα έρθετε τώρα στο θεσσαλικό κάµπο, στη Λάρισα; Με τι µούτρα θα έρχεστε; ∆είχνοντας και λέγοντας στο
Θεσσαλό αγρότη, στο Θεσσαλό παραγωγό ότι αυτή είναι η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας; Αφήστε, λοιπόν, την ώρα
του Γιάννη Βαλαώρα και αυτά τα ωραία ευφυολογήµατα και
πάρτε ξεκάθαρη θέση στο ζήτηµα του Αχελώου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Ροντούλη.
Ως γνωστόν, κύριε Ροντούλη, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
Νοµίζω ότι δεν πρέπει να τίθεται έτσι το θέµα, δηλαδή τι θα κάνει
το Συµβούλιο της Επικρατείας στην περίπτωση που κάποιος
Υπουργός πει κάτι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): ∆εν θέλω να σχολιάζω
και να κρίνω, αλλά για το συγκεκριµένο θέµα…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου, σας παρακαλώ, το λόγο για πέντε δεύτερα µόνο!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν θέσαµε
τέτοιου είδους ζήτηµα. Είπαµε να ξεκαθαρίσει η πολιτική βούληση του ΠΑΣΟΚ και να µην ποδηγετεί σε αποφάσεις που επιθυµεί το Συµβούλιο της Επικρατείας. ∆ιότι αυτό έκανε η κ.
Μπιρµπίλη, καιρό τώρα!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Τέλος πάντων.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω που µε απαλλάξατε από τον
κόπο να δώσω µία απάντηση ως προς την πρώτη τοποθέτηση
στον κύριο συνάδελφο.
Θα πρέπει δε να υπενθυµίσω στον κύριο συνάδελφο ότι ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει
να µετατραπεί η Θεσσαλία σε Σαχάρα. Και αυτό είναι που ισχύει
και αυτό είναι που θα πετύχει το ΠΑΣΟΚ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κάθε µέρα σταδιακά µετατρέπεται,
κύριε Υπουργέ! Πώς θα έρθετε στη Λάρισα, δεν ξέρω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εντάξει, κύριε Ροντούλη, σας ακούσαµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα τα πούµε στη Λάρισα, κύριε
Υπουργέ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όσον αφορά τώρα την ώρα του
Βαλαώρα, θα ήθελα να πω να µην κάνουµε γήπεδο αυτήν την Αίθουσα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στον κύριο Υφυπουργό να τα πείτε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και όσον αφορά τη Σαχάρα που
λέτε, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα κοινωνικά κατεδαφιστικά µέτρα που παίρνετε, θα καταντήσουν την Ελλάδα, από κοινωνική άποψη, Σαχάρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ξέρετε –σας το είπα και χθες- ότι αυτόν που κλέβει, τον λένε
ληστή. Και η ληστεία είναι ποινικό αδίκηµα. Γνωρίζετε ότι η ληστεία είναι ποινικό αδίκηµα; Προφανώς το γνωρίζετε. Εσείς, λοιπόν, ληστεία κάνετε εδώ και µάλιστα κατεπείγουσα! Μέσα σε µία
νύχτα κλέβετε 1.000.000.000 κυριολεκτικά από την τσέπη των
κοινωνικά αδύνατων αυξάνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στη βενζίνη. Αυτό είναι µία µορφή ληστείας. Βεβαίως, πρόκειται
για µια νόµιµη ληστεία και δεν έχει ποινικές επιπτώσεις, γιατί θα
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την ψηφίσει η κοινοβουλευτική σας Πλειοψηφία.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αντιφάσκετε τώρα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξέρετε ότι στην πολιτική µας ζωή
ενδηµούν τα σκάνδαλα και η σκανδαλοθηρία. Όποτε, λοιπόν, µε
ρωτάνε για σκάνδαλα και σκανδαλοθηρία, τους απαντάω κάτι το
αυτονόητο, το οποίο όµως ακούγεται και λίγο παράξενο στα
αυτιά ορισµένων. Τους λέω ότι η νοµιµότητα είναι το µεγαλύτερο
σκάνδαλο και οι µεγαλύτερες ληστείες γίνονται µε νόµιµο τρόπο.
Αυτή η επιδροµή εδώ είναι νόµιµη.
Εποµένως η ληστεία υποτίθεται καθαγιάζεται, γιατί ψηφίζεται
µε νόµο και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά είναι δυνατόν, όµως, µε τέτοιου είδους µέτρα, µε τέτοιου είδους κατευθύνσεις να θεωρείτε
ότι δίνετε και διέξοδο στην κρίση που έχουµε;
∆ηλαδή, ξέρετε τι κάνετε µε αυτόν τον τρόπο; Η Ελλάδα έχει
καταντήσει να είναι µία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που έχει τα χαµηλότερα σχεδόν κοινωνικά
standards και τους χαµηλότερους µισθούς και τις πλέον διαλυµένες -θα έλεγα- εργασιακές σχέσεις.
Με αυτήν την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπεραύξηση στην ουσία, που κάνετε, δίνετε µία ώθηση να έχουµε
µία καλπάζουσα ακρίβεια στην ήδη υπάρχουσα ακρίβεια το επόµενο διάστηµα. Να γίνει, δηλαδή, η πιο ακριβή χώρα η Ελλάδα.
Με συγχωρείτε, διέξοδο στην κρίση δίνετε µε αυτόν τον τρόπο;
Όταν µία χώρα γίνεται όλο και πιο ακριβή και τα µέτρα που παίρνετε κατατείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, µπορεί αυτή η
χώρα να βγει από την κρίση;
∆εν ξέρετε ότι ένα από τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική οικονοµία, είναι τα προβλήµατα παραγωγικότητας και αποδοτικότητας; Με αυτόν τον τρόπο, µε την
ακρίβεια, την άγρια έµµεση φορολογία που επιβάλλετε επιτείνετε τα πιο ουσιώδη προβλήµατα στην ελληνική οικονοµία. Επιτείνετε µε δύο λόγια τις υφεσιακές διαδικασίες, οι οποίες
βρίσκονται σε καλπάζουσα µορφή και οι οποίες µπορεί να πάρουν µία έκταση εφιαλτική µέσα στο 2010.
Βλέπετε τι γίνεται στην αγορά σήµερα; Γνωρίζετε τι γίνεται η
αγορά; Η αγορά είναι ένα νεκρό πράγµα και τέτοιου είδους
µέτρα, δίνουν τη χαριστική βολή και από την άποψη της πραγµατικότητας, δηλαδή της οικονοµικής κατάστασης των ανθρώπων, αλλά και από την άποψη της ψυχολογίας τους.
∆ιαµορφώνετε µία κατάσταση, η οποία είναι µη αναστρέψιµη, η
οποία θα επιτείνει το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο και θα δηµιουργήσει οικονοµικές και κοινωνικές παρενέργειες πολύ µεγάλες.
Με συγχωρείτε όµως, στην ουσία δεν έχουµε Κυβέρνηση. Το
έχω πει, δεν έχουµε Κυβέρνηση. Τι έχουµε; Έχουµε µία επιτροπή
διαχείρισης των εντολών και των κατευθύνσεων των διεθνών κεφαλαιαγορών. Αυτό είναι σήµερα.
Αυτά τα µέτρα καταλαβαίνετε ότι τα χειροκροτούν µόνο οι κεφαλαιαγορές. Με αυτά τα µέτρα, ως εξοπλισµό, πηγαίνει ο κ. Παπανδρέου σήµερα. Γυρίζει υποτίθεται τις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες και ζητάει τη στήριξη και τη βοήθεια τους. Με αυτά
τα µέτρα, ότι θα τα εφαρµόσει δηλαδή. Είναι απαράδεκτο αυτό.
Αλλά το ακόµα χειρότερο, πρωτοφανές επιχείρηµα, το οποίο
άκουσα και το οποίο το επαναλάβατε –εγώ νόµιζα ότι το είπατε
για αστείο- είναι ότι λέτε πως βάζετε αυξηµένο φόρο κατανάλωσης -πράγµα που θα έχει πολύ µεγάλη επίπτωση στις τιµές των
πετρελαιοειδών και της βενζίνης ιδιαίτερα- για να ενισχύσετε τα
µέσα µαζικής µεταφοράς. Τρελαθήκαµε;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ( Υφυπουργός Οικονοµικών): Είστε
κατά των µέσων µαζικής µεταφοράς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ορίστε, επιµένετε. Μα είναι δυνατόν να το λέτε αυτό; Λέτε να είµαστε κατά των µέσων µαζικής
µεταφοράς; Ρωτάτε εµάς αν είµαστε κατά των µέσω µαζικής µεταφοράς; Εσείς έχετε δηµιουργήσει πολύ αρνητικές καταστάσεις στα µέσα µαζικής µεταφοράς, όχι εσείς προσωπικά οι
κυβερνήσεις, και ρωτάτε εµένα;
Βεβαίως να αναβαθµιστούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς, βεβαίως να δοθούν κίνητρα, να µπορέσει ο κόσµος να χρησιµοποιεί
τα µέσα µαζικής µεταφοράς όλο και περισσότερο και καλό είναι
να δώσουµε και εµείς το παράδειγµα. Εφόσον είναι τόσο τέλεια
τα µέσα µαζικής µεταφοράς γιατί δεν πηγαίνουµε και εµείς; Γιατί
δεν κάνουµε τις χιλιοµετρικές µας αποστάσεις διά των µέσων µα-
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ζικής µεταφοράς;
Ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήµατα. Να τα λύσετε, να τα αντιµετωπίσετε. Αλλά όσο και να αντιµετωπίσετε αυτά τα προβλήµατα, που δεν τα αντιµετωπίζετε, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει γι’
αυτό το λόγο -ως κίνητρο υποτίθεται, για να πάει ο κόσµος στα
µέσα µαζικής µεταφοράς- να διπλασιάσετε και να τριπλασιάσετε
την τιµή της βενζίνης;
Κανένας δε θα προσεγγίσει τα µέσα µαζικής µεταφοράς,
επειδή θα αυξήσετε την τιµή της βενζίνης, ούτε ένας µε αυτό το
κίνητρο. Το µόνο κίνητρο που µπορεί να βοηθήσει τα µέσα µαζικής µεταφοράς είναι η αναβάθµιση τους, η βελτίωση τους, η ταχύτητα τους, η ποιότητα τους. Αυτά είναι που πρέπει να
αλλάξουν και όχι να ανεβάζετε την τιµή της βενζίνης. Αλλά, προφανώς, κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, κοροϊδεύετε και εµπαίζετε και την ελληνική Βουλή, διότι αυτό το µέτρο είναι άκρως
εισπρακτικό και το κάνετε για δηµοσιονοµικούς λόγους, το κάνετε για να εισπράξετε το 1.000.000.000.
Έτσι το προβάλλετε το µέτρο αυτό και σας λέω, µη χρησιµοποιείτε, παρεµπιπτόντως τέτοιου είδους µέτρα για να λέτε ότι
πάτε να ενισχύσετε το περιβάλλον, διότι σε λίγο θα ξεφτιλίσετε
κυριολεκτικά και την έννοια της «πράσινης» ανάπτυξης, δηλαδή
µίας ανάπτυξης η οποία θα πρέπει να έχει οικολογικό και περιβαλλοντικό περιεχόµενο. Θα την ξεφτιλίσετε και θα ακούει ο
άλλος «πράσινη» ανάπτυξη και θα καγχάζει, θα λέει µακριά.
Όπως έφτασε, κάποτε, η αλλαγή, την οποία υποσχέθηκαν κάποιοι, να την ξεφτιλίσουν τόσο πολύ ώστε να είναι δυσφηµισµένη
ως έννοια. Μην ξεφτιλίζετε λοιπόν τις έννοιες, µε τέτοιου είδους
χρήση.
Αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνετε -πράγµα που δείχνει και η
διαδικασία που προηγήθηκε ότι δεν υπήρχε κατεπείγον- είναι να
φέρετε κανονικά αυτό το νοµοσχέδιο, να γίνει συζήτηση, να έρθουν όλοι οι φορείς εδώ, να ακούσετε την κατακραυγή της κοινωνίας για τέτοιου είδους µέτρα, η οποία βλέπει τα πράγµατα
και τα βλέπει µακρύτερα, για να τα αποσύρετε, να αλλάξετε πολιτική, να αλλάξετε κατεύθυνση. Η χώρα χρειάζεται φωνή, αντίσταση και εναλλακτικές προτάσεις απέναντι σε αυτές τις δοµές,
τις αντιλήψεις και τα δόγµατα που κυριαρχούν σήµερα και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ιδιαίτερα στη χώρα µας.
Η συναίνεση Νέας ∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που µπορεί να έχει
τις οποιεσδήποτε τριβές από εδώ και από εκεί, δεν µπορεί να
δώσει απάντηση στα προβλήµατα. Η Αριστερά µόνο µπορεί να
δώσει, η ριζοσπαστική Αριστερά µε την ισχυροποίηση της και βεβαίως πρώτα απ’ όλα οι ενωµένοι κοινωνικοί ταξικοί αγώνες των
εργαζοµένων. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς ευχαριστούµε κύριε Λαφαζάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί
της αρχής. ∆εν υπάρχουν δευτερολογίες.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση των άρθρων.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο κ. Σπυροπάνος
Μαργέλης για τέσσερα λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νωρίτερα όταν µίλησα επί της αρχής του νοµοσχεδίου, έκανα και
µία µικρή αναφορά στο τι περιλαµβάνουν τα άρθρα αυτού του
νοµοσχεδίου.
Θα επαναλάβω πολύ συνοπτικά, πως µε το πρώτο άρθρο ουσιαστικά αυξάνουµε τις τιµές στα καύσιµα, στο πετρέλαιο και στη
βενζίνη, κατά 12 λεπτά, 14 µε το ΦΠΑ, κατά 5 λεπτά, 6 µε το ΦΠΑ
στο πετρέλαιο και συγχρόνως παίρνουµε µέτρα επιβάλλοντας
την ήδη αύξηση και στο φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) και στο
πετρέλαιο θέρµανσης, προκειµένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες, πράξεις λαθρεµπορίας, νοθείας κ.λπ., µε εξαίρεση από
Οκτώβρη έως Απρίλη που τότε δεν ισχύουν αυτές οι αυξήσεις.
Με το δεύτερο άρθρο αυτού του νοµοσχεδίου, ουσιαστικά επιλύουµε τεχνικά ζητήµατα προκείµενου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα στο πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο ήδη υπάρχει
αποθηκευµένο σε κάποιες δεξαµενές και προφανώς αυτό είναι
εκεί µε το µικρότερο φόρο και για να υπολογιστεί ο µεγαλύτερος φόρος προβλέπεται µία διαδικασία, υποβάλλονται κάποιες
δηλώσεις και έτσι τακτοποιείται αυτό το ζήτηµα.
Με το τρίτο άρθρο, ουσιαστικά τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις
αυτού του νοµοσχεδίου από τις 9 του µήνα, από προχθές, που
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ουσιαστικά κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο.
Εδώ θέλω να πω δύο κουβέντες και µετά να κάνω µερικές γενικές παρατηρήσεις. Αυτό το κάνουµε για να µη χάνει το δηµόσιο έσοδα και γι’ αυτό κιόλας δεν καθυστερούµε, µαζί µε το
φορολογικό νοµοσχέδιο και µία σειρά αλλά νοµοθετήµατα, αυτή
τη ρύθµιση, γιατί ξέρουµε ότι τα έσοδα για το δηµόσιο είναι σηµαντικά και τα χρειάζεται το κράτος αυτή την περίοδο.
Βεβαίως, είπαµε ότι θα πρέπει και γρήγορα να το ψηφίσουµε,
διότι πάρα πολλές φορές έχουµε δει όλοι –ο καθένας µε τον δικό
του τρόπο- ότι το µεγάλο έλλειµµα για τη χώρα µας είναι το έλλειµµα της αξιοπιστίας προς τους εταίρους µας, προς τις αγορές, προς του Έλληνες πολίτες. Πρέπει να επιταχύνουµε τις
αποφάσεις, τα µέτρα και τα νοµοθετήµατά µας.
Στο Πρόγραµµα Σταθερότητας, που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Οικονοµικών, προβλέπεται η αύξηση του φόρου κατανάλωσης στη
βενζίνη. Άλλωστε αυτό το είχε πει και ο Υπουργός Οικονοµικών,
όταν κουβεντιάζαµε τον προϋπολογισµό, ότι δηλαδή εφόσον
χρειαστεί, θα λάβουµε επιπρόσθετα και αυτό το µέτρο.
Ξέρουµε τι προσπάθεια κάνει ο Πρωθυπουργός, τι διαβουλεύσεις και διεργασίες γίνονται όχι µόνο από τον δικό µας Πρωθυπουργό, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ακόµη και στη G7 προχθές
η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο. Θέλαµε, ψηφίζοντας αυτό το νοµοσχέδιο, να δείξουµε την αποφασιστικότητά µας, να δείξουµε
ότι είµαστε αποφασισµένοι να πάρουµε µέτρα -αυτά που λέµε τα
εννοούµε- και έτσι να ενισχύσουµε το κύρος της χώρας µας και
του Πρωθυπουργού µας στις διαπραγµατεύσεις.
Ήθελα να κάνω δυο-τρεις γενικές παρατηρήσεις και σε δυο
λεπτά τελειώνω. Προφανώς δεν υπάρχει καµµιά φορολογία που
να είναι ευχάριστη. Κάθε φορολογία επιβαρύνει τους πολίτες.
Όπως επισήµανα και στην αρχική µου οµιλία µε χαµηλούς τόνους και µε σεµνότητα, αυτή η απόφαση που παίρνουµε έχει επιβάρυνση για τους πολίτες. Όµως, η ελπίδα µου είναι ότι οι
πολίτες θα κατανοήσουν πως είναι ανάγκη να γίνει αυτό, γιατί το
µέγιστο χρέος είναι να βγούµε απ’ αυτήν την οικονοµική δίνη, απ’
αυτήν τη µεγάλη κρίση και όλοι να συνεισφέρουµε σε αυτήν τη
δύσκολη κατάσταση.
Ουσιαστικά τι λέµε; Λέµε ότι προβλέπουµε να εισπράξουµε
1.000.000.000 ευρώ. Το χρειάζεται ο προϋπολογισµός. Αν δεν το
πάρουµε, θα πρέπει να αυξήσουµε τις δανειακές µας ανάγκες.
Βλέπουµε τι γίνεται στις διεθνείς αγορές. Υπάρχει ένα τεράστιο
πρόβληµα. Βλέπουµε ακόµη ότι σήµερα τίποτα δεν είναι το ίδιο
µε αυτό που ήταν πριν από τις εκλογές και αν θέλετε ένα, δυο,
τρεις, τέσσερις µήνες µετά τις εκλογές. Σήµερα βλέπουµε ότι το
πρόβληµα δεν είναι µόνο της χώρας µας. Το πρόβληµα είναι και
της Ευρώπης. Βλέπουµε αλλαγή στη στάση των ηγετών των µεγάλων χωρών της Ευρώπης και αυτό µας δηµιουργεί την αισιοδοξία ότι µπορούµε µε σοβαρότητα, µε ένα πολύ συγκεκριµένο
σχέδιο, µε ένα πρόγραµµα που είµαστε αποφασισµένοι να εφαρµόσουµε, να κερδίσουµε τη στήριξη και την εµπιστοσύνη των
εταίρων µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Ο αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας πολλές φορές
τις τελευταίες µέρες και στην Ολοµέλεια και στην επιτροπή ζητά
από τον Υπουργό να του πει αν το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει εργάσιµη εβδοµάδα τεσσάρων ηµερών και µείωση των αποδοχών των
εργαζοµένων. ∆εν ξέρω γιατί το λέει και τι υπονοεί. Θα σας πω
τι καταλαβαίνω εγώ. Το κουβέντιασα και µε πολλούς συµπολίτες
µας.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι αυτό δείχνει την τραγικότητα, τη
δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε, τη µεγάλη
κρίση στην οποία βρισκόµαστε, πού δηλαδή έχει οδηγηθεί η οικονοµία, για να έρχεται να µας εγκαλεί αν θα πάρουµε τέτοιες
αποφάσεις που πραγµατικά είναι αποφάσεις επώδυνες και που,
βεβαίως, δεν θα πάρουµε.
Όµως, αυτό δείχνει τη δική µας υποχρέωση να ανταποκριθούµε θετικά στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών και να βγάλουµε τη χώρα απ’ αυτό το αδιέξοδο όσο γίνεται πιο γρήγορα
και µε πιο σταθερά βήµατα και όσο γίνεται µε κοινωνική δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Μαργέλη.
Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης για τέσσερα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς εξαρχής δηλώσαµε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν θα το ψηφίσουµε. Και
δεν θα το ψηφίσουµε, παρ’ ότι είµαστε από εκείνους -ως Κόµµα
πάντα εννοώ- που έχουµε δείξει πολιτική διάθεση να συµβάλουµε
σε οτιδήποτε είναι θετικό και κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Άλλωστε αποδείξαµε ότι εµείς πρώτοι προτείναµε την ψήφιση
ή την προτροπή προς την Κυβέρνηση, για να βοηθήσουµε τα δηµόσια έσοδα, να έρθει ο φόρος στα τσιγάρα και στα ποτά. Άλλωστε τιµήσαµε, όταν ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο, µε την ψήφο
µας τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Εδώ, όµως, αντιστεκόµαστε και δεν αντιστεκόµαστε τυχαία.
Κύριε συνάδελφε, εισηγητά από το ΠΑΣΟΚ, ναι, η φορολογία
είναι επαχθής και ποτέ δεν είναι ευχάριστη. Λέτε ότι είναι αναγκαιότητα για τα δηµόσια έσοδα και εδώ θα συµφωνήσουµε.
Όµως, προσέξτε. Υπάρχουν φόροι, που όταν έρθουν στο δηµόσιο ταµείο ως έσοδο, λειτουργούν ευεργετικά. Υπάρχουν και
άλλοι που λειτουργούν αντίστροφα. Ο συγκεκριµένος φόρος
είναι καθαρά αντιαναπτυξιακός.
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µια παρένθεση, για να πω
ότι η έπαρση και η αλαζονεία είναι κακοί σύµβουλοι, ειδικά σε
αυτήν την κρίσιµη οικονοµική περίοδο. Η Κυβέρνηση θα πρέπει
να δείξει χαµηλότερους τόνους. Παρακολουθώ τα στελέχη της,
τους Υπουργούς, που βάζουν στο στόχαστρο τη Νέα ∆ηµοκρατία. ∆εν είναι δόκιµο ούτε σωστό. Μην αξιοποιούν την καλή πρόθεση της Νέας ∆ηµοκρατίας ως αδυναµία! Στεκόµαστε δίπλα στα
θετικά και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και ήδη αναγνωρίζεται.
Σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή πρέπει η Κυβέρνηση να κάνει και
κάτι άλλο που δεν το κάνει: Να ακούει. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που δεν το ψηφίζουµε, για µας έχει αντιαναπτυξιακές
διαστάσεις. ∆εν µας ακούει, όµως, η Κυβέρνηση.
Έχει ξεκινήσει διαβούλευση µε όλους του κοινωνικούς εταίρους. Αυτή η διαβούλευση, κύριε Πρόεδρε, έχει καταντήσει ανέκδοτο. Ξεκινά µια διαβούλευση. Παραδείγµατος χάριν, διαβούλευση για το ασφαλιστικό. Πριν τελειώσει η διαβούλευση, πριν
ολοκληρωθεί ο διάλογος, πριν µιλήσουν και τοποθετηθούν οι
κοινωνικοί εταίροι, παρεµβαίνει Υπουργός άλλου Υπουργείου, κόβει τις δεσµεύσεις του συγκεκριµένου Υπουργού και βάζει ζητήµατα τελείως διαφορετικά απ’ αυτά για τα οποία τοποθετήθηκε
και δεσµεύτηκε η Κυβέρνηση ακόµη και µετά τις εκλογές.
Από τα τρία «δεν», που ήταν βασικοί πυλώνες του ΠΑΣΟΚ και
προεκλογικά στο ασφαλιστικό, µετεκλογικά µετεξελίχθηκε σε ένα
«δεν». Ένα «δεν» υπάρχει πλέον! Το «δεν» ότι δεν ισχύει κανένα
από τα τρία «δεν».
Εµείς τα παρακολουθούµε. Θα τοποθετηθούµε στο ασφαλιστικό. Είναι σε λάθος κατεύθυνση έτσι όπως το χειρίστηκε η Κυβέρνηση, διότι και από τα µέτρα που εξήγγειλε πρόσφατα
απουσιάζει ένα στοιχείο: το στοιχείο της τεκµηρίωσης. ∆εν µπορούν να γίνουν σχεδιασµοί επί χάρτου µόνο στη λογική του εντυπωσιασµού. Πρέπει να τεκµηριώνονται τέτοιες µεγάλες
µεταρρυθµίσεις.
∆εύτερον, µιλάµε για το φορολογικό. Υπάρχει αντίστοιχη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους. Και ξαφνικά διακόπτεται και εµφανίζονται γενικές κατευθύνσεις. Εµείς εκεί θα
τοποθετηθούµε, παραδείγµατος χάριν, όταν έρθει τεκµηριωµένο
και ολοκληρωµένο το νοµοσχέδιο στη Βουλή, αλλά σήµερα που
έχουµε οικονοµική κρίση, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δηµιουργήσετε κοινωνική ειρήνη και να βάλετε τα δυνατά σας. Είκοσι επτά
χιλιάδες ταξιτζήδες απεργούν!
Εγώ θα σας πω από σήµερα ότι η διάταξη που προβλέπεται
στην κατεύθυνση του φορολογικού νοµοσχεδίου είναι λάθος. Και
είναι λάθος, γιατί προσπαθείτε να κινηθείτε στην έννοια του δικαίου, ενώ την ίδια στιγµή παραβλέπετε την αποτελεσµατικότητά
του.
Τι κάνετε, λοιπόν; Πάτε είκοσι επτά χιλιάδες ταξιτζήδες να
τους κάνετε επιχειρήσεις και να εντάξετε είκοσι επτά χιλιάδες
επιχειρήσεις µέσα στον ελεγκτικό µηχανισµό του Υπουργείου.
∆εν µπορεί να το σηκώσει αυτό το Υπουργείο Οικονοµικών! Πρέπει να αξιολογήσετε τη στάση τους, που είναι θετική, και σας
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λένε: «Αυξήστε µας τον τεκµαρτό φόρο». Μπορείτε να το κάνετε,
να τους πάρετε δηλαδή περισσότερο φόρο. Πάρτε τους περισσότερο φόρο.
Ήδη έγινε µελέτη από το Σ∆ΟΕ, από την ΥΠΕΕ περίπου πριν
από ενάµιση µήνα και αξιολογήθηκε ότι το ακαθόριστο που εισπράττουν τα ταξί σήµερα είναι από 55 έως 50.000 ευρώ. Αυξήστε τους τη φορολογία. Το δέχονται. Όµως, µη βάλετε και άλλη
γραφειοκρατία µέσα στο σύστηµα! Αξιολογήστε –και θα το δείτε
αυτό- ότι το κόστος βεβαίωσης και είσπραξης από αυτές τις είκοσι επτά χιλιάδες επιχειρήσεις που πάτε να στήσετε θα είναι
πολύ µεγαλύτερο από το προσδοκώµενο φορολογικό έσοδο.
Με αυτές τις γενικές σκέψεις, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και επί της
αρχής και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Βρούτση.
Το λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν θα µιλήσω, κύριε
Πρόεδρε. Πάλι τα ίδια να πούµε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αµµανατίδου – Πασχαλίδου για τέσσερα λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, αυτό που είπατε, όταν τοποθετηθήκατε,
πριν απ’ όλη αυτήν τη φασαρία που έγινε. Για µια σχεδόν ώρα το
Κοινοβούλιο ήταν πραγµατικά ένας παιδικός σταθµός! Συγγνώµη
που το λέω, αλλά αυτήν την εικόνα είχαν και τα παιδιά ενός σχολείου του Βόλου που µας παρακολουθούσαν από τα θεωρεία.
Αυτό είναι το εθνικό Κοινοβούλιο σήµερα; Νοµίζω πως αυτή η εικόνα µας προσβάλλει. Να σταµατήσει αυτή η κατάσταση που
υποτιµά το ρόλο που παίζουµε όλοι εµείς εδώ. Εµείς είµαστε
αυτοί που το δηµιουργούµε. Θα πρέπει να σταµατήσει αυτή η
απαράδεκτη κατάσταση!
Κύριε Υφυπουργέ, είπατε…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σε τι
αναφέρεστε, κυρία συνάδελφε;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Στην κατάσταση που
έγινε για την ονοµαστική ψηφοφορία. ∆εν έχει να κάνει µε εσάς
προσωπικά. Συγγνώµη, να µην νοµίσετε ότι είναι επίθεση προς
εσάς. Όµως, εσείς, πριν δηµιουργηθεί όλη η φασαρία, είχατε µιλήσει και είπατε γιατί δεν λέµε εµείς ότι το φυσικό αέριο είναι µια
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε βιοµηχανικές περιοχές, σε βιοτεχνίες. Εγώ θα βάλω και τα
θερµοκήπια.
Αλλά θα σας πω ότι το φυσικό αέριο είναι µόνο σε κάποιες περιοχές, δεν είναι σε όλες. Τι να σας πω! Υπάρχουν θερµοκήπια
στην περιοχή των Βασιλικών, αλλά εκεί δεν υπάρχει αγωγός φυσικού αερίου. Άρα, µιλάτε για θέρµανση σε συγκεκριµένες τάξεις ανθρώπων, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στους αγρότες
που δεν θα κοστίσει εάν υπάρξει τρόπος να έχουν µία σύνδεση
µε φυσικό αέριο, τη στιγµή που δεν υπάρχει αγωγός. Άρα, αυτό
καταρρίπτει όσα έχετε πει.
Θέλω να πω ότι προσπαθείτε να κάνετε µια αύξηση εσόδων
1.000.000.000 ευρώ και ο ίδιος µάς οµολογήσατε ότι η έµµεση
φορολογία επηρεάζει όλους. Όµως, επηρεάζει όλους στον ίδιο
βαθµό; Είναι δυνατόν ένας φτωχός, ένας άνεργος να έχει την
ίδια επίπτωση µε αυτόν που είναι µεγαλοβιοµήχανος ή έχει µεγάλη ακίνητη περιουσία; Σίγουρα κανένας δεν το πιστεύει αυτό,
ούτε εσείς ο ίδιος.
Θα αναφερθώ σε εκείνο το κοµµάτι που λέει ότι αυτή η κοινωνία, αυτός ο λαός, που ξεκίνησε ήδη τις απεργιακές κινητοποιήσεις είτε λέγονται αγρότες και µπορεί να έχουν επιστρέψει στα
σπίτια τους, αλλά είναι σε αναµονή και τα τρακτέρ τους τα έσβησαν, γιατί ακρίβυνε και το πετρέλαιο και η επιστροφή φόρου δεν
ξέρω πόση θα είναι, θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις -όλοι µαζί
πλέον- απέναντι σε µια κυβέρνηση και σε µια πολιτική η οποία
τελικώς δεν έχει καµµία διαφορά από την προηγούµενη.
Και γιατί το λέω αυτό; ∆ιότι κύριε Υφυπουργέ και κύριοι της
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Κυβέρνησης, οι Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος άλλα
πράγµατα µάς λέγατε πριν τις 4 Οκτώβρη. Εµάς δεν µας γελάσατε, γιατί εµείς αυτά όλα τα καταγγέλλαµε. Όµως υπάρχει ένας
ελληνικός λαός που σας έδωσε σήµερα τη διακυβέρνηση της
χώρας. Βεβαίως, ένας ελληνικός λαός που ό,τι ψήφισε δεν βγήκε
έτσι ακριβώς στην κάλπη. Πήρατε µία πλειοψηφία των εκατόν
εξήντα Βουλευτών, γιατί; Γιατί υπάρχει ένας εκλογικός νόµος,
κοινή συναινέσει ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας, ο οποίος σας
δίνει τη δυνατότητα σήµερα να έχετε αυτή την αυτοδυναµία. Και
αυτή την αυτοδυναµία χρησιµοποιείτε για να κάνετε αυτή την πολιτική.
∆υστυχώς θα πρέπει να αλλάξετε την πολιτική που ακολουθείτε, αλλιώς το αναπτυξιακό µοντέλο, που και εσείς θίξατε και
άλλοι συνάδελφοι εδώ µέσα, θα δώσει ένα ακόµη χαστούκι σ’
αυτούς όλους που προσπαθούν να πατήσουν στα πόδια τους.
Εάν θέλετε µια Ελλάδα η οποία να είναι πολύ πιο φτωχή χώρα απ’
ό,τι ήταν µέχρι τώρα, µπορείτε να συνεχίσετε αυτήν την πολιτική.
Έχουµε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που το περιµένουµε σε
λίγο καιρό, το οποίο θα φέρει ακόµη µεγαλύτερους φόρους σε
όλους αυτούς που, σήµερα, την πολιτική τη δική σας, τη βιώνουν
στο πετσί τους. Μία ανεργία στα ύψη, µία παραγωγική διαδικασία αφανισµένη, ένας τουρισµός που τον θεωρείτε βαριά βιοµηχανία, ο οποίος πλήττεται και καµµία κυβέρνηση δεν είχε δώσει
σηµασία στη µικροµεσαία επιχείρηση που ασχολείται µε τον τουρισµό, αλλά µόνο στις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες. Και βέβαια, πίσω απ’ όλα αυτά κρύβονται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές
οι και οι οποίες έχουν τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
πρώτο πλάνο.
Εµείς καταψηφίζουµε, βεβαίως, το νοµοσχέδιο και επί της
αρχής και επί των άρθρων. Αυτό είναι δεδοµένο. Αλλάξτε όµως
την πολιτική για να µπορέσουµε να έχουµε και µία ανάκαµψη.
∆ώστε χρήµατα στην πραγµατική οικονοµία και µην της τα παίρνετε µέσα από το στόµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς ευχαριστούµε
την κ. Αµµανατίδου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος
Σταϊκούρας για τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υφυπουργός στην τοποθέτησή του µίλησε περί αξιοπιστίας και θα ήθελα
να τοποθετηθώ λίγο επ’ αυτού. Μάλιστα χρησιµοποίησε και τη
φράση «εµ έτσι, εµ αλλιώς».
Όταν κατατέθηκε ο προϋπολογισµός ήταν κατάθεση εκτάκτου
ανάγκης, λόγω των δηµοσιονοµικών στοιχείων της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ήλθε µετά η Κυβέρνηση και άλλαξε τον προϋπολογισµό στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης γιατί
έφταιγαν οι κερδοσκόποι στο µεσοδιάστηµα. Αυτή η Κυβέρνηση
δεν φταίει για τίποτα; Και έρχεται και λέει και ο Πρωθυπουργός
σήµερα ότι θα τηρήσουµε απαρέγκλιτα το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ποιο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης; Επί του θέµατος και της εισοδηµατικής πολιτικής.
Στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συµβούλιο ο κ. Παπακωνσταντίνου στις 14 Ιανουαρίου το 2009 λέει: «Θα χορηγηθεί αύξηση πάνω από τον πληθωρισµό σε αµοιβές που δεν
υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ µηνιαίως». Και άλλαξε αυτό. Αλλά
ούτε Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουµε.
Να πάµε πιο κάτω; Τα επιδόµατα στο δηµόσιο τοµέα θα περικοπούν κατά 10% µε προοδευτικό τρόπο. Και γίνεται οριζόντιος
ο τρόπος. Φυσικά, δεν υπάρχει πουθενά καµµία αναφορά για
τους φόρους στα καύσιµα, για την αύξηση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα καύσιµα. Αυτό, κατά την άποψή µου, είναι µια
καραµπινάτη περίπτωση αναξιοπιστίας.
∆εύτερον, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη αυξάνεται από 41 λεπτά σε 53 λεπτά το λίτρο, αυτή η αύξηση είναι περίπου 29% και στο πετρέλαιο κίνησης είναι από 30,2 λεπτά στα
35,2 λεπτά.
Ο κύριος Υπουργός κατέθεσε έναν πίνακα στον οποίο φαίνονταν κάποια ποσά. Αυτό που δεν έκανε ήταν να µεταφράσει τα
ποσοστά πίσω από τα ποσά. Για να δούµε λίγο τα ποσοστά του
πίνακα που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός: Όλα τα χρόνια αυτά
της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, τα τέσσερα χρόνια
που έχει καταθέσει στον πίνακα, η αύξηση στην αµόλυβδη βεν-
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ζίνη µε οκτάνια πάνω από 96,5 είναι, πράγµατι, 25%. Στην πρώτη
επιλογή αυτή η Κυβέρνηση οδηγεί σε αύξηση 29% αυτή τη βενζίνη. ∆ηλαδή, 25% σε τέσσερα χρόνια, 29% µε µία µόνο πρωτοβουλία αυτή η Κυβέρνηση. Και στο ντίζελ κίνησης 16% η Νέα
∆ηµοκρατία στα τέσσερα χρόνια, το ίδιο ακριβώς, µε µία µόνο
κίνηση, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η συνολική επιβάρυνση συνεπώς είναι 14,3 λεπτά ανά λίτρο για τη βενζίνη, 6 λεπτά ανά λίτρο
για το πετρέλαιο κίνησης και µιλώντας σε ποσοστά 13% για τη
βενζίνη και 6% για το πετρέλαιο κίνησης. Συνεπώς πλήττεται
άµεσα και περισσότερο ο καταναλωτής.
Τρίτη παρατήρηση. Στην τοποθέτηση του κυρίου Υφυπουργού
και ο κ. Βρούτσης, ο εισηγητής, µίλησε γι’ αυτό. Είπε ο κύριος
Υπουργός: «Καλά, δεν θα προτείνετε κάτι;». Να σας θυµίσω ότι
στον προϋπολογισµό που καταθέσατε είχατε προϋπολογίσει µια
αύξηση που θα προέκυπτε στα έσοδα, από τους αυξηµένους συντελεστές, στα ποτά και στα τσιγάρα. Προϋπολογίζατε
250.000.000 ευρώ. Ήλθε ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Σαµαράς στον προϋπολογισµό και είπε: «Μην κάνετε καµµία αύξηση στο φόρο στα καύσιµα. Στα ποτά και στα τσιγάρα, πηγαίνετε στο 1.000.000.000». Έρχεσθε στην τροπολογία που
καταθέσατε και αποσύρατε, πάτε στο 1.000.000.000 και µετά στο
σχέδιο νόµου το ρίχνετε στα 710.000.000. Βεβαίως, το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι 715.000.000, δεν το
σχολιάζω αυτό.
Αλλά τι άλλη πρόταση θέλετε; Πού υπάρχει αντιπολίτευση στο
παρελθόν η οποία να εισηγείται δυσµενή µέτρα για τον Έλληνα
πολίτη και να προσπαθεί να συµβάλει σε αυτή την κατάσταση;
Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε και το επαναλαµβάνουµε ότι οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου έχουν δυσµενείς,
πρωτογενείς και δευτερογενείς, άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
Πιστεύουµε ότι όλο το πακέτο µέτρων που ανακοίνωσε η ΚυΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

βέρνηση προχθές και για την εισοδηµατική πολιτική και για τη
φορολογική πολιτική, σε συνδυασµό µε τα µέτρα για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση και το σηµερινό νοµοσχέδιο συγκροτούν
ένα σκληρό ηφαιστειακό πλέγµα. Αυτή η αδικία θα γιγαντωθεί
και θα οδηγήσει σε αδιέξοδα αν η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει
άµεσα –όπως έχουµε πει, όπως ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει επαναλάβει πολλές φορές- σε αναπτυξιακές ανάσες για την τόνωση της οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Σταϊκούρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των
πετρελαιοειδών προϊόντων».
Όπως ανακοινώθηκε, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί, όπως και η ψήφιση των άρθρων,
την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 20.00’.
Συνεπώς το Προεδρείο εκτιµώντας τις ανάγκες του νοµοθετικού έργου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (άρθρο 72 παράγραφος
3), θα λύσει τη συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10.00’ µε αντικείµενο του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β)
συζήτηση της υπ’ αριθµ. 17/14/22-1-2010 επίκαιρης επερώτησης
των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τους Υπουργούς
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού σχετικά µε τις περικοπές στα έργα και στα κονδύλια των
Μεσογειακών του 2013.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ώρα λήξεως: 15.21’
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

