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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. Χ. Αηδόνη και κ. Κ.
Σπηλιόπουλου, σελ. 4042
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης Πέλλας και το 1ο
Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, σελ. 4042, 4055, 4059
3. Επί του Κανονισµού, σελ. 4044, 4045
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4066, 4067
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1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 4029
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
4030-4038
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την άρση αδικίας σε βάρος ειδικευόµενων γιατρών δηµοσίων υπαλλήλων, σελ.4039
ii. σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας εγκαυµάτων στην
Κρήτη, σελ.4040
iii. σχετικά µε την κάλυψη των κενών θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο Φλώρινας, σελ.4042
iv. σχετικά µε τη στελέχωση µε το αναγκαίο ιατρικό και
άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας στην Ιθάκη, σελ. 4043
β) Προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. σχετικά µε την ενεργοποίηση των προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού, σελ. 4045
ii. σχετικά µε την εξαίρεση των ελαιοπαραγωγών και των
παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης, σελ. 4046
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.),
Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», σελ.4049
2. Κατάθεση πρότασης νόµου:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης
και ∆ικαιοσύνης καταθέτει την έγκρισή της στην πρόταση
νόµου, αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Μέτρα διευκόλυνσης
εξυγίανσης των υπερχρεωµένων, λόγω της οικονοµικής κρίσης, επιχειρήσεων», σελ. 4055
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Αθήνα, σήµερα στις 23 Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής Ηρακλείου και Κοσµήτορας της Βουλής 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 Αιτωλοακαρνανίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Παλαίρου Αιτολωακαρνανίας ζητεί να ενηµερωθεί για τη συνέχιση των εργασιών
στην παραλιακή οδό Πογωνιάς - Πλαγιάς της περιοχής του.
2) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ελληνική κοινότητα Νυρεµβέργης ζητεί την απόσπαση υπαλλήλου από το Γενικό Προξενείο
Μονάχου στο Προξενείο Νυρεµβέργης.
3) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων
Νοµού Εύβοιας ζητεί να δοθεί παράταση τριών µηνών του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» της Στερεάς Ελλάδας.
4) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ασωπού Λακωνίας ζητεί
την άµεση λήψη µέτρων για τη διάθεση των πορτοκαλιών της περιοχής του.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ζαρού Ηρακλείου Κρήτης ζητεί χρηµατοδότηση για την εκπόνηση της µελέτης
προστασίας από πληµµυρικά φαινόµενα του ∆.∆. Ζαρρού της περιοχής του.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ∆ΑΚΕ Μηχανικών
ΤΕ διαµαρτύρεται για το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος που
αφορά στους όρους πιστοποίησης των ειδικευµένων ενεργειακών επιθεωρητών.

7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων ζητεί τη συµµετοχή της χώρας µας σε τουριστικές εκθέσεις
του εξωτερικού.
8) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Φαρκαδόνας Τρικάλων ζητεί τη
διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Οιχαλίας Νοµού Τρικάλων.
9) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Μεσσηνίας ζητεί
τη λειτουργία τµήµατος Ακτινολογίας - Ραδιολογίας στο ΤΕΙ Καλαµάτας.
10) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βερολίνου και Περιχώρων ζητεί τη διατήρηση της
αυτοτελούς φορολόγησης του επιµισθίου των αποσπασµένων
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.
11) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων
Εκαιδευτικών Α/θµιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας ζητεί τη διατήρηση της αυτοτελούς φορολόγησης του επιµισθίου των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασµένοι στο
εξωτερικό.
12) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 15ου
Γυµνασίου Λάρισας ζητεί την άµεση αποπεράτωση του σχολικού κτηρίου του 15ου Γυµνασίου και Λυκείου Λάρισας.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αχαίας ζητεί την ίδρυση Τµήµατος ∆ίωξης Λαθροµεταναστών
στην Α.∆. Αχαΐας.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνδικαλιστική
Οµοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού ζητεί τη θεσµοθέτηση
ενιαίας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης για τους νοσηλευτές.
15) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Υποκατάστηµα
ΙΚΑ Καβάλας ζητεί τη στελέχωση του Παραρτήµατος ΙΚΑ Ελευ-
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θερούπολης Καβάλας.
16) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητεί την παράταση του µέτρου
επιδότησης του κόστους εργασίας για του Νοµούς Καβάλας και
∆ράµας κ.λπ..
17) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Καβάλας
ζητεί τη ρύθµιση των οφειλών στον ΟΑΕΕ κ.λπ..
18) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Καβάλας
ζητεί µειωµένη φορολόγηση των µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές µε µεγάλους δείκτες ανεργίας κ.λπ.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι Αρκαδίου - Γεροποτάµου και Πρίνου Νοµού Ρεθύµνου διαµαρτύρονται
για τις παρόνοµες αντλήσεις υδάτων από γεωτρήσεις της περιοχής τους.
20) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Καρακούσης Βασίλειος ζητεί
να τη συµµετοχή της κόρης του στις εισαγωγικές εξετάσεις των
οµογενών για τα ΑΕΙ.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αύξηση της ανεργίας που παρουσιάζει ο Νοµός Ηρακλείου Κρήτης.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που δηµιουργούν ορισµένες
τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη.
23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις καταγγελίες γονέων για τις ψυχολογικές πιέσεις που υφίστανται
από προσωπικό της Παιδοαιµατολογικής Κλινικής του Π.Ν.Ηρακλείου.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία επιβίωσης των µικρών επιχειρήσεων στο Νοµό Ηρακλείου
Κρήτης κ.λπ..
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον κίνδυνο της φτώχειας που απειλεί τους Έλληνες.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
έξαρση του αλκοολισµού στην Ελλάδα.
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27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας µε το οποίο ζητείται η ίση µεταχείριση στην απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία.
28) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία ζητεί τη συµµετοχή της στο διάλογο για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα.
29) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την ανασυγκρότηση των περιοχών που αντιµετωπίζουν βιοµηχανική κρίση.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ηρακλείου ζητεί να ρυθµιστούν οι ανεξόφλητες
οφειλές ΦΠΑ κ.λπ..
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δραστηριοποίηση ισχυρών εµπορικών αλυσίδων στην Κρήτη.
32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις άθλιες
συνθήκες διαβίωσης των µεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης.
33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην οικονοµική κρίση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο Ηράκλειο
Κρήτη κ.λπ..
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Τοπικός Σύλλογος Εργαζοµένων ΥΠΑ Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κρατικός Αερολιµένας
Ηρακλείου ζητεί το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης να λειτουργήσει σαν ένα ενιαίο πολιτικό αεροδρόµιο.
35) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης ζητεί
να συµπεριληφθεί και η Κρήτη στα διασυνδεδεµένα νησιά που
επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10
kw σε κατοικίες και µικρές επιχειρήσεις.
36) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα αποτελέσµατα έρευνας για την οικονοµία που διεξήγαγε το
Πολυτεχνείο της Κρήτης.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 4190/12-01-2010 ερώτηση των Βουλευτών κ.
Μανωλάκου ∆ιαµάντως και κ. Νικολαϊδου Βαρβάρας (Βέρας) δόθηκε µε το υπ αριθµ. 5128/8-2-10 έγγραφο από την Υφυπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 4337/14-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τζηκαλάγια Ζήση δόθηκε µε το υπ αριθµ. 1015953/553/Α0011/82-10 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απά-
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ντηση:
3. Στην µε αριθµό 4480/14-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
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Τσιάρα Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 1016032/ΕΞ/200/
0016/8-2-10 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΑ’ - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

απάντηση:
4. Στην µε αριθµό 4487/15-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
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Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. ∆13ΦΜΑΠ
1015891ΕΞ2010/8-2-10 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών
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η ακόλουθη απάντηση:
5. Στην µε αριθµό 4967/21-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ αριθµ. ΤΚΕ/Φ2/2799/8-210 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
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και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γκέρογλου.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές-ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η µε αριθµό 1661/26-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την άρση αδικίας σε βάρος ειδικευόµενων γιατρών δηµοσίων
υπαλλήλων, είναι η πρώτη ερώτηση που θα συζητηθεί.
Η ερώτηση του συναδέλφου, κ. Στρατάκη Βουλευτή Ηρακλείου έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το ν. 3252/2004 οι ειδικευθέντες ιατροί αυτής
της κατηγορίας υπόκεινται στις υποχρεώσεις του ν. 2683/1999.
Παρ’ όλο όµως που η παράγραφος 7 του άρθρου 58 του
ν.2683/1999 αναφέρει ότι υποχρεούνται να υπηρετήσουν γενικά
στο δηµόσιο ή σε ΝΠ∆∆ εν τούτοις το Υπουργείο Υγείας επιµένει να τους τοποθετεί µετά την εξειδίκευση τους στις αρχικές θέσεις που κατείχαν οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
έχουν καµµία σχέση µε την ειδικότητα που απέκτησαν.
Επειδή, η ερµηνεία αυτή δεν δίδει τη δυνατότητα στην πολιτεία να αξιοποιήσει τους ειδικευθέντες για τα χρόνια που προβλέπονται σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Επειδή, είναι παράλογο και ταυτόχρονα άδικο να εξειδικεύει η
πολιτεία επιστηµονικό δυναµικό και στη συνέχεια να µην επιδιώκει η ίδια να αξιοποιήσει τις γνώσεις στων οποίων την απόκτηση
συνέβαλε µε ειδικές ρυθµίσεις.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης όλοι οι εκπαιδευόµενοι δηµόσιοι υπάλληλοι προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες από
αυτές που καλύπτει ο µισθός που λαµβάνουν.
Επειδή, σε όλες τις επιστήµες και ιδίως στην ιατρική έχει µεγάλη σηµασία η συνεχής παρακολούθηση των επιστηµονικών
εξελίξεων προκειµένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πράγµα που δεν µπορεί να συµβεί αν η καθηµερινή ενασχόληση είναι σε διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο.
Επειδή οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό είναι µεγάλες και στο
δηµόσιο και στα ΝΠ∆∆.
Επειδή την ίδια ερώτηση είχα καταθέσει και πριν τις εκλογές
αλλά δεν πήρα καµµία απάντηση και εξαιτίας των εκλογών,
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Εάν προτίθεται στο πλαίσιο εφαρµογής της παραγράφου 8
του ν. 2683/1999 που προβλέπει µε υπουργική απόφαση να ρυθµίζονται αυτά τα θέµατα, να συµπεριλάβει σ’ αυτήν και τη τοποθέτηση τους σε θέσεις, ώστε να αξιοποιείται η ειδικότητα τους,
πράγµα που αποτελεί µείζον ζήτηµα για τους ίδιους και την πολιτεία που πρέπει, τουλάχιστον, να αξιοποιεί την αποκτηθείσα
επιστηµονική γνώση, εφόσον και η ίδια έχει συµβολή στην αναβάθµιση των παρεχοµένων από αυτούς υπηρεσιών µε τις διευκολύνσεις που τους παρέχει;».
Στον ερωτώντα Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Μανώλη Στρατάκη θα
απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε
ΝΠ∆∆ και σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και µόνιµοι υγειονοµικοί υπάλληλοι του ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν πτυχίο Ιατρικής,
µπορούν να τοποθετούνται για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,
όπως και εσείς αναφέρατε, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας
µετά από γνώµη του κεντρικού συµβουλίου του ΚΕΣΥ. Για το
σκοπό αυτό, χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους εκπαιδευτική άδεια µε αποδοχές, ισόχρονη µε τη διάρκεια της ειδίκευσης τους.
Οι αναφερόµενοι δηµόσιοι υπάλληλοι, πτυχιούχοι Ιατρικής τοποθετούνται πέραν της σειρά προτεραιότητας που προβλέπεται για τη λήψη ιατρικής ειδικότητας σε οργανικές θέσεις, ως
υπεράριθµοι, διατηρώντας τις αποδοχές της οργανικής τους
θέσης.
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3252/2004 δεν προβλέπεται η
σύσταση προσωποπαγούς θέσης, περαιτέρω µε τη δυνατότητα
µετάταξης. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70 και τις ειδικές διατάξεις του ν.1397/1983, έχει συσταθεί -όπως γνωρίζετεµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, ο κλάδος ιατρών του ΕΣΥ για τον
οποίο ισχύουν ειδικές ρυθµίσει: ∆εν αποτελεί κλάδο από τους
αναφερόµενους στον Υπαλληλικό Κώδικα και ως τούτου δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 70 του Υπαλληλικού
Κώδικα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την ερµηνεία που δίδεται σε αυτές τις
διατάξεις που ανέφερα, αναφορικά µε τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων, προκειµένου να αξιοποιηθούν αυτοί οι γιατροί ως ειδικευόµενοι για τα χρόνια που προβλέπονται, χρειάζεται ειδική
νοµοθετική ρύθµιση. ∆εν αρκεί, δηλαδή, µια απλή υπουργική
απόφαση, ώστε να οριστεί η διαδικασία εφαρµογής αυτής της
πρότασης.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό, να πω ότι είναι, πραγµατικά, ένα
θέµα αυτό που θέσατε, το οποίο προβληµατίζει. Βέβαια, ταυτόχρονα πρέπει να παρατηρήσουµε και να διαπιστώσουµε δυο
πράγµατα.
Πρώτα από όλα, αγαπητέ συνάδελφε, η εκπαιδευτική άδεια
για µεταπτυχιακές σπουδές, που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας είναι µία δυνατότητα που προσφέρεται. Ταυτόχρονα, όπως
και εσείς καταλαβαίνετε, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθεί για αυτούς τους γιατρούς, που επωφελούνται µιας τέτοιας
ευκαιρίας, η αυτοδίκαιη µετάταξη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε µια άνιση µεταχείριση σε σχέση
µε όλους τους άλλους γιατρούς, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις προκηρύξεις και να είναι γιατροί µόνιµοι, επιµελητές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Κατανοούµε, λοιπόν, ότι υπάρχει αυτή η ειδική ευαισθησία
γύρω από αυτό το θέµα, αλλά είναι δύσκολο σε αυτήν τη φάση
να δούµε πώς θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί, χωρίς να δηµιουργούµε ανισότητες και δύο ταχύτητες όσον αφορά την ένταξη
των γιατρών, µονίµων επιµελητών, ειδικευµένων γιατρών στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αυτό που λέτε το κατανοώ και το αντιλαµβάνοµαι και, βεβαίως, δεν θα πρέπει να δηµιουργούµε άνισες ευκαιρίες και διαφορετικές προϋποθέσεις για τους διάφορους
κλάδους των εργαζοµένων. Εδώ, όµως, υπάρχει ένα θέµα που
νοµίζω ότι το εξειδικεύσατε µόνο σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ Εγώ,
όµως, στην ερώτησή µου δεν αναφέροµαι µόνο σε προσωποπαγείς θέσεις του ΕΣΥ, αλλά αναφέροµαι γενικά σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου -µπορεί να είναι το ΙΚΑ, µπορεί να είναι
άλλοι ασφαλιστικοί φορείς ή δεν ξέρω τι άλλο- που υπάρχουν,
πράγµατι, ανάγκες. Θα έλεγα ότι είναι χρήσιµο, αφού τουλάχιστον το Υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση, που έχει εκδοθεί µε βάση το νόµο στον οποίο και
εσείς αναφερθήκατε, δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούνε όχι
κατ’ ανάγκη στις θέσεις από τις οποίες πήραν την άδεια διευκόλυνσης, την άδεια σπουδών ή εξειδίκευσης όπως τη λέτε, ώστε
να είναι πιο χρήσιµοι στην πολιτεία η οποία συνέβαλε στο να πάρουν αυτήν την ειδικότητα.
Θεωρώ ότι και από την πλευρά σας δεν θα υπάρχει αντίρρηση
εάν, πραγµατικά, υπάρξουν θέσεις τέτοιες που να µη δηµιουργούν αδικίες που οι ίδιοι που έχουν πάρει τη εξειδίκευση να µπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα για τα οποία εξειδικεύτηκαν. Κι
έτσι να βοηθήσουµε συνολικά, όχι µόνο το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, αλλά γενικότερα την παροχή υπηρεσιών υγείας στην
χώρα µας, που θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ αναγκαίο. Εξάλλου στα
πλαίσια της κρίσης που διερχόµαστε είναι ο µόνος χώρος ή ένας
από τους χώρους –θα έλεγε κανείς- που η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δείχνει ευαισθησία και θέλει να καλύψει τα
κενά που υπάρχουν.
Όταν, λοιπόν, έχουµε κάποιους ανθρώπους που έχουν εξειδικευτεί, που έχουν αποκτήσει γνώσεις επιπλέον, θεωρώ ότι είναι
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πάρα πολύ χρήσιµο να εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο αλλά
ακόµα και σε κάποιες περιπτώσεις και να νοµοθετήσουµε αν
χρειαστεί. Να αξιοποιηθεί αυτό το προσωπικό και να µην αξιοποιείται σε άλλες δραστηριότητες που ενδεχοµένως άλλοι υπάλληλοι µε άλλες ειδικότητες θα µπορούσαν να προσφέρουν κι έτσι
να στερείται των υπηρεσιών τους συνολικά το σύστηµα παροχών
υγείας στη χώρα µας.
Με αυτό, λοιπόν, το σκεπτικό θα ήθελα να παρακαλέσω, κυρία
Υπουργέ, να αντιµετωπίσετε το θέµα, τα πλαίσια και της κοινής
υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί, που δίνει αυτήν τη δυνατότητα έστω κι αν για κάποιο συγκεκριµένο κοµµάτι των υπηρεσιών υγείας, όπως είναι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, υπάρχουν
δεσµεύσεις που δεν σας επιτρέπουν, αυτήν, τουλάχιστον, τη
στιγµή να καλύψετε αυτό το κενό. Είµαι σίγουρος ότι θα το αντιµετωπίσετε µε τον τρόπο που πρέπει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Στρατάκη.
Κυρία Υπουργέ έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι αποσαφήνισε πολύ η παρέµβαση του αγαπητού συναδέλφου του κ. Στρατάκη το θέµα.
Είναι αλήθεια ότι όσον αφορά το Εθνικό Σύστηµα Υγείας εκεί,
όπως κι εσείς παραδέχεστε, δεν µπορούµε να έχουµε δύο ταχύτητες, γιατί υπάρχει µία ενιαία προσέγγιση και δεν µπορούµε να
έχουµε άνιση µεταχείριση όσον αφορά τις προκηρύξεις και τις
προσλήψεις. Το διευρύνατε, όµως, και το αποσαφηνίσατε ότι
υπάρχουν κι άλλα νοµικά πρόσωπα και φορείς του δηµοσίου που
απασχολούν γιατρούς. Και εκεί θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να
εµβαθύνουµε τη διερεύνηση µήπως εκεί µπορούν να υπάρχουν
κάποιες τέτοιες ευκαιρίες.
Αυτό, λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, µπορώ να πω σήµερα. Γιατί
η απάντησή µου είχε εστιάσει, κυρίως, στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, όπως είναι και η βασική µας πολιτική ευθύνη. Ευχαρίστως, όµως, να επανέλθουµε αφού εµβαθύνουµε, εξαντλώντας
τα περιθώρια -όπως είπατε κι εσείς- για πιθανότητες και δυνατότητες που µπορούν να δοθούν για απασχόληση γιατρών σε άλλους τοµείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό….
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μισό λεπτό, κύριε συνάδελφε.
Συνεχίζοντας τη διαδικασία της Κοινοβουλευτικής µας εργασίας, θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώµα να συνεχίσουµε µε τις
ερωτήσεις, στις οποίες θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και να
συνεχίσουµε µετά µε τις ερωτήσεις που αφορούν στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, από τον πρώτο κύκλο είναι µία ερώτηση.
Παρακαλούµε πάρα πολύ το συνάδελφο.
Με την άδειά σας να συζητήσουµε τις ερωτήσεις των συναδέλφων Βουλευτών προς την Υπουργό Υγείας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συζητείται τώρα η µε
αριθµό 3388/29-12-2009 τρίτη ερώτηση της Ε’ Αντιπροέδρου της
Βουλής και Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Βέρας Νικολαϊδου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας εγκαυµάτων
στην Κρήτη.
Η ερώτηση της κ. Νικολαίδου έχει ως εξής:
«Ο πρόσφατος βαρύτατος τραυµατισµός ενός εργάτη σε πυρηνελαιουργείο στο ∆ήµο Αρκαλοχωρίου Νοµού Ηρακλείου, που
οδήγησε στο θάνατό του, ανέδειξε τη σοβαρή έλλειψη Μονάδας
Εγκαυµάτων στο νησί της Κρήτης, µε συνέπεια να αναγκάζονται
τα περιστατικά να µεταφέρονται σε αντίστοιχες µονάδες των
Αθηνών.
Να τονίσουµε ότι παρόµοια περιστατικά υπήρξαν και στο παρελθόν, όπως ο θάνατος τριών δασοπυροσβεστών στο Νοµό Ρεθύµνου και ο σοβαρός τραυµατισµός (εγκαύµατα) του τέταρτου
πριν τρία χρόνια ή σοβαρά ατυχήµατα από έκρηξη σε εργοστά-
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σιο του Νοµό Ηρακλείου πριν µερικά χρόνια, ατύχηµα µε βυτιοφόρο έξω από το Ρέθυµνο και πολλά άλλα.
Για το συγκεκριµένο ζήτηµα το κόµµα µας είχε κάνει ερώτηση
στη Βουλή και το 2007 (452/19-7-07), όµως µέχρι σήµερα δεν
έχει δηµιουργηθεί µονάδα εγκαυµάτων.
Η παραπάνω εγκληµατική έλλειψη, όπως και, ανάλογης σηµασίας, ελλείψεις κρεβατιών ΜΕΘ, κέντρου αποκατάστασης, συνολικά προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας σε όλη την Κρήτη,
είναι αποτέλεσµα της περικοπής των δαπανών, της εµπορευµατοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας, που µε συνέπεια
εφαρµόζουν όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆.
Πολιτική που µε συνέπεια συνεχίζει και η νέα Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του πρωθυπουργού, όπως «προτεραιότητα µας, η υγεία» κ.α., ενώ το ίδιο το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ, οι προγραµµατικές δηλώσεις, αλλά και η
πρόσφατη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισµού επιβεβαιώνουν
τις παρακάτω εκτιµήσεις µας και ο εργαζόµενος, ο λαός, θα πληρώσει µε την ίδια του την υγεία και από την τσέπη του την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Τι µέτρα προτίθεται να πάρει δοσµένης της αναγκαιότητας της
συγκεκριµένης µονάδας εγκαυµάτων ούτως ώστε:
Να δοθούν άµεσα όλες οι απαραίτητες πιστώσεις, να γίνει η
απαραίτητη µελέτη και να ολοκληρωθούν τα έργα και ο εξοπλισµός της µονάδας µέσα στο 2010;
Να προχωρήσουν παράλληλα και οι διαδικασίες για την πρόσληψη όλου του απαραίτητου µόνιµου ιατρικού, νοσηλευτικού
και άλλου προσωπικού για να µπει αµέσως σε λειτουργία η µονάδα εγκαυµάτων µε την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής
και εγκατάστασης του κατάλληλου εξοπλισµού;»
Στην κ. Βέρα Νικολαΐδου θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητή, κυρία Αντιπρόεδρε, κατ’ αρχάς, για το περιστατικό
στο οποίο αναφερθήκατε και µε αφορµή αυτό υποβλήθηκε και η
ερώτηση, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και φροντίσαµε κι εµείς από την πλευρά µας να υπάρχει µία
άµεση διακοµιδή.
Σε σχέση µε τα στοιχεία που ρωτήσατε για το Νοσοκοµείο του
Ηρακλείου, είναι αλήθεια ότι είχε υπάρξει –από ότι µας ενηµερώσανε και οι υπηρεσίες- στο παρελθόν η εξέταση του ενδεχόµενου να µπορέσει να λειτουργήσει αφού, βέβαια, στελεχωθεί
µια τέτοια µονάδα.
Για τη λειτουργία µιας µονάδας εγκαυµάτων αποτελεσµατικά
είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ένα στελεχωµένο
τµήµα πλαστικής χειρουργικής. Σήµερα στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου λειτουργεί ένας γιατρός πλαστικής
χειρουργικής, Επιµελητής Α’. Ταυτόχρονα ζητήσαµε τα στοιχεία
όσο αναφορά τα περιστατικά που χρειάστηκε τα προηγούµενα
χρόνια να αντιµετωπιστούν µε σοβαρά εγκαύµατα. Η πληροφορία, λοιπόν, που έχουµε είναι ότι από το 2004 µέχρι το 2006
υπήρξαν δώδεκα τέτοια περιστατικά συνολικά. Από το 2007
µέχρι το 2009, υπήρξαν πέντε τέτοια περιστατικά.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλουµε, παρά την πολύ δύσκολη
οικονοµική συγκυρία, κοιτάµε τα ζητήµατα της στελέχωσης όλων
φυσικά των νοσοκοµείων, και ειδικότερα του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου του Ηρακλείου.
Και επειδή στην ερώτηση σας αναφέρεστε και στις µονάδες
εντατικής θεραπείας, πέραν την µονάδας εγκαυµάτων, εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι και η µεγάλη προτεραιότητα, που θέσαµε
εξ αρχής τους τελευταίους τέσσερις µήνες.
Και φυσικά στην υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας συµπεριλαµβάνονται και τα νοσοκοµεία της Κρήτης. Σε κάθε περίπτωση να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουµε τις προσλήψεις.
Ήδη έληξε η προθεσµία, όσον αφορά, την µεγάλη προκήρυξη
που βγήκε 29/12/2009 για τρείς χιλιάδες εκατόν τρείς νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό νοσοκοµείου µε τις πιστώσεις του 2009.
Βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή στην τελική φάση επεξεργασίας
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των αναγκών που έχουµε λάβει από τα νοσοκοµεία σε συνεργασία µε την ΠΟΕ∆ΗΝ, όσον αφορά την προκήρυξη των τριών χιλιάδων θέσεων µε πιστώσεις του 2010. Όπως επίσης είχαµε και
την προηγούµενη εβδοµάδα συνάντηση µε ΟΕΝΓΕ και εκεί να
σας ενηµερώσω και να ενηµερώσω και τους συναδέλφους ότι
αφ ενός οι εφτακόσιες εβδοµήντα πέντε θέσεις της συµφωνίας
που υπήρχε έχουν ήδη προκηρυχθεί, µιλάω για ιατρικό προσωπικό,όσον αφορά τους ειδικευόµενους και αυτές οι θέσεις που
είχαν ήδη γίνει κατανοµή προχωράει. Για ορισµένες από αυτές
τις θέσεις που έπρεπε να υπάρξει µια αλλαγή στην κατανοµή,
λόγω του ότι δεν είχανε τα συγκεκριµένα νοσοκοµεία την δυνατότητα ειδίκευσης, έχουνε σταλεί στο ΚΕΣΥΠ προκειµένου να
υπάρξει νέος χαρακτηρισµός και όσον αφορά τις θέσεις εννιακοσίων είκοσι πέντε νέες θέσεις Επιµελητών Β’ και αυτές τώρα
είναι στο τελικό στάδιο προκειµένου να προκηρυχθούν.
Ταυτόχρονα, επειδή όπως θυµάστε και επειδή αναφερθήκατε
και στις µονάδες εντατικής θεραπείας -επωφελούµαι λίγο του
χρόνου γιατί καταλαβα ότι υπήρξε πρόβληµα, µια φράση να την
ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε- από αυτές τις θέσεις επειδή ακριβώς είχαµε στρογγυλοποιήσει τον αριθµό µε την διάταξη που περάσαµε τον Νοέµβριο στην Βουλή, οι ογδόντα τέσσερις θέσεις
ιατρών, θα πάνε ειδικά για την στελέχωση των µονάδων εντατικής θεραπείας και φυσικά θα ληφθεί υπ’ όψιν και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό. Άλλωστε σέβεστε πάντα τον χρόνο, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Βέρα Νικολαΐδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, στο συγκεκριµένο αίτηµα δεν απαντάτε και θα
ήθελα πραγµατικά, µια ξεκάθαρη απάντηση. Τι σκέπτεστε; Θεωρείτε ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία µιας τέτοιας µονάδας στην
Κρήτη; Σίγουρα, υπάρχουν ανάγκες και αλλού.
Η απάντηση σας δεν διαφέρει καθόλου από την απάντηση που
πήραµε πριν από λίγους µήνες, µε παρόµοια περιστατικά, από
την Νέα ∆ηµοκρατία. Εκεί, βέβαια, προχώρησαν λίγο στα νούµερα, εκτός από περιστατικά που αναφέρθηκαν στην απάντηση
σαν συµβάντα, τα κοστολόγησαν κιόλας, είπαν ότι µια µετακοµιδή κοστίζει 8.000 ευρώ, ενώ µια κλίνη µονάδας εγκαυµάτων ο
εξοπλισµός της στοιχίζει 250.000 ευρώ συν τα λειτουργικά έξοδα
που είναι πολύ µεγάλα.
Κοιτάξτε, υπάρχει µια φιλοσοφία ίσως. ∆εν µπορεί τη ζωή ανθρώπων να την υπολογίζουµε µε νούµερα. ∆εν είναι αριθµοί η
αξία της ζωής τους, είτε είναι απλώς εργαζόµενος, είτε είναι δεν
ξέρω ποιός. Συµβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Έχει σηµασία το
ότι είναι λίγα; Κινδυνεύει η ζωή τους κατά την µετακοµιδή; Χρειάζεται αυτή η µονάδα. Μπορεί να απαντάνε τυπικά και στατιστικά
ότι αυτά είναι τα περιστατικά στα τρία χρόνια, στα πέντε χρόνια
και όντως δεν βγαίνουν πολλά. Έχει όµως σηµασία, µπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι δεν θα συµβεί το µοιραίο µέχρι να φτάσει
στο νοσοκοµείο στην Αθήνα και να µπεί στην αντίστοιχη µονάδα
εγκαυµάτων; ∆εν νοµίζω, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Εποµένως
αυτό που θέλουµε και αυτό που ενδιαφέρει αν θέλετε και τον λαό
όχι µόνο της Κρήτης αλλά και γενικότερα είναι το τι σκέπτεστε
εσείς. Θα καλύψετε αυτό το κενό;
Και επιτρέψτε µου, επειδή κάνατε µία αναφορά στις προσλήψεις. Σε αυτήν την Αίθουσα, σίγουρα πολλές φορές θα ακούσατε
και εσείς τον προκάτοχό σας να επαναλαµβάνει τα ίδια νούµερα
ως προς τις προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών. Μα τα κενά
είναι περισσότερα από τρείς χιλιάδες πανελλαδικά. Των νοσηλευτών είναι περισσότερα από είκοσι πέντε χιλιάδες. Με δόσεις
θα λειτουργήσουν οι µονάδες υγείας, είτε είναι νοσοκοµεία, είτε
είναι ΙΚΑ, είτε δεν ξέρω γω τι; ∆εν µπορεί να λειτουργήσουν µε
δόσεις! Μια βόλτα στα νοσοκοµεία, σας πείθει.
Βέβαια, όταν ειδοποιούνται ότι φτάνει ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, σίγουρα υπάρχει µια άλλη κινητικότητα. Η πραγµατικότητα ποια είναι. Πως ταλαιπωρείται ο κόσµος. ∆εν είναι
ικανοποιητικός ο αριθµός που εξαγγέλλετε, παρ’ ότι υπάρχει
αυτή η χρονοβόρα διαδικασία και πρέπει να συντοµεύσουµε.
Υπάρχουν πολιτικές επιλογές. Τα προεκλογικά λόγια, και πριν
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από αυτά γενικότερα, παλιότερα, αυτά που έχετε εξαγγείλει ότι
θα φροντίσετε για την υγεία και ο Πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη µέχρι τώρα, στην πράξη δεν βλέπει ο κόσµος
µια ανταπόκριση. Και η πράξη σηµαίνει ότι δεν µπορεί να βλέπουµε την υγεία σαν εµπόρευµα και ανάλογα µε τον προϋπολογισµό να την τοποθετούµε.
Έχει αξία η ανθρώπινη ζωή; Σε αυτό θέλω να απαντήσετε και,
πραγµατικά, τι σκέπτεστε; Σκέπτεστε, πραγµατικά, να δηµιουργηθεί αυτή η µονάδα, η τόσο αναγκαία δίπλα σε όλες τις υπόλοιπες ελλείψεις;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Νικολαΐδου. Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αγαπητή συνάδελφε, κατ’ αρχάς
είναι αλήθεια ότι οι ανάγκες της υγείας είναι τεράστιες. Τα νοσοκοµεία µας περνάνε µια βαθύτατη κρίση, υποστελέχωσης,
υποχρηµατοδότησης και γι’ αυτόν το λόγο κιόλας από την
πρώτη στιγµή, παρ’ ότι διανύουµε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, είπαµε ότι η υγεία συνεχίζει να χρηµατοδοτείται. Να χρηµατοδοτείται και όσον αφορά τον εξοπλισµό της και όσον αφορά
την στελέχωσή της. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει και εδώ αν θέλετε είναι και η διαφορά µας ότι εµείς δεν κάνουµε εξαγγελίες,
δεν λέµε ωραία λόγια και γι’ αυτό δεν µπορούµε να πούµε ότι
µέσα σε µια χρονιά θα καλύψουµε τα τεράστια κενά που έχει σήµερα η υγεία και τα δηµόσια νοσοκοµεία, όσον αφορά, σε ιατρούς και νοσηλευτές.
Κάνουµε όµως συγκεκριµένα βήµατα και αυτά τα βήµατα δεν
είναι εξαγγελίες, είναι προκηρύξεις. Η προκήρυξη που ανέφερα,
προηγουµένως, των τριών χιλιάδων εκατόν τριών θέσεων είναι
προκήρυξη που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
µε το ΑΣΕΠ στις 29 ∆εκεµβρίου, έληξε ήδη η προθεσµία της.
Όπως, επίσης, οι άλλες θέσεις ιατρών που σας είπα έχουν ήδη
προκηρυχθεί, όπως και αυτές που ανέφερα είχαµε την συνεργασία µε την ΟΕΝΓΕ βρίσκονται στο στάδιο της προκήρυξης.
Θα µου πείτε τα νοσοκοµεία χρειάζονται πολλές περισσότερες θέσεις. Σαφώς, αλλά από το να πούµε γενικώς ότι χρειάζονται χιλιάδες άλλες θέσεις,
από την άλλη πρέπει να
αναγνωρίσουµε ότι γίνονται αυτές οι προσλήψεις. Γίνονται και
προχωράνε. Και µάλιστα να θυµίσω, στους αγαπητούς συναδέλφους, ότι µεγάλη ενιαία προκήρυξη νοσηλευτών είχε να βγεί από
το 2007! Τρία χρόνια είχε να βγεί! Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όπως επίσης, και πραγµατικότητα είναι και αυτό δεν είναι ωραία
λόγια, είναι προσλήψεις που έχουν πάρει ήδη ΦΕΚ ότι µε το
ΑΣΕΠ, µπορέσαµε µέσα από την διαδικασία των κυλιόµενων πινάκων, δηλαδή από επιλαχόντες προηγουµένων διαγωνισµών
γιατί, εµείς, δεν είχαµε τέτοιο πρόβληµα, είπαµε ότι δυνατότητα
υπάρχει για να στελεχώσουµε τις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Και έτσι µπορέσαµε και είχαµε διακόσιες έντεκα προσλήψεις µονίµων νοσηλευτών τον ∆εκέµβριο και διακόσιες σαράντα δύο τον
Ιανουάριο. Αυτά είναι συγκεκριµένα νούµερα. Θα συµφωνήσω
µαζί σας ότι είναι βήµατα θετικά, µπροστά στις µεγάλες ανάγκες, αλλά αυτό δείχνει την ισχυρή πολιτική βούληση.
Για να µην αφήσω, όµως, αναπάντητο το ερώτηµα το συγκεκριµένο, για τη µονάδα εγκαυµάτων. Φυσικά και δεν αναφέρθηκα
στο κόστος. Αναφέρθηκα στα στατιστικά, όσον αφορά, στις περιπτώσεις που είχαµε και όπως και εσείς είπατε η κάθε περίπτωση έχει την δική της αξία, αλλά σας ανέφερα τα στοιχεία που
έχουµε από την πλευρά της υπηρεσίας σε σχέση µε τις περιπτώσεις που χρειάστηκε να ανταποκριθούν. Είναι φυσικό ότι συνεχίζουµε και έχουµε και αυτήν τη δυνατότητα στο τραπέζι, αλλά
από την άλλη θέλω να είµαι ειλικρινής και να πω ότι µπροστά στις
συγκεκριµένες επιλογές τις οικονοµικές και της στελέχωσης που
έχουµε αυτήν τη στιγµή, δεν µπορούµε να καλύψουµε ταυτόχρονα όλες τις ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, η προτεραιότητα που έχει δοθεί
άµεσα για τους επόµενους µήνες είναι η ενεργοποίηση των µονάδων εντατικής θεραπείας και των νοσοκοµείων της Κρήτης.
Από κει και πέρα στο επόµενο διάστηµα, συνεχίζει να είναι στο
τραπέζι, όσον αφορά, η µονάδα εγκαυµάτων, να εξετάσουµε τι
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δυνατότητες θα έχουµε για την στελέχωσή της και την δυνατότητα λειτουργίας της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
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 πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους του
2ου Γυµνασίου Κρύας Βρύσης Πέλλας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής ∆ράµας κ. Χρήστος Αηδόνης και ο Βουλευτής
Αχαΐας κ. Κωσταντίνος Σπηλιόπουλος, ζητούν την έγκριση του
σώµατος για ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η Βουλή ενέκρινε.
Συνεχίζουµε µε την αριθµό 4460/14-1-21010 τέταρτη ερώτηση
του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου
Κολοκοτρώνη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των κενών θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο Φλώρινας.
Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Κυρία Υπουργέ, σε οριακή κατάσταση έχε φτάσει λειτουργικά
το Νοσοκοµείο Φλώρινας, όπως καταγγέλλει το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο Φλώρινας εκφράζοντας την αγανάκτηση των πολιτών
του νοµού.
Για µεγάλο χρονικό διάστηµα τελευταία, δεν έχει γίνει τίποτε
από την πολιτεία για να αντιµετωπισθούν φλέγοντα ζητήµατα
όπως, κυρίως, η έλλειψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που
έχει οδηγήσει στο κλείσιµο κλινικών και έχει υποβαθµίσει, τελείως, την λειτουργία του νοσοκοµείου, εξαντλώντας όλα τα όρια
της υποµονής της τοπικής κοινωνίας.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε, κυρία Υπουργέ:
Με ποιον τρόπο θα αντιµετωπίσετε την απαράδεκτη κατάσταση και εικόνα που παρουσιάζει σήµερα το Νοσοκοµείο Φλώρινας;
Προτίθεσθε να προωθήσετε άµεσα τις διαδικασίες συµπλήρωσης των οργανικών κενών ιατρονοσηλευτικού και διοικητικού
προσωπικού και το διορισµό διοικητού;»
Στον ερωτώντα Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΛΑΟΣ κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, έχετε απόλυτο δίκιο στις διαπιστώσεις
σας. Η κατάσταση όχι µόνο συνολικά στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
-γιατί προηγουµένως είχα τη δυνατότητα να αναφερθώ σε αυτόαλλά ειδικά στο Νοσοκοµείο της Φλώρινας είναι, πραγµατικά,
δραµατική.
Και οφείλω να πω, ότι και εσείς το επισηµαίνετε αλλά και οι
συνάδελφοι Βουλευτές που προέρχονται από τη Φλώρινα, έχουν
επανειληµµένα έρθει σε επαφή και µε το Υπουργείο και έχουν
αναδείξει αυτό το θέµα. Φθάσαµε στο σηµείο -όπως γνωρίζετεπριν από τα Χριστούγεννα να υπάρχει σχεδόν η απειλή οµαδικής
παραίτησης των ιατρών, λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν δεν
µπορούσαν καν να ανταποκριθούν όπως θα έπρεπε στο πρόγραµµα των εφηµεριών.
Λέγοντας αυτό, λοιπόν, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σαφώς
η Φλώρινα είναι στις προτεραιότητες και µέσα από τις προσλήψεις που προηγουµένως αναφέρθηκα. Και όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, δηλαδή, µε την προκήρυξη ειδικότερα του
2010 αλλά και µε τους γιατρούς, να µπορέσει να ενισχυθεί.
Και να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένη ειδικά όσον αφορά τους γιατρούς. Πρέπει να σας πω ότι το 2009 έχουν εγκριθεί για προκήρυξη τέσσερις κενές θέσεις ειδικευµένων γιατρών του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, βιοπαθολογίας, νεφροπαθολογιάς, οφθαλµολογίας και παθολογίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, όσον αφορά τις προκηρύξεις και τη σύσταση των επιπλέον θέσεων ιατρικού προσωπικού -όπως είπα πριν έχει γίνει
µία κατανοµή σε συµφωνία µε την οµοσπονδία των νοσοκοµειακών ιατρών- πρόκειται, λοιπόν, να συσταθούν εννέα θέσεις ειδικευµένων γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οι οποίες θα
προκηρυχθούν µε πιστώσεις που είναι ήδη διασφαλισµένες.
Ταυτόχρονα και εδώ θα ήθελα να σας ενηµερώσω γιατί είναι
πρόσφατο, µε τη νέα χρονιά το 2010 εκδώσαµε δύο αποφάσεις
τοποθέτησης επικουρικών ιατρών ειδικότητας Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Καρδιολογίας, όπου υπήρχε πολύ µεγάλη ανάγκη όπως και εσείς σίγουρα γνωρίζετε.
Θα ήθελα, λοιπόν, και µε αυτήν την ευκαιρία να επαναλάβω. Τα
προβλήµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι δραµατικά.
Σίγουρα για κάθε περιοχή τα προβλήµατα αυτά παίρνουν ακόµα
πιο έντονη διάσταση. ∆εν µπορούµε διά µαγείας να καλύψουµε
όλες τις κενές θέσεις. Αυτό που προσπαθούµε, όµως, είναι ότι
ακόµα και σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία όπως ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονοµικών έχουν επανειληµµένα διαβεβαιώσει, συνεχίζουµε το πρόγραµµα προσλήψεων σε γιατρούς νοσηλευτές και λοιπό αναγκαίο προσωπικό,
µε µία αίσθηση, βέβαια, δίκαιης κατανοµής σε όλη την Ελλάδα.
Και θέλω να σας διαβεβαιώσω µε µία έµφαση στις παραµεθόριες
περιοχές της πατρίδας µας, όπως είναι το Νοσοκοµείο της Φλώρινας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Ορίστε, κύριε Κολοκοτρώνη, έχετε το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κυρία Υπουργέ, παρακολουθώ
επί εβδοµάδες την αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλλετε, να
δώσετε λύση σε δεκάδες προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα
σε σχέση µε τη λειτουργία των νοσοκοµείων.
Θέλω να σας πω -και δεν έχω κανένα δισταγµό να το κάνω
αυτό- ότι συµµερίζοµαι τις προσπάθειές σας αυτές. Πολύ περισσότερο δε, όταν οι απαντήσεις που δίνετε και οι προσπάθειες
που καταβάλλετε δεν χαρακτηρίζονται από οίηση και αλαζονεία,
χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια που καταβάλλει ένας άνθρωπος να δώσει πραγµατικές λύσεις στα προβλήµατα του
τόπου. Υπό την έννοια αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω και για το
πολιτικό σας ήθος και τη συµπεριφορά.
Επίσης, όµως, θέλω να σας πω ορισµένα ζητήµατα, τα οποία
διαπίστωσα. Το Σάββατο βρέθηκα στη Φλώρινα και ξέρετε είναι
άλλο να βλέπει κανείς τους ανθρώπους στα µάτια και άλλο να
συζητούµε εδώ διά εγγράφων, να απαντάτε εσείς σε εµένα και
εγώ σε εσάς. Άλλο, λοιπόν, είναι να βλέπεις τους ανθρώπους να
σου εκφράζουν την αγωνία τους και το παράπονό τους για ένα
νοσοκοµείο που, δυστυχώς, φαίνεται να έχει τα µεγαλύτερα
προβλήµατα µεταξύ άλλων νοσοκοµείων της χώρας. Και γι’
αυτόν το λόγο νοµίζω ότι παρέλκει να αναφερθώ σε στοιχεία, τα
οποία γνωρίζετε.
Βεβαίως, είπατε για διορισµό εννέα γιατρών. Να σας θυµίσω
βέβαια, γιατί το γνωρίζετε ότι οι ελλείψεις σε γιατρούς ανέρχονται σε είκοσι πέντε. Είπατε ότι όλα διά µαγείας δεν γίνονται και
αυτό το συµµερίζοµαι, αλλά θέλω θερµά να σας παρακαλέσω,
επειδή είδα τους ανθρώπους αυτούς από κοντά και ξέχασα την
κοµµατική µου ιδιότητα, τους διαβεβαίωσα ότι η κ. Ξενογιαννακοπούλου µε τον τρόπο που χειρίζεται τα ζητήµατα είµαι βέβαιος
ότι θα δώσει την καλύτερη λύση.
Και επίσης, τους είπα πως θα σας παρακαλέσω κάποια στιγµή
να επισκεφθείτε τη Φλώρινα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν την
αίσθηση ότι η πολιτεία τους έχει εγκαταλείψει. Εγώ δεν µπορώ
να το δεχθώ αυτό. Πιστεύω ότι δεν τους έχετε εγκαταλείψει και
σας παρακαλώ, επίσης, θερµά να δώσετε προτεραιότητα ειδικότερα στη Φλώρινα, γιατί δεν µου άρεσε καθόλου που άκουσα ότι
οι Φλωρινιώτισσες πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες για να φέρουν
στη ζωή τα παιδιά τους, κάτι που νοµίζω ότι δεν αρέσει σε κανέναν.
Έτσι, λοιπόν, έχω τη βεβαιότητα ότι θα δώσετε µία προτεραιότητα και µια ικανοποιητική απάντηση απέναντι σε ένα καίριας
σηµασίας ζήτηµα ειδικότερα γιατί πρόκειται για µια ακριτική περιοχή.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κολοκοτρώνη.
Κυρία Υπουργέ, βλέπετε ότι η ατζέντα έχει πρώτα την υγεία.
Υπάρχει η αντιστοίχιση αυτή της ανάγκης της κοινωνίας µε τις
προτεραιότητες που έχει βάλει και η Κυβέρνηση. Χαίροµαι, κύριε
Κολοκοτρώνη, ειλικρινά. Το Προεδρείο εκφράζει την ευχαρίστησή του γι’ αυτόν τον ποιοτικό διάλογο στην κοινοβουλευτική
διαδικασία. Και, κυρία Υπουργέ, όπως πάντα δείξτε και τώρα την
ευαισθησία σας µε τις απαντήσεις σας.
Ευχαριστώ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω στον αγαπητό συνάδελφο, ότι δεν
χωρεί µικροκοµµατική στα θέµατα της υγείας και γι’ αυτό ξέρετε
ήταν πάρα πολύ εύκολο κανείς να λέει συνεχώς τι παρέλαβε, τα
προβλήµατα των νοσοκοµείων. Εµείς το αποφύγαµε από την
πρώτη ηµέρα αυτό.
Παρά τα πολλά προβλήµατα που έχει το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και, κυρίως, το µεγάλο πρόβληµα της υπερχρέωσης που
δυστυχώς παραµένει, παρά τις µεγάλες προσπάθειες που γίνονται να καλυφθούν και όντως κάποια από αυτά τα χρέη έχουν
ήδη καλυφθεί.
Άρα, λοιπόν, η προσπάθεια είναι συνεχής. Είναι µια προσπάθεια που πρέπει να είναι δίκαιη σε όλες τις ανάγκες ολόκληρης
της Ελλάδας. Το θετικό είναι ότι προχωρεί το πρόγραµµα των
προσλήψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και όπως
είπατε και εσείς, επειδή υπήρχε αυτό το έντονο πρόβληµα όσον
αφορά το γυναικολόγο-µαιευτήρα. Γι’ αυτό ήδη, ανακοίνωσα τη
µία από τις δύο αποφάσεις του 2010 για επικουρικό γιατρό, αφορούσε ακριβώς αυτήν την ειδικότητα. Η άλλη ήταν, επίσης, ειδικότητα της Καρδιολογίας που υπήρχε πολύ µεγάλη ανάγκη.
Να σας διαβεβαιώσω, λοιπόν, -επειδή σωστά είπατε και τις
κενές θέσεις που υπάρχουν- ότι εγώ απλώς αναφέρθηκα στις θέσεις που προκηρύξαµε και σε αυτές που ήδη προχωρούν οι προσλήψεις. Σε κάθε περίπτωση να σας διαβεβαιώσω ότι θα
συνεχίσουµε τις προσπάθειες και στο ιατρικό προσωπικό και, κυρίως, στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς εκεί προετοιµάζουµε
τώρα τη µεγάλη προκήρυξη για επιπλέον τρεις χιλιάδες νοσηλευτές, όπου σαφώς θα υπάρχει προτεραιότητα για το Νοσοκοµείο της Φλώρινας.
Και ταυτόχρονα να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για την οµαλή λειτουργία του νοσοκοµείου,
του προγράµµατος συνεφηµεριών και τη στήριξη των γιατρών
και των νοσηλευτών που πρέπει να διαπιστώσουµε –το είπατε κι
εσείς µε τα δικά σας λόγια- ότι, κυριολεκτικά, µε πατριωτισµό
πάρα πολλές φορές, κρατάνε ζωντανά τα δηµόσια νοσοκοµεία
και ιδιαίτερα αυτά της περιφέρειας και των παραµεθόριων περιοχών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Θα συζητήσουµε τώρα την µε αριθµό 3383 29-12-2009 πέµπτη
ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς
την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη
στελέχωση µε το αναγκαίο ιατρικό και άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας στην Ιθάκη.
Η ερώτηση του κ. Λεβέντη έχει ως εξής:
«Στην Ιθάκη κατοικούν σήµερα τρεις χιλιάδες µόνιµοι κάτοικοι
εκ των οποίων τετρακόσια είναι παιδιά σχολικής ηλικίας και για
την υγειονοµική τους κάλυψη λειτουργεί στο νησί κέντρο υγείας
και ένα Περιφερειακό Ιατρείο στο Σταυρό. Οι κάτοικοι διαµαρτύρονται δικαίως αφού οι µονάδες υγείας του νησιού είναι υποστελεχωµένες, µε αποτέλεσµα να αποβαίνει εις βάρος της
υγείας αλλά και των εισοδηµάτων τους.
Συγκεκριµένα:
Στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης προβλέπονται:
Τρεις θέσεις Γενικής Ιατρικής, δύο θέσεις Παθολόγων, δύο θέσεις Παιδιάτρων, δύο θέσεις Οδοντιάτρων και δύο θέσεις Αγροτικών και στο Περιφερειακό Ιατρείο Σταυρού δύο Αγροτικοί
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Ιατροί.
Σήµερα λειτουργούν µε το µισό προβλεπόµενο προσωπικό και
µε κυριότερο πρόβληµα την έλλειψη παιδιάτρου, που εξαναγκάζει τους γονείς να µεταφέρουν τα παιδιά τους στην Κεφαλλονιά
ή στην Πάτρα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία, αλλά
ακόµα και για τη ζωή των παιδιών.
Κατόπιν αυτών, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Τι µέτρα προτίθεται να πάρει άµεσα ώστε στην Ιθάκη οι µονάδες υγείας να στελεχωθούν µε το αναγκαίο µόνιµο ιατρικό και
άλλο προσωπικό για να παρέχουν στους πολίτες υψηλής στάθµης υπηρεσίες υγείας;»
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Αθανάσιο Λεβέντη θα απαντήσει
η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ, κύριε Αντιπρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο µεγάλο πρόβληµα που αντιµετώπισα πηγαίνοντας στο Υπουργείο
Υγείας ήταν η έλλειψη παιδιάτρου στην Ιθάκη. Έχουν πλέον συµπληρωθεί δυο χρόνια που δεν υπάρχει παιδίατρος στο νησί.
Και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχω και µια ιδιαίτερη ευαισθησία
λόγω καταγωγής από την Κεφαλλονιά και προσπάθησα, πραγµατικά, εξαρχής να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το
πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Προκηρύξαµε µόνιµη θέση γιατρού-παιδιάτρου του ΕΣΥ πριν
από τα Χριστούγεννα. ∆υστυχώς, εκείνη η προκήρυξη απέβη
άγονη. Επαναπροκηρύξαµε τη θέση παιδιάτρου, αµέσως µετά τα
Χριστούγεννα. Μόλις την προηγούµενη Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου έληγε η προθεσµία. Μέχρι στιγµής δεν έχω τα στοιχεία,
ελπίζουµε -επειδή περιµένουµε µια εβδοµάδα για να έχουµε όλες
τις αιτήσεις- µήπως αυτήν τη φορά ο διαγωνισµός όντως έχει
αποτέλεσµα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη είναι για ένα µόνιµο γιατρό.
Ταυτόχρονα έχουµε δηλώσει τη διάθεση, υπάρχουν οι πιστώσεις και για επικουρικό γιατρό. ∆υστυχώς υπάρχει πρόβληµα κάλυψης. Και εδώ είναι ένα ζήτηµα, το οποίο αντιµετωπίζουµε και
σε άλλα νησιά ή σε αποµακρυσµένες περιοχές. Και έχει να κάνει
και µε την αλλαγή που έγινε τα προηγούµενα χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στο θεσµό του επικουρικού γιατρού.
Όπως ξέρετε, ο θεσµός του επικουρικού γιατρού ξεκίνησε,
κυρίως, για τα νησιά. Η διεύρυνση αυτού του θεσµού και για τα
αστικά κέντρα και το λεκανοπέδιο µε έγκριση του ΚΕΣΥ ναι µεν
-οφείλω να αναγνωρίσω- σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να κάλυψε αυξηµένες ανάγκες –το είδαµε τώρα και µε τις µονάδες
εντατικής θεραπείας που όντως εκεί βοηθηθήκαµε και από τη δυνατότητα πρόσληψης επικουρικών γιατρών- αλλά ταυτόχρονα,
δυστυχώς, περιόρισε το ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων σε
περιπτώσεις όπως η Ιθάκη.
Υπάρχει σε εξέλιξη και µε το Παιδιατρικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Αργοστολίου ένα πρόγραµµα, στο οποίο µάλιστα και ο
ίδιος ο νοµάρχης που είναι παιδίατρος συµµετέχει, αλλά βέβαια
αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι µόνιµη λύση.
Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι τώρα που αναλαµβάνει
και τυπικά -καθώς περιµένουµε τη δηµοσίευση- ο κ. Γκούµας, ο
διοικητής της υγειονοµικής περιφέρειας, ο οποίος πέρασε από
ακρόαση στη Βουλή πριν από λίγες µέρες -ένα από τα πρώτα θέµατα που θα του θέσουµε µε το που θα αναλάβει και τυπικά- θα
είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα λύση στο θέµα
αυτό του παιδιάτρου.
Ταυτόχρονα να σας ενηµερώσω ότι όσον αφορά το Περιφερειακό Ιατρείο Σταυρού που ήταν το δεύτερο ερώτηµα που θέσατε –αν δεν προλάβω θα επανέλθω στη δευτερολογία µουαυτή τη στιγµή έχουν προκηρυχθεί τέσσερις θέσεις από το
Υπουργείο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον µόνο για µια θέση και γι’
αυτόν το λόγο θα υπάρξει παράταση της θητείας στους γιατρούς
που υπηρετούν τώρα, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του
κέντρου υγείας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
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Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι αναγνωρισµένη από όλους µας η ευαισθησία σας για το χώρο της υγείας. Και είπατε ότι θα κάνουµε
ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι µπορούµε. Αλλά, το θέµα δεν είναι τι µπορείτε εσείς, εσείς έχετε όλες τις αγαθές προθέσεις. Υπάρχουν,
όµως, δυσκολίες. Το ερώτηµα είναι, πώς ξεπερνάµε τις δυσκολίες. Γιατί, ούτως ή άλλως, αυτή είναι η κατάσταση -που και εσείς
διεκτραγωδήσατε- δυο χρόνια χωρίς παιδίατρο τετρακόσια παιδιά σχολικής ηλικίας, πάνω από πεντακόσια παιδιά συνολικά, σ’
ένα ακριτικό νησί, ένα ιστορικό νησί. Καταλαβαίνετε και όταν
βγαίνουν και φωνάζουν «οι Ιθιακοί πληρώνουν φόρους και δεν
έχουν ντοτόρους».
Λοιπόν, δεν νοµίζω ότι είναι αυτό τιµητικό για κανέναν. Και, βέβαια, δεν είναι µόνο η Ιθάκη –το είπατε και εσείς- είναι και άλλες
πολλές περιοχές. Στα νησιά όµως, πρέπει να δείξουµε µια ιδιαίτερη ευαισθησία και να καταβάλλουµε µια πολύ µεγαλύτερη
προσπάθεια, γιατί αν συµβεί κάτι σ’ ένα χωριό στην ηπειρωτική
χώρα, σε µια απόσταση µιας-δύο ωρών µπορεί να βρεθεί λύση.
Το νησί που µπορεί να είναι αποκλεισµένο για ώρες ή για µέρες
µερικές φορές, λόγω καιρικών συνθηκών δεν έχει αυτά τα περιθώρια. Εποµένως εδώ πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. ∆εν
νοµίζω, όµως, ότι είναι αδύνατον να επιλυθούν τα προβλήµατα.
Πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα, κυρία Υπουργέ. Πολλά αποµακρυσµένα νοσοκοµεία δεν έχουν παιδίατρους. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, πρέπει να βρεθεί και άλλος τρόπος. Ενδεχοµένως,
µπορεί να περνάνε υποχρεωτικά µια θητεία οι παιδίατροι ή κάποιες άλλες ειδικότητες για να µπορέσουν να στελεχώσουν έτσι
αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες άγονες.
Όµως, σήµερα έχουµε εβδοµήντα χιλιάδες γιατρούς στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο να µην έχουν τα παιδιά παιδίατρο. Αυτό
οµολογώ ότι δεν µπορώ να το καταλάβω. Πώς τα καταφέρνουµε
σε αυτόν τον τόπο να πνιγόµαστε σε µια κουταλιά νερό!
Θα ήθελα από την άλλη, κυρία Υπουργέ, να πω και κάτι άλλο.
Σήµερα είναι Τρίτη και συζητούµε ερωτήσεις από µεταφορά. Η
ερώτηση έχει γίνει πριν δυο µήνες. Το Υπουργείο σας, καθυστερεί να δώσει απαντήσεις και βλέπω ότι και οι άλλες ερωτήσεις
που είναι εδώ, είναι ύστερα από καθυστέρηση στις απαντήσεις
σας. Το είπα και την προηγούµενη εβδοµάδα που επίσης, εδώ
ήσασταν και απαντούσατε, γιατί σχεδόν εσείς µονοπωλείτε –µε
την καλή έννοια- το ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις που συζητούµε
αφορούν, κυρίως, το δικό σας Υπουργείο που σηµαίνει ότι δεν
έχουν απαντηθεί εγκαίρως. Εποµένως πρέπει να ξεκινήσουµε και
από αυτό. Αυτό µπορεί να γίνει, να απαντάνε άµεσα, έγκαιρα αν
είναι δυνατόν.
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν
τρόποι πρέπει να δούµε πώς το έχουν αντιµετωπίσει και οι άλλες
αναπτυγµένες χώρες που έχουν περισσότερη εµπειρία κι έχουν
καλύτερη οργάνωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Και βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι κι η δικιά σας εντατική προσπάθεια θα έχει γρήγορο αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι παρατηρήσεις του συναδέλφου είναι πάντα ευπρόσδεκτες.
Όπως βλέπετε, είµαι πάντα στη διάθεση της Βουλής, όποτε
υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, γιατί τα θέµατα της υγείας
είναι πολλά, είναι δύσκολα, είναι κρίσιµα και είναι κατανοητή και
ελπίζω ότι όλοι συµµεριζόµαστε αυτήν τη µεγάλη ευαισθησία
γύρω από αυτά τα θέµατα.
Θέλω να αναφερθώ ειδικότερα στο ζήτηµα του παιδιάτρου. Να
σας πω ότι πριν από τρεις εβδοµάδες, είχα πάει η ίδια στο Αρ-
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γοστόλι. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ µε τον Νοµάρχη. Εκεί
ήταν κι ο Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ο συνάδελφός µας
ο Σπύρος ο Μοσχόπουλος, ο Έπαρχος, ο ∆ήµαρχος. Είχα συναντήσει και το Κίνηµα των Πολιτών που είχαν έρθει µέχρι το Ληξούρι για να συζητήσουµε αυτά τα θέµατα.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει αγανάκτηση. Όµως, ταυτόχρονα,
σας είπα ότι σ’ αυτούς τους τέσσερις µήνες, προκηρύξαµε δύο
φορές, µέσα σε τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία και µε τέτοια ανεργία που υπάρχει, θέση µόνιµου γιατρού-παιδιάτρου του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Ελπίζουµε αυτή τώρα η δεύτερη, παρ’ ότι µέχρι στιγµής δεν
έχει φανεί αλλά αφήνουµε αυτήν τη βδοµάδα να περάσει, µήπως
τη λάβουµε και µε το ταχυδροµείο, υπάρξει η αίτηση.
Σε κάθε περίπτωση µεταβατικά αυτό που εφαρµόζουµε τώρα
σε συνεργασία µε το παιδιατρικό τµήµα του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου του Αργοστολίου, είναι δύο φορές τη βδοµάδα να επισκέπτεται παιδίατρος την Ιθάκη. Αυτό φυσικά όπως και εσείς
λέτε πολύ σωστά είναι µεταβατικό, δεν µπορεί να είναι η οριστική
λύση γι αυτό θα κινηθούµε σε δύο κατευθύνσεις.
Η πρώτη είναι µε το νέο διοικητή της υγειονοµικής περιφέρειας τον κ. Γκούµα, να βρούµε γρήγορα µία λύση µόνιµη και
ταυτόχρονα -αυτό που και εσείς είπατε και έχετε πάρα πολύ µεγάλο δίκιο- χρειάζεται µία νέα θεσµική προσέγγιση στο θέµα
αυτό, διότι αλλιώς σήµερα είναι η Ιθάκη. Θα αντιµετωπίσουµε το
πρόβληµα της Ιθάκης αλλά θα προκύψει κάπου αλλού.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να δούµε συνολικά και µε κίνητρα όπως
πολύ σωστά είπατε και µε κάποιες υποχρεώσεις να µπορέσουν
να καλυφθούν οι ανάγκες που αφορούν τα νησιά µας και τις αποµακρυσµένες περιοχές. Και εδώ και οι δικές σας προτάσεις φυσικά και των άλλων συναδέλφων είναι, πραγµατικά, χρήσιµες για
να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε µία τέτοια ρύθµιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ(Ροδούλα Ζήση): Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούµε και εµείς θερµά και πιστεύουµε και στις θεσµικές αναδιαρθρώσεις αλλά και στη λύση των προβληµάτων υγείας που
απασχολούν, όλους µας, και είναι ανάγκη για όλη τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητήσουµε τώρα την µε
αριθµό 3594/5-1-2010 δεύτερη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση αποζηµιώσεων στους καλλιεργητές του Νοµού Πέλλας που έχουν
πληγεί από ακαρπία και µειωµένη παραγωγή.
Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής…
(Θόρυβος στη Αίθουσα)
Γιατί διακόπτετε τη διαδικασία, ποιο πρόβληµα υπάρχει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ
δώστε µου το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας δίνω το λόγο αλλά σε
τι συνίσταται η διακοπή αυτή που κάνετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Μισό λεπτό θα το καταλάβετε
αµέσως. ∆εν θέλω να συµµετάσχω σ’ αυτήν τη συζήτηση και δεν
το κάνω για να υποτιµήσω τον κύριο Υφυπουργό, τον κ. Καρχιµάκη, που τον σέβοµαι και τον υπολήπτοµαι σαν συνάδελφο
αλλά το θέµα αυτό αφορά την κ. Μπατζελή µε την οποία είχαµε
δύο συναντήσεις.
Κατέθεσα γραπτή ερώτηση, δεν απάντησε, περίµενα να έρθει
σήµερα αφού αυτό είναι ένα σοβαρό θέµα του νοµού µου και θα
συνεχίσω κάθε βδοµάδα να επαναλαµβάνω την ερώτηση αυτή
µέχρις ότου έρθει η κ. Μπατζελή.
Είµαι Βουλευτής δεκαπέντε χρόνια, δεν το έχω κάνει ποτέ. Θα
πρέπει να µάθει η κ. Μπατζελή να σέβεται τον Κώδικα ∆εοντολογίας και ειδικότερα τον Κανονισµού της Βουλής. Κάθε εβδοµάδα θα επαναλαµβάνω την ερώτηση µέχρις ότου έρθει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Καρασµάνη, αυτό
που µόλις είπατε είναι αντίθετο από τον Κανονισµό της Βουλής.
Παρίσταται ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υφυπουργός. ∆εν έχει ξανασυµβεί και εσείς ο ίδιος το είπατε -γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει λάθος σε αυτή σας την πρακτική- ότι στα δεκαπέντε χρόνια
πρώτη φορά το κάνετε αυτό, γιατί ξέρετε ότι είναι αντίθετο προς
τον Κανονισµό.
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Εγώ συνεχίζω να διαβάζω το περιεχόµενο της ερώτησης του
κ. Καρασµάνη προς την Υπουργό…
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Καρασµάνης αποχωρεί από
την Αίθουσα της Βουλής)
Αποχωρείτε, κύριε Καρασµάνη, από την Αίθουσα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Βεβαίως να µάθουν να σέβονται
την κοινοβουλευτική δεοντολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται σήµερα για πρώτη φορά, δεν έχει ξανασυµβεί, είναι ανεπίτρεπτο και αντίθετο στον Κανονισµό της Βουλής. Συνεχίζουµε,
λοιπόν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Ζητάει ως Υπουργός το λόγο, δεν απαντάει.
Μπορεί να πάρει το λόγο. Βλέπω µία πολύ µεγάλη ευκολία µε
το να κανονίζετε κάθε φορά τον Κανονισµό της Βουλής κατά το
δοκούν.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κάποιοι νοµίζουν ότι µπορούν να αντικαταστήσουν το Προεδρείο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι όταν παρίσταται Υπουργός και ζητάει το λόγο, µπορεί
να τον πάρει. Επίσης γνωρίζετε ότι αυτό που µόλις έγινε από τον
εκλεκτό συνάδελφο, τον κ. Καρασµάνη, είναι αντίθετο στον Κανονισµό και θα έπρεπε να είχε και τη δική σας αντίδραση αυτή η
πρακτική που δεν έχει ξανασυµβεί. Είναι πρωτοφανές.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι οι κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας εισάγουν νέα ήθη και εν πάση
περιπτώσει θέλω να κάνω µία διευκρίνιση, διότι εδώ ο κύριος συνάδελφος αναφέρθηκε στην Υπουργό και είπε ότι δεν απάντησε.
Η ερώτηση απαντήθηκε έστω και εκπρόθεσµα και αντιλαµβάνεστε ότι αυτό στο οποίο αναφέρθηκε δεν είναι αληθές.
Όπως είχε δικαίωµα ο κύριος συνάδελφος, µπορούσε να την
επαναφέρει για να συζητηθεί και την έφερε. Από εκεί και πέρα
αυτό που έκανε, νοµίζω χαρακτηρίστηκε και από τον ίδιο. ∆εν
µπορώ σε καµµία περίπτωση να πω τίποτα περισσότερο γι αυτήν
τη συµπεριφορά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ(Ροδούλα Ζήση): Εισερχόµαστε στις Αναφορές-ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 585/3-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού.
Η ερώτηση του συνάδελφου Βουλευτή, κ. Κεγκέρογλου έχει
ως εξής:
«Η αποτυχία της προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας να στηρίξει τον αγροτικό τοµέα της χώρας µας προκάλεσε µεγάλη ζηµιά στους αγρότες. Η ολιγωρία που επέδειξε για
την ενεργοποίηση των προγραµµάτων για τους αγρότες και τους
κτηνοτρόφους είναι χαρακτηριστική.
Η πολύχρονη καθυστέρηση στην έναρξη των προγραµµάτων
αγροτικού εξηλεκτρισµού συνέβαλε στην αύξηση του κόστους
παραγωγής και τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος.
Συγκεκριµένα, η προηγούµενη κυβέρνηση αρχικά διέκοψε τη
χρηµατοδότηση των προγραµµάτων εξηλεκτρισµού των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µε αποτέλεσµα πολλοί δικαιούχοι να αναγκάζονται να χρησιµοποιούν γεννήτριες, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση του κόστους παραγωγής
των προϊόντων τους εξαιτίας µεγάλης αύξησης των καυσίµων.
Στη συνέχεια µετά από δίχρονη και πλέον καθυστέρηση και
µετά από τις συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις µας την
άνοιξη του 2009, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση την οποία ανακάλεσε
σχεδόν αµέσως. Στην ουσία αυτή, δεν εφαρµόστηκε ποτέ παρά
τις τότε δεσµεύσεις των αρµοδίων Υπουργών για την άµεση υλοποίηση της.
Επειδή τα προγράµµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού, που συµ-
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βάλλουν στην δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τοµέα, αφορούν χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που δικαιούνται τη στήριξη µας για να µπορέσουν να
µειώσουν το κόστος παραγωγής και να στηρίξουν το εισόδηµά
τους.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειµένου να αλλάξει η αρνητική κατάσταση που δηµιούργησε η προηγούµενη κυβέρνηση
και να εκδοθεί η απόφαση για την έναρξη των προγραµµάτων
αγροτικού εξηλεκτρισµού;».
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου Βουλευτή Ηρακλείου θα
απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Μιχαήλ Καρχιµάκης.
Κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πολύ
ορθά θέτει ο κ. συνάδελφος αυτό το θέµα και πριν προχωρήσω
να µπω ακριβώς στο θέµα που θίγει, θέλω να κάνω µερικές επισηµάνσεις.
Κύριε συνάδελφε, επιβεβαιώσαµε από τις πρώτες µέρες ανάληψης των καθηκόντων µας ως πολιτική ηγεσία µια χαρακτηριστική ολιγωρία και την πολιτική ανεπάρκεια της απελθούσας
κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τα προγράµµατα του Υπουργείου.
Ξέρετε ποια ενεργοποίησε. Ρουσφετολογικά και πελατειακά
πρώτα.
Αποτέλεσµα αυτής της προχειρότητας είναι οι αγρότες να
βρεθούν αντιµέτωποι µε πολλά και σηµαντικά αδιέξοδα που συρρίκνωσαν το εισόδηµα τους και όπως σωστά αναφέρεται αύξησαν το κόστος παραγωγής τους.
∆εν ήταν µόνο οι καθυστερήσεις σε έργα υποδοµών αλλά και
οι πελατειακές πρακτικές υποτίµησαν τον αγρότη. Οι πολιτικές
προχειρότητας χωρίς όραµα και χωρίς µελέτη. Η αδιαφάνεια και
η σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος η αναξιοπιστία και οι διαχωριστικές γραµµές που εµπόδιζαν την σύµπλευση για την ανάληψη κοινών δράσεων, η αδυναµία διαλόγου µε όλους τους
εµπλεκόµενους, αλλά και η οικονοµική συρρίκνωση του προγράµµατος που ήταν πάνω από 5.000.000.000 -στα 2.000.000.000
περίπου- µε διάφορες λογικές πελατειακές, υπερδεσµεύσεων,
ρουσφετολογικές, χωρίς στόχο.
Αυτά είναι τα στοιχεία που διογκούµενα τα τελευταία χρόνια
εγκλώβισαν το σύνολο των φορέων που ασχολούνται µε τον
αγροτικό τοµέα και σε µία αντιπαραγωγική λογική. Μία λογική
που µας αδίκησε όλους.
Εµείς ανατρέπουµε αυτήν τη νοοτροπία και την αντικαθιστούµε µε καθαρές σχέσεις και καθαρές στοχεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό και αναφορικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013, περιλαµβάνεται και το µέτρο 125α ∆ράση 3 αγροτικός εξηλεκτρισµός, στο οποίο πολύ σωστά αναφέρεστε.
Το πρόγραµµα αυτό του αγροτικού εξηλεκτρισµού, όπως άλλωστε και το σύνολο των δράσεων που αφορούν σε δηµόσια
έργα και ειδικότερα στις γεωργικές υποδοµές επανεξετάζεται,
προκειµένου να ανταποκριθεί στα χρηµατοδοτικά δεδοµένα και
στις αναληφθείσες δεσµεύσεις του προγράµµατος, καθώς και
στις νέες προτεραιότητες του προγράµµατος που θέλουµε να
θέσουµε.
Ειδικότερα, για τον αγροτικό εξηλεκτρισµό, επειδή στο τεχνικό
δελτίο του µέτρου περιγράφεται ως δηµόσια υποδοµή και µε δεδοµένο ότι η ∆ΕΗ συµµετέχει στο κόστος δαπάνης, θα πρέπει να
γίνουν απαραίτητες τροποποιήσεις για να προχωρήσει αποτελεσµατικά η υλοποίηση του µέτρου.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της δράσης οριστικοποιούνται
στο αµέσως προσεχές διάστηµα, έπειτα από την ολοκλήρωση
της προβλεπόµενης διαδικασίας αναθεώρησης του προγράµµατος και η οποία ολοκληρώνεται µε όρους διαφάνειας και ξεκάθαρο στόχο ώστε να αποδώσει το µέγιστο αποτέλεσµα προς
όφελος των αγροτών της περιφέρειας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο ερωτών Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηρακλείου κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα πω κάτι
καινούργιο ή κάτι που δεν αποδέχονται όλοι οι συνάδελφοι, από
όλες τις πτέρυγες σε αυτήν την Αίθουσα, αν υπενθυµίσω την κατάσταση στην οποία οδήγησε τον αγροτικό τοµέα η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η παραγωγική βάση της χώρας βαίνει προς διάλυση. Το κόστος παραγωγής, από την αδιαφορία για τις απανωτές ανατιµήσεις στην αγορά, έχει φτάσει στα ύψη και έχει καταστήσει την
καλλιέργεια αδύνατη. Την ίδια ώρα αδιαφορεί, αδιαφόρησε έξι
χρόνια, για την κατάσταση που υπήρχε σε σχέση µε την εµπορία
των αγροτικών προϊόντων.
Εποµένως αυτό που όλοι σήµερα γνωρίζουµε, αυτό που όλοι
διαπιστώνουµε θα έπρεπε µε συγκεκριµένα µέτρα να έχει αντιστραφεί. Και ποια είναι τα συγκεκριµένα µέτρα; Τι µας είχε πει η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας; Ό,τι στα πλαίσια της 4ης
Προγραµµατικής Περιόδου επεξεργάστηκε ένα πρόγραµµα που
το ονόµασε «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» µε βάση το οποίο θα
γίνει η στήριξη στον αγροτικό τοµέα. Πολύ καλά µέχρι εδώ.
Εµείς διαφωνήσαµε σε πολλές πτυχές αυτού του προγράµµατος, διαφωνήσαµε για το ύψος, αλλά εν πάση περιπτώσει να
δούµε τι έγινε. Στις 29 Νοεµβρίου του 2007 εγκρίθηκε αυτό το
πρόγραµµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι που παρέδωσε
την εξουσία η Νέα ∆ηµοκρατία δεν είχε ενεργοποιήσει τα προγράµµατα στήριξης των αγροτών, µε βάση αυτό το πρόγραµµα,
παρά µόνο –όπως ειπώθηκε πολύ σωστά από τον Υπουργό- αυτά
που τις έδιναν πολιτική αβάντα. Παραδείγµατος χάριν, να θυµίσουµε ότι ενώ είχε συγκεκριµένο ποσό για τους νέους αγρότες,
µοίρασε οκτώµισι χιλιάδες βεβαιώσεις για ένταξη στο πρόγραµµα και σήµερα το ποσό δεν φτάνει για να πάρουν οι νέοι
αγρότες αυτό που προβλεπόταν από την αρχή.
Το ίδιο έκανε και µε τα άλλα προγράµµατα. Για το Πρόγραµµα
του Αγροτικού Εξηλεκτρισµού, που συζητάµε, πρέπει, κύριε
Υπουργέ, να µας πείτε που πήγαν τα λεφτά. Γιατί κάπου αλλού
τα πήγαν τα λεφτά. Τα µοίρασε ο κ. Χατζηγάκης τα 500 από εδώ
κι από εκεί ρουσφετολογικά και δεν έµειναν για τα προγράµµατα;
Ήταν τα χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά που µοίρασε;
Πού πήγαν τα λεφτά, τελικά; Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να
το γνωρίζει ο αγρότης.
Το δεύτερο και συγκεκριµένο που θέλουµε είναι µε βάση αυτή
την κατάσταση που παραλάβατε, το χάος που παραλάβατε –και,
πραγµατικά, κατανοούµε το δύσκολο έργο, το οποίο έχετε αναλάβει- πότε θα µπει σε τάξη; Πότε θα είµαστε έτοιµοι να πούµε
ότι µπορεί να είναι εντάξει;
Γιατί ξέρετε τι συµβαίνει; Τώρα υπάρχει η γεώτρηση, το νερό
που χρειάζεται αξιοποίηση, υπάρχει το ποιµνιοστάσιο που θέλει
το ρεύµα για να λειτουργήσει, υπάρχει η αγροτική αποθήκη που
θέλει το ρεύµα. Ο αγρότης θέλει να γνωρίζει, κυρία Πρόεδρε,
εάν φέτος θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραµµα ή αν θα λειτουργήσει από το Σεπτέµβρη. Λέω ενδεικτικά τις ηµεροµηνίες.
Εάν είστε σε θέση να το πείτε, να δηµοσιοποιηθεί και να κοινοποιηθεί στους αγρότες, ούτως ώστε να κάνουν τον προγραµµατισµό τους, να µην τους έχουµε στην ανασφάλεια. Από το
Νοέµβριο του 2007 έχει σταµατήσει το Πρόγραµµα «Αγροτικού
Εξηλεκτρισµού» και τους λέµε συνέχεια του χρόνου και του χρόνου, ως πολιτεία. Επιτέλους, ας υπάρξει µια υπεύθυνη απάντηση
προκειµένου να αντιµετωπίσουµε, βέβαια, και το µεγάλο θέµα
που είπατε ότι τα χρήµατα έχουν πάει από εδώ κι από εκεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και τα ερωτήµατα που έθεσε ο
αγαπητός συνάδελφος είναι ερωτήµατα και δικά µου και του
Προεδρείου. Περιµένω µε αγωνία τις απαντήσεις σας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε, νοµίζω ότι µάλλον απαντήσατε εσείς για εµένα. Τα είπατε µε τόση
σαφήνεια που νοµίζω ότι δεν αφήνετε και πολλά περιθώρια.
Πραγµατικά, αναρωτιόµαστε όλοι γιατί το πρόγραµµα ενώ
εγκρίθηκε από το 2007 δεν ενεργοποιήθηκε. Μα πώς να ενεργοποιηθεί, κύριοι συνάδελφοι, όταν οι πελατολόγοι της παράταξης
που κυβέρνησε τον τόπο για πεντέµισι χρόνια γυρνούσαν ανά
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την Ελλάδα και το υποσχέθηκαν τρεις και τέσσερις φορές. Από
πού να αρχίσουν; Από πού να αρχίσουν και πού να τελειώσουν;
Όταν το πρόγραµµα µε τα εγγειοβελτιωτικά περιφέρθηκε σε
όλη την Ελλάδα επί τρεις και τέσσερις φορές, όταν στο πρόγραµµα για τα ΟΠΑΧ γύρισαν, αγαπητοί συνάδελφοι, και εξαπάτησαν το σύνολο των δηµάρχων από 1.200.000.000 ευρώ όπου
µε αυτές τις δεσµεύσεις και τις υποσχέσεις το πρόγραµµα
έφτανε στο 1.000.000.000.000 ευρώ και γνώριζαν ότι είχε
330.000.000. Κι αν θα δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιους εντάξανε θα διαπιστώσετε ότι ήταν όλοι µε κοµµατικά κριτήρια! Το
95%! Αν δείτε στους νοµούς θα δείτε ποιοι έχουν ενταχθεί. Αλλά
την ίδια ώρα έλεγαν και στους άλλους στείλτε τις προτάσεις σας.
Βεβαίως, δεν µπορούσε να ενεργοποιηθεί το πρόγραµµα. Και
βεβαίως, πολύ ορθά θέσατε ότι πρέπει επιτέλους να τελειώνουµε
µε αυτά τα προγράµµατα, να δούµε τι λεφτά έχουν µείνει, γιατί
οµολογώ ότι που κάθε φορά «σκανάρουµε» το πρόγραµµα αυτό,
αντιλαµβανόµαστε ότι όλο και λιγότερα χρήµατα υπάρχουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Πρέπει, λοιπόν, να καταλήξουµε κάπου, να σταµατήσουµε να
δούµε τι τελικά υπάρχει. Στις προτεραιότητές µας είναι πραγµατικά το Πρόγραµµα του «Αγροτικού Εξηλεκτρισµού». Θα αναζητήσουµε ό,τι ποσά µπορούµε να διασφαλίσουµε από αυτά που
έχουν µείνει, γιατί πραγµατικά πιστεύουµε ότι συµβάλλει αυτό
το πρόγραµµα και στην περιβαλλοντική ισορροπία, αλλά και στη
µείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών της περιφέρειας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Κλείνουµε µε την υπ’ αριθµόν 2860/17-12-2009 δεύτερη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννη Ανδριανού
προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την εξαίρεση των ελαιοπαραγωγών και των παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης.
Η ερώτηση έχει ως εξής:
«Με το από 14 ∆εκεµβρίου 2009 δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ανακοινώθηκε η απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην καταβολή 44.000.000.000 ευρώ για την αποζηµίωση ελαιοπαραγωγών βρώσιµης ελιάς, ήτοι 2 ευρώ ανά
δένδρο για τις ζηµιές που προκλήθηκαν από πυρινοτρήτη στην
ελαιοπαραγωγή των Νοµών Βοιωτίας, Εύβοιας, Μαγνησίας,
Φθιώτιδα, Φωκίδας και Χαλκιδικής. Ακόµη, αναφέρεται ότι θα
αποζηµιωθεί η προσβολή που υφίστανται οι µηλιές από φουζικλάδι στη δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στους Νοµούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
Ο αποκλεισµός των ελαιοπαραγωγών της Αργολίδας, των
οποίων η παραγωγή πλήττεται οµοίως, από την ως άνω αποζηµίωση δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα και ανησυχεί τον αγροτικό
κόσµο του νοµού.
Κατόπιν αυτών ερωτάται η Υπουργός:
Με ποια κριτήρια αποφάσισε τον άδικο αποκλεισµό των ελαιοπαραγωγών της Αργολίδας από την ως άνω αποζηµίωση;
Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για τη διόρθωση αυτής
της άδικης απόφασης;»
Στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Καρχιµάκης.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν πρόκειται
να κυβερνήσει ούτε µε αποκλεισµούς αγροτών ούτε µε διαρροές
για την πραγµατοποίηση έργων, από τα οποία εξαρτάται το
παρόν και το µέλλον χιλιάδων συµπολιτών µας.
Αυτές οι πρακτικές ανήκουν στο παρελθόν. Αποδίδουν την
ιστορική ευθύνη σ’ εκείνους που τις καλλιέργησαν και σήµερα
δοκιµαζόµαστε όλοι από τα επικίνδυνα αποτελέσµατα τους. ∆ική
µας βασική πολιτική αρχή είναι όλοι οι πολίτες να αντιµετωπίζονται µε ίσους όρους, να τερµατιστεί η καταχρηστική εκµετάλλευση των αγροτών και ο σχεδιασµός των έργων να γίνεται
στοχευµένα, αποδίδοντας ουσιαστικές λύσεις στην περιφέρεια
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και σεβασµό στα χρήµατα του φορολογούµενου πολίτη.
Με λίγα λόγια ο στόχος µας είναι να ανατρέψουµε αυτήν τη
νοοτροπία, τη νοοτροπία µε τις πολιτικές εξαρτήσεις και τις αντιπαραγωγικές πρακτικές που κληρονοµήσαµε. Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, προχωρούµε στην αναµόρφωση του κανονισµού
ασφάλισης φυτικής και ζωικής παραγωγής του ΕΛΓΑ, εντάσσοντας νέα ζηµιογόνα αίτια λόγω κλιµατικών αλλαγών, ώστε οι
αγρότες να γνωρίζουν πραγµατικά τι δικαιούνται εξ’ αρχής,
χωρίς να εξαρτώνται από τις προθέσεις κανενός πολιτικού παράγοντα.
Προχωρούµε αποφασιστικά στη νοµοθετική ρύθµιση µε άµεσο
στόχο την ψήφιση του νοµοσχεδίου µέσα στο 2010, εξετάζοντας
µέτρα για την ταχύτερη αποζηµίωση των αγροτών, όπως και το
να εντάξουµε τη χρήση νέων τεχνολογιών για δικαιότερη κατανοµή των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ, γιατί γνωρίζουµε ότι ο
ΕΛΓΑ εδώ και καιρό δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των σηµερινών συνθηκών ούτε στις µελλοντικές ανάγκες.
Αυτήν την κατάσταση η Νέα ∆ηµοκρατία δεν θέλησε ποτέ να
τη διαχειριστεί, γιατί φοβήθηκε να ανατρέψει τις πελατειακές
σχέσεις και τα ιδιοτελή συµφέροντα που παρασιτούσαν σε
βάρος της αγροτικής οικονοµίας και του δηµοσίου συµφέροντος.
Εµείς έχουµε ευθύνη απέναντι στους αγρότες να προχωρήσουµε σε ριζικές αλλαγές, ενισχύοντας το εισόδηµά τους, µα
πάνω απ’ όλα διασφαλίζοντας την αξιοπρέπειά τους ως επαγγελµατιών και πολιτών ενός κράτους δικαίου.
Αναφορικά µε την αποζηµίωση των ζηµιών από την προσβολή
του πυρινοτρήτη στις ελαιοκαλλιέργειες διαφόρων νοµών της
χώρας, αυτή έγινε µε βάση τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν
από τον ίδιο τον ΕΛΓΑ στους νοµούς, καθώς παρατηρήθηκε
εντονότατη προσβολή η οποία βρισκόταν µάλιστα στα πρώτα
στάδια του καρπού, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατο να περιοριστεί ή να εξαλειφθεί µε τα συνήθη µέτρα φυτοπροστασίας.
Με την ίδια διαδικασία, µε βάση τις επισηµάνσεις του υποκαταστήµατος του ΕΛΓΑ Τρίπολης και αναφορικά µε τα εσπεριδοειδή, δεν παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2009 έντονα καιρικά
φαινόµενα στο Νοµό Αργολίδας έτσι ώστε να διαπιστωθούν φαινόµενα ακαρπίας στις καλλιέργειες του νοµού. Το λέω για τον
ΕΛΓΑ Τρίπολης, γιατί ξέρετε ότι είναι το πιο φαύλο κοµµάτι του
µηχανισµού που αναπτύξατε. Όταν ο ΕΛΓΑ Τρίπολης λέει αυτά
και θα σας φέρω παράδειγµα…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Είναι δυνατόν να µιλάτε για τους
δηµοσίους υπαλλήλους έτσι;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θα σας φέρω παράδειγµα…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Να γίνει έλεγχος.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θα γίνει έλεγχος…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Είναι δυνατόν να προσβάλετε
κατ’ αυτόν τον τρόπο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Λυκουρέντζο,
δεν έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): …αυτό που θα καταθέσω θα πάει στον εισαγγελέα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Τι εννοείτε όταν λέτε «φαύλο» κοµµάτι; Έχετε φακέλους για τους δηµοσίους υπαλλήλους από
τώρα;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Φαύλο! Θα το καταθέσω αµέσως για να το
δείτε.
Προσέξτε, αποζηµίωση…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Μιλάτε εσείς;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αποζηµίωση σε µηλιές: Τριάντα πέντε µηλιές στην αποζηµίωση. Οι τριάντα πέντε µηλιές επανεκτιµήθηκαν
και έγιναν τριακόσιες πενήντα. Αποζηµίωση 41.000 ευρώ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Να κάνετε Ε∆Ε…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Στον εισαγγελέα, κύριε συνάδελφε. Αυτές
είναι οι πρακτικές.
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αν έχετε στοιχεία, να κάνετε
Ε∆Ε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ, κύριε
Λυκουρέντζο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εµείς δεν θα ακολουθήσουµε αυτές τις συµπεριφορές. Όσοι συµπεριφέρονται µ’ αυτόν τον τρόπο…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αν έχετε στοιχεία…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): …που κατασπαταλούν το δηµόσιο χρήµα σε
βάρος των πολλών, θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Απαντήστε στην ερώτηση. ∆εν
απαντάτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Ανδριανός έχει το
λόγο για τρία λεπτά για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
∆υστυχώς ο κύριος Υφυπουργός ακολουθεί τη γνωστή τακτική, τη συνταγή ότι η επίθεση είναι η καλύτερη άµυνα. Εδώ
θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός να κάνει αυτές τις καταγγελίες
και να µην έχει ήδη στείλει στον εισαγγελέα τα όποια στοιχεία
διαθέτει.
Κύριε Πρόεδρε, τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου είναι
πραγµατικά και πιεστικά. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σ’ ολόκληρη τη χώρα και, βεβαίως, στο νοµό που έχω την τιµή να εκπροσωπώ, την Αργολίδα, αντιµετωπίζουν µια εξαιρετικά δύσκολη
κατάσταση, µια κατάσταση που επιδεινώνεται ακόµα περισσότερο από την οικονοµική κρίση και από τη µονόπλευρη φοροεισπρακτική πολιτική της Κυβέρνησης, όπως για παράδειγµα η
αύξηση της φορολογίας στα καύσιµα.
∆εν είναι υπερβολή –όλοι οι συνάδελφοι που εκλέγονται σε
αγροτικούς νοµούς το ξέρουν- πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι µετά βίας καλύπτουν τα έξοδά τους. Οι αγρότες άκουσαν το
σηµερινό Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει ψίχουλα τα
500.000.000 που έδωσε η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Τον πίστεψαν όταν τους έλεγε ότι τα λεφτά υπάρχουν, όταν υποσχόταν τουλάχιστον τα διπλάσια, την ώρα που ήξερε πολύ καλά
µάλιστα ότι την πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας.
Οι πολίτες αµέσως µετά τις εκλογές είδαν τον Πρωθυπουργό
να παίρνει πίσω όλα όσα προεκλογικά υποσχέθηκε και όχι µόνο
αυτό. Τον είδαν να µειώνει τη στήριξη στους νέους αγρότες, από
τα 45.000 ευρώ που ήταν στα 17.500 ευρώ, ανατρέποντας τα δεδοµένα και τα όνειρα των νέων µας, γιατί όταν µπήκαν οι νέοι
αγρότες στη διαδικασία αυτή, βάδιζαν σε συγκεκριµένο πλαίσιο
στήριξης και ανάλογα ξοδεύτηκαν.
Η Κυβέρνηση είναι ανακόλουθη και εποµένως αναξιόπιστη. Μ’
αυτά τα δεδοµένα είναι λογικό κάθε απόφαση της Κυβέρνησης
να αντιµετωπίζεται µε δυσπιστία και καχυποψία. Αυτό συνέβη και
στην περίπτωση της συγκεκριµένης υπουργικής απόφασης που
συζητάµε σήµερα για κατ’ εξαίρεση αποζηµίωση, που δυστυχώς
εξαίρεσε την Αργολίδα.
Στην Αργολίδα η ελαιοπαραγωγή είναι φέτος µειωµένη πάνω
από 60%, σε συνδυασµό µάλιστα µε τις χαµηλές τιµές. Όλα αυτά
έχουν ως αποτέλεσµα να φέρουν τους αγρότες στα όρια της
απόγνωσης. Οι ελαιοπαραγωγοί της Αργολίδας δικαιούνται να
µάθουν το πλήρες σκεπτικό βάσει του οποίου αποκλείστηκαν
από την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την
καταβολή αποζηµίωσης για ακαρπία. ∆ικαιούνται να µάθουν αν η
Κυβέρνηση σκοπεύει να προβεί σε αντίστοιχη κατ’ εξαίρεση -του
κανονισµού του ΕΛΓΑ- απόφαση αποζηµίωσης που θα καλύπτει
κατά τρόπο ισότιµο και δίκαιο και τις δικές τους ζηµιές.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν σήµερα δεν πείθουν κανένα. Είπατε στην εκπρόθεσµη απάντηση ότι
αποζηµιώνετε κατ’ εξαίρεση τις ζηµιές από πυρινοτρήτη και όχι
από δάκο, λες και δεν είναι και τα δυο έντοµα, λες και τα δυο δεν
έχουν το ίδιο αποτέλεσµα, την ακαρπία. Ακόµα και έτσι, θα καταθέσω για τα Πρακτικά σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχίας Αργολίδας που αποδεικνύει ότι
ο πυρινοτρήτης δεν κάνει διακρίσεις. Έπληξε -και µάλιστα µε
σφοδρότητα- και την Αργολίδα, όπως έπληξε και την Αρκαδία.
Καταθέτω και σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχίας Αρκαδίας.
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Και όµως και η Λακωνία –όπως λέει ο συνάδελφος κ. ∆αβάκηςκαι η Αργολίδα και η Αρκαδία και η Λακωνία, αλλά και άλλοι νοµοί
της χώρας δεν συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του Υπουργείου σας.
Θέλω να είµαι ξεκάθαρος. ∆εν σας µέµφοµαι, δεν σας ασκώ
κριτική για τις αποζηµιώσεις που δίνετε. Ίσα-ίσα καλά κάνετε και
τις δίνετε και πρέπει να τις δίνετε όταν υπάρχουν ζηµιές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
Γιατί είναι µια ανάσα ζωής για τον αγροτικό κόσµο, όταν η παραγωγή πλήττεται είτε από τον πυρινοτρήτη είτε από το δάκο ή
άλλες αιτίες. Ζητάω όµως µια πειστική εξήγηση για τον αποκλεισµό του τόπου µου, της Αργολίδας, αλλά και των άλλων νοµών
και αν –όπως φαίνεται- τέτοια εξήγηση δεν υπάρχει, ζητάω την
άµεση διόρθωση της αδικίας.
Είµαστε, λοιπόν, δικαιολογηµένα καχύποπτοι, κύριε Πρόεδρε,
γιατί στην Αργολίδα η δυσπιστία και η καχυποψία των αγροτών
έχει ακόµα µια αιτία. Είναι αυτή του γνωστού έργου του Αναβάλου. Εδώ θέλω πάλι µια διευκρίνιση για την προηγούµενη…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εγώ θα ήθελα να
ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υφυπουργός είχε δεσµευτεί ότι η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
θα υλοποιήσει το έργο όπως έχει δροµολογηθεί από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αργολίδος και είχε ζητήσει µετ’ επιτάσεως να καταγραφούν στα
Πρακτικά της Βουλής και σχετική δήλωση-δέσµευση του κ. Παπανδρέου για την υλοποίηση του έργου. Επειδή δεν έχουν ανοίξει ακόµη οι σχετικές προσφορές, θα θέλαµε να µας απαντήσει
τι γίνεται και µ’ αυτό το σηµαντικό έργο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ανδριανός καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Καρχιµάκης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξης και Τροφίµων): Ευτυχώς, κύριε συνάδελφε, που µέσα από
την απάντησή σας αυτή παραδεχθήκατε σε τι κατάσταση είχε
φέρει η κυβέρνησή σας την ελληνική οικονοµία. Είναι µία οµολογία. Και είναι πολύ σηµαντικό να το λέτε εσείς µέσα στη Βουλή.
Μας ζητάτε να συντηρήσουµε την οµηρία των αγροτών. Μας
ζητάτε να καταχραστούµε το ρόλο του ΕΛΓΑ. Μας ζητάτε να παραβούµε την κοινοτική νοµοθεσία και να επιτρέψουµε την επιβολή νέων προστίµων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Έλληνα
φορολογούµενο.
Η πολιτική της «κατ’ εξαίρεσιν» που ακολούθησε η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση σε όλα τα επίπεδα στο πρόσφατο παρελθόν είναι
η αιτία του κακού και η αιτία των στρεβλώσεων που έχουν δηµιουργηθεί. Βεβαίως η λογική του «κατ’ εξαίρεσιν» ίσχυσε παντού,
σε µια λογική πελατείας, οµηρίας, υποδούλωσης, αιχµαλωσίας.
Αυτή ήταν η στρατηγική: κατά περίπτωση, κατ’ αποκοπήν, υπόδουλοι πολίτες, υπόδουλοι αγρότες! Κατ’ εξαίρεσιν, λοιπόν, πριµοδότηση αµοιβών εξωφρενικών ποσών σε διευθυντές του
ΕΛΓΑ, κατ’ εξαίρεσιν και προνοµιακή µεταχείριση συγκεκριµένων
οµάδων, χάριν των οποίων δροµολογήθηκαν ιδιόµορφα πλαίσια
εξαίρεσης από πρόγραµµα 300.000.000 ευρώ όπου µία απόφαση
έδινε έγκριση 55.000.000 ευρώ σε µία εταιρεία, κατ’ εξαίρεσιν
προµήθειες σε τζιπ σε φορείς που δεν λειτούργησαν ποτέ, κατ’
εξαίρεσιν διαχειριστική ανεπάρκεια σκανδάλων, όπως τα νοθευµένα ηλιέλαια, από συγγενικά πρόσωπα Υπουργών της Κυβέρνησης, κατ’ εξαίρεσιν υπουργικές αποφάσεις για εξαγωγές
προϊόντων, µε κίνδυνο να τιναχθεί το εξαγωγικό εµπόριο στον
αέρα.
Αυτές τις κατ’ εξαίρεσιν καλούµαστε σήµερα να αντισταθµίσουµε. Το καταλαβαίνετε; Θα το καταλάβετε, λοιπόν, και να το
βάλετε µέσα σας. Ισοπεδώσατε αυτόν τον τόπο. Και τον ισοπεδώσατε µε στρεβλώσεις και µε συµπεριφορές οι οποίες σήµερα
αναπαράγουν νέες στρεβλώσεις και νέες διαδικασίες αδικίας.
Θα βάλουµε τάξη και θα υπάρξουν κανόνες, είτε σας αρέσει
είτε δεν σας αρέσει!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 18-2-2010 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε τρεις συνεδριάσεις. Στη σηµερινή και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής και την Πέµπτη 25-2-2010 θα
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συζητηθούν τα άρθρα του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Κύριε Υπουργέ, ζητήσατε το λόγο για να κάνετε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που προτάθηκαν από την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Παρακαλώ
να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής,
για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σπυρίδων Χαλβατζής ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον
Βουλευτή κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο και ως ειδικό αγορητή
το Βουλευτή κ. Νικόλαο Παπακωνσταντίνου.
Επίσης, από το Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ κ. Μαυρουδή Βορίδη ορίζεται, για τη συζήτηση
του σηµερινού νοµοσχεδίου, ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής
κ. Ηλίας Πολατίδης.
Επίσης, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα ορίζεται ως ειδικός αγορητής για τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτριος
Παπαδηµούλης.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Βασίλειος
Τόγιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΓΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε
σήµερα ένα ιδιαίτερα σηµαντικό, αλλά θα έλεγα και επίκαιρο νοµοσχέδιο. Είναι πλέον κοινό µυστικό ότι υπάρχει σοβαρό θέµα
µε την αξιοπιστία των επίσηµων ελληνικών στατιστικών στοιχείων.
Στη διαδικασία προετοιµασίας και δηµοσιοποίησης των στατιστικών στοιχείων, προφανώς, σηµαντικό ρόλο έχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Είναι ο αρµόδιος φορέας, ο οποίος διαβιβάζει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επίσηµα στοιχεία, τα οποία λαµβάνει από το Υπουργείο Οικονοµικών όσον αφορά τα δηµόσια
ελλείµµατα.
Η µέτρηση της ανεργίας στη χώρα µας, ο ρυθµός αύξησης
των τιµών, ο πληθωρισµός είναι άλλα ενδεικτικά, αλλά πολύ σοβαρά θέµατα για τα οποία αρµόδια είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Κατά καιρούς έχουν γίνει πολύ έντονες πολιτικές
αντιπαραθέσεις για το κατά πόσον τα δηµόσια στοιχεία αντικατοπτρίζουν ή όχι την πραγµατική κατάσταση. Εν όψει αυτής της
κατάστασης, η ανεξαρτητοποίηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό. Προφανώς αποτελούσε µια «βολική δυσλειτουργία».
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε διάφορες στατιστικές
αναφορές είτε υπήρχε αναξιοπιστία είτε πολύ περισσότερο –κι
αυτό είναι το πιο δυσάρεστο- υπήρξε «µαγείρεµα» των επίσηµων
στατιστικών στοιχείων. ∆υστυχώς, αυτά τα στοιχεία πολλές
φορές ως επίσηµα στοιχεία εµφανίζονταν ενώπιον ευρωπαϊκών
οργάνων µ’ έναν αστερίσκο, πράγµα που δήλωνε ότι ήταν δικής
µας παραγωγής και άρα µειωµένης αξιοπιστίας ή µειωµένης
αξίας. Η έκφραση «greek statistics» αποτελεί πλέον το πιο σύντοµο ανέκδοτο και εκφράζει την αναξιοπιστία των ελληνικών
στατιστικών στοιχείων.
Με δεδοµένη αυτήν την πρωτοφανή εικόνα αναξιοπιστίας που
δηµιούργησε η απελθούσα κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά και στους πολίτες της χώρας µας, η θωράκιση της αξιοπιστίας αυτών των στοιχείων, ιδίως των δηµοσιονοµικών, έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πολύ σηµαντικά στοιχεία µιας στρατηγικής
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και επαναφοράς σε χαµηλότερα ελλείµµατα, που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα µας τα επόµενα
χρόνια.
Το µέγεθος του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού της χώρας
ήταν απρόβλεπτο. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας εµφανίστηκε τραγικά αναξιόπιστη και στην παρουσίαση των στοιχείων.
Η εγκυρότητα των ελληνικών στατιστικών στοιχείων έχει αµφισβητηθεί έντονα και οφείλεται σ’ ένα µεγάλο µέρος στην επιλογή
της δηµοσιονοµικής απογραφής, η οποία διενεργήθηκε από την
προηγούµενη Κυβέρνηση, αλλά και στην αναντιστοιχία των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση µε
τα πραγµατικά στοιχεία της ελληνικής οικονοµίας.
Ας µιλήσουµε µε δεδοµένα. Συστήθηκε ανεξάρτητη επιτροπή
για την εξέταση της αξιοπιστίας των δηµοσιονοµικών δεδοµένων.
Στην επιτροπή συµµετείχαν ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες. Το
κύρος τους και η ανεξαρτησία τους δεν επιδέχεται καµµία αµφισβήτηση. Συµµετείχαν πρόσωπα που είναι αποδεκτά απ’ όλους.
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Στην έκθεση της επιτροπής επισηµαίνεται ότι ένα σοβαρό αίτιο
της κατάρρευσης της αξιοπιστίας του συστήµατος αποτελούν οι
διαφαινόµενες πολιτικές παρεµβάσεις. Η δυνατότητα πολιτικών
παρεµβάσεων συνδέεται, κυρίως, µε την στενή σχέση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος µε το Υπουργείο Οικονοµικών και την αδυναµία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
να λειτουργήσει υπεύθυνα και αυτόνοµα. Ταυτόχρονα στην έκθεση παρουσιάζεται ένα σύστηµα συλλογής επεξεργασίας και
γνωστοποίησης των στατιστικών στοιχείων διάτρητο.
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασµα που αναφέρεται στην έκθεση. Τα στοιχεία της κεντρικής κυβέρνησης που είχαν χρησιµοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου –σας θυµίζω ότι είναι η τελευταία
γνωστοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- αν και αυξηµένα
κατά τι σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισµού δεν ενσωµάτωναν τη µεγάλη επιδείνωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών που έχει συντελεστεί µεταξύ Ιανουαρίου και τέλους
Αυγούστου 2009 και υποδήλωνε διψήφιο ποσοστό του ΑΕΠ για
το έλλειµµα σε ολόκληρο το έτος. Η επιδείνωση αυτή ήταν ορατή
από την αρχή του έτους και αντανακλάται τόσο στα µηνιαία στοιχεία όσο και στα ταµειακά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος που
δηµοσιεύονταν ανελλιπώς κάθε µήνα.
Το πόρισµα µιλάει από µόνο του. Στα στοιχεία που είχαν αποσταλεί στην EUROSTAT στις 2 Οκτωβρίου παραµονές των βουλευτικών εκλογών το έλλειµµα είχε οριοθετηθεί στο 6% του ΑΕΠ
ενώ η µεγάλη αναθεώρηση του ελλείµµατος στο 12,7% του ΑΕΠ
έγινε γνωστή µε το έγγραφο που απέστειλε η ΕΣΥΕ στην EUROSTAT στις 21 Οκτωβρίου. Και γιατί συνέβη αυτό;
Το πόρισµα αφήνει σαφείς αιχµές για πολιτικές ευθύνες στην
ανακριβή αποστολή των δηµοσιονοµικών στοιχείων στην EUROSTAT προεκλογικά σηµειώνοντας ότι τα στοιχεία που απεστάλησαν δεν αντιστοιχούσαν στα στοιχεία που είχαν στείλει στην
ΕΣΥΕ διάφοροι φορείς και υπηρεσίες. Υπήρξε τελικά ηθεληµένη
προσπάθεια να σταλούν στοιχεία τα οποία δεν αντανακλούσαν
την πραγµατική δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας. Υπήρξαν
συγκεκριµένες πολιτικές σκοπιµότητες που εξυπηρετήθηκαν.
Το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας είναι κατ’ εξοχήν πρόβληµα πολιτικών επιλογών και µηχανισµών. Υπάρχουν συγκεκριµένες ευθύνες για την εκτίναξη του χρέους και του ελλείµµατος
της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Το λέγαµε εδώ και καιρό. Η
Νέα ∆ηµοκρατία στηρίχθηκε και κυβέρνησε πάνω σε πλαστά
στοιχεία διαµορφώνοντας µια ολόκληρη πολιτική πλασµατική. Η
ελληνική οικονοµία από το 2004 µετά την απογραφή και µέχρι το
2009 στηρίχθηκε σε πλασµατικά στοιχεία.
Υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινήσει τη
διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ενώπιον της
χώρας µας για την παραποίηση των στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέµπει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο θεωρώντας ότι τα στοιχεία στην καλύτερη περίπτωση είχαν λάθη ή και
στη χειρότερη περίπτωση παραποιήθηκαν. Κάποιοι παρέλαβαν
τα στοιχεία και έρχονται σήµερα µάλιστα και γίνονται τιµητές και
κατήγοροι της χώρας.
Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις η Βουλή των Ελλήνων δεν µπορεί να µείνει αδρανής. Πρέπει να υπάρξει µια τολµηρή θεσµική
απάντηση.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2004 παρέδωσε µια χώρα στην
αιχµή της ανάπτυξης και το 2009 την παρέλαβε σε τροµερή
ύφεση σε όλους τους τοµείς. Μέσα σε λίγους µόνο µήνες από
την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ υλοποιούνται εκείνα που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια.
Σχεδιάζονται και υλοποιούνται νοµοθετικές πρωτοβουλίες που
σηµατοδοτούν πολύ σηµαντικές αλλαγές για όλο το φάσµα της
δηµόσιας ζωής, των θεσµών, της οικονοµίας και της ανάπτυξης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Το Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιέχει ένα ειδικό κεφάλαιο για
την ποιότητα των δηµόσιων οικονοµικών καταδεικνύοντας την
πρόθεση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης για διαφάνεια και λογοδοσία στα δηµόσια οικονοµικά. Πρόθεσή µας δεν είναι µόνο η σταθεροποίηση
αλλά αυτό που κατ’ εξοχήν µας ενδιαφέρει είναι η πυροδότηση
της ανάπτυξης της χώρας. Γιατί θεωρούµε ότι αυτός είναι ο
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µόνος δρόµος για να βάλουµε τη χώρα σε µια διαφορετική δυναµική τροχιά.
Ταυτόχρονα φροντίζουµε ώστε τα δηµοσιονοµικά µέτρα, που
εκ των πραγµάτων είµαστε σε θέση να πάρουµε, να έχουν τα
στοιχεία της αναδιανοµής του πλούτου, της κοινωνικής συνοχής
και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σ’ αυτήν τη στρατηγική στον τοµέα της οικονοµικής διαχείρισης, όπως προσδιορίζεται µέσα από το επικυρωµένο Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, περιλαµβάνονται συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες. Η ανεξαρτητοποίηση της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας που προωθείται µε το παρόν νοµοσχέδιο, η δηµιουργία µιας υπηρεσίας προϋπολογισµού υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου, η υιοθέτηση δηµοσιονοµικών κανόνων για την αποτελεσµατική, µεσοπρόθεσµη εκτέλεση του προϋπολογισµού µε
την ψήφιση σχετικού νόµου. Τα παρακάτω συνοδεύονται από
πρόσθετα µέτρα για τη διαδικασία κατάρτισης και διαχρονικής
παρακολούθησης του προϋπολογισµού. Στόχος είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας, η αύξηση της αποτελεσµατικότητας και
η διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµόσιων
οικονοµικών. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο προωθείται η αλλαγή της
σηµερινής µορφής της στατιστικής υπηρεσίας.
Κατ’ αρχάς όλο το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα κινείται
στην κατεύθυνση αυξηµένης ανεξαρτησίας στην παραγωγή και
στη διαχείριση των επίσηµων στατιστικών στοιχείων. Η ανεξάρτητη λειτουργία της Στατιστικής Υπηρεσίας αποτελεί στοίχηµα
αξιοπιστίας για τη χώρα µας. Ταυτόχρονα υλοποιείται µια βασική
προγραµµατική δέσµευση, µέσα από µια ευρεία διαβούλευση µε
τους εµπλεκόµενους φορείς και τους πολίτες, µετατρέποντας
µια υπηρεσία που λειτουργούσε υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτους, ως γενική γραµµατεία ενός Υπουργείου, σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή, την ελληνική στατιστική.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε λύνει ταυτόχρονα δυο θέµατα.
Εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας που
είναι το αρχικό ζητούµενο και παράλληλα διασφαλίζει την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ποιοτικών στατιστικών στοιχείων
στη χώρα µας. Έχουµε την πολιτική βούληση και πλέον προχωρούµε και στη νοµική θέσπιση της ελληνικής στατιστικής ως ανεξάρτητης αρχής. Υπάρχει ρητή και αποφατική διατύπωση σε ό,τι
αφορά στο χαρακτήρα της.
Η ελληνική στατιστική απολαµβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται
σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Η
λειτουργία της ελληνικής στατιστικής υπάγεται στον έλεγχο της
Βουλής των Ελλήνων. Η ανεξάρτητη στατιστική αρχή θα λειτουργήσει µε ίδιες εγγυήσεις, µε τα ίδια εχέγγυα ανεξαρτησίας
ως προς τη λειτουργία της και τις ίδιες προβλέψεις, όπως και
όλες οι άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές που έχουν λειτουργήσει στη χώρα µας και οι οποίες θεωρώ ότι είναι µια κατάκτηση για το θεσµικό και πολιτικό µας σύστηµα.
Η ελληνική στατιστική συγκροτείται από επτά µέλη: τέσσερα
µέλη -από τα οποία ορίζεται ο πρόεδρος και ένας αντιπρόεδροςπου επιλέγονται από την ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής
µε εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από δηµόσια
προκήρυξη µε πλειοψηφία 4/5 των µελών της, ένα µέλος υποδεικνύεται από το ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ένα
µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών και ένα µέλος
που ορίζεται από τον Σύλλογο των Εργαζοµένων στην ελληνική
στατιστική.
Συνεπώς είναι καθαρό ότι η εποπτεία της ελληνικής στατιστικής ασκείται από την Βουλή των Ελλήνων. Το Κοινοβούλιο µετέχει στην επιλογή του προέδρου της ενώ επιπλέον εποπτεύει τη
λειτουργία της. Ελέγχει δε και την εκτέλεση του προϋπολογισµού της.
Επιπλέον για πρώτη φορά διαµορφώνεται στη χώρα µας ένα
συνεκτικό πλαίσιο κανόνων και θεσµών γύρω από το εθνικό στατιστικό σύστηµα και εφαρµόζονται κοινοτικοί κανονισµοί ορθής
πρακτικής ώστε το ελληνικό στατιστικό σύστηµα να ενταχθεί αρµονικά στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα.
∆ιατυπώνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του ελληνικού
στατιστικού συστήµατος και οι υποχρεώσεις των φορέων του.
Το πλαίσιο για την ανάπτυξη παραγωγή και διάδοση των στατι-
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στικών στοιχείων ικανοποιεί την αρχή της διαφάνειας και εγκυρότητας των στατιστικών στοιχείων. Ιδιαίτερη σηµασία για τη
βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων αποδίδεται
στην πρόσβαση στις πηγές, στα µητρώα και στα αρχεία που πρέπει να παρέχουν όλοι οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα.
Θεσµοθετείται ως συµβουλευτικό όργανο το συµβούλιο του
ελληνικού στατιστικού συστήµατος, ένα ευρύ όργανο το οποίο
γνωµοδοτεί στην ελληνική στατιστική για µείζονα θέµατα όπως:
το ελληνικό στατιστικό πρόγραµµα, ο κανονισµός των στατιστικών υποχρεώσεων, οι προτεραιότητες του ελληνικού στατιστικού συστήµατος µε βάση τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Το συµβούλιο στα κριτήρια συµµετοχής του η σύνθεση
που ορίζει είναι σύνθεση κύρους και µεγάλης αντιπροσώπευσης,
ώστε να εξασφαλίζεται και η συλλογικότητα, αλλά και η αποτελεσµατικότητα.
Γίνεται πρόβλεψη για τριετές ελληνικό στατιστικό πρόγραµµα,
στο οποίο περιλαµβάνονται τα κύρια πεδία και οι στόχοι των προβλεπόµενων δράσεων όλων των φορέων του ελληνικού στατιστικού συστήµατος. Το πρόγραµµα αυτό παίρνει την µεγαλύτερη
δυνατή δηµοσιότητα, κατατίθεται στη Βουλή, δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται σε διαδικτυακό τόπο.
Κάθε φορέας που συµµετέχει στο ελληνικό στατιστικό σύστηµα καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα και έκθεση αξιολόγησης
του προηγούµενου έτους. Αντιµετωπίζεται το θέµα της αξιολόγησης των στοιχείων µέσα από διαδικασίες εκτίµησης της ποιότητας των διαβιβαζοµένων στοιχείων προς την ελληνική
στατιστική. Ρυθµίζονται ιδιαίτερα θέµατα που αφορούν τη διάρθρωση των στατιστικών, όπως η υποχρέωση παροχής ισότιµης
πρόσβασης σε όλους τους χρήστες των στατιστικών, η κατάρτιση και τήρηση δηµοσίων αρχείων και η διάδοση στατιστικών
αποτελεσµάτων.
Συµπερασµατικά, η αναβάθµιση της Στατιστικής Υπηρεσίας σε
ανεξάρτητη αρχή βάζει ένα τέλος στα µαγειρέµατα του παρελθόντος, που οδήγησαν στην αναξιοπιστία της χώρας µας, θωρακίζει σε τελευταία ανάλυση το κύρος της ίδιας της χώρας, το
κύρος της Ελλάδας. Είναι σίγουρο ότι αν είχε θωρακιστεί, ήδη,
εδώ και καιρό το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας µε µία τέτοια
τολµηρή νοµοθετική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει την πολιτική
βούληση της Κυβέρνησης, πολλά απ’ όσα βιώσαµε το τελευταίο
διάστηµα ως αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής µας αδιαφάνειας
θα είχαν αποφευχθεί.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι µια µεγάλη τοµή που ικανοποιεί την
απαίτηση των Ελλήνων πολιτών πρώτα απ’ όλα και όλων των οικονοµικών, επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων για έγκυρες,
διαφανείς και χωρίς πολιτική κηδεµονία στατιστικές, αλλά και ένα
ακόµη µέτρο που αποδεικνύει τη συνέπεια και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του προγράµµατος και
των δεσµεύσεών της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τόγια.
Ο εισηγητής της Μειοψηφίας κ. Μαργαρίτης Τζίµας έχει το
λόγο.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µαθήµατα αξιοπιστίας
µπορεί η Νέα ∆ηµοκρατία να δεχθεί από τα κόµµατα που δεν κυβέρνησαν ποτέ την Ελλάδα, όµως µαθήµατα αξιοπιστίας από ένα
κόµµα που κυβέρνησε την χώρα επί µία εικοσαετία η Νέα ∆ηµοκρατία δεν δέχεται. ∆εν δέχεται διότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να
µας εξηγήσει κάποια στιγµή….
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μισό λεπτό, κύριε
Τζίµα. Παρακαλώ τους συναδέλφους επειδή υπάρχει τεχνικό
πρόβληµα από την Έδρα να γίνει λίγη ησυχία για να ακούγεται ο
εισηγητής.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Θα πρέπει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ και η
Κυβέρνηση να µας εξηγήσει αν είναι αξιοπιστία όταν άλλα υπόσχεσαι προεκλογικά στον ελληνικό λαό και άλλα εφαρµόζεις
µετά τις εκλογές. Κάτι που συνέβη µε το ΠΑΣΟΚ, που κανένα από
τα µέτρα τα οποία εφαρµόζει το τελευταίο χρονικό διάστηµα δεν
τα υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό.
Αυτό, κύριε συνάδελφε, είναι αναξιοπιστία. Όπως αναξιοπιστία
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είναι και η πολιτική την οποία ακολουθήσατε όταν ήµασταν εµείς
κυβέρνηση και λέγατε «όχι σε όλα». Σε καµµία µεταρρυθµιστική
προσπάθεια, σε καµµία πρωτοβουλία κοινωνικού ή εθνικού χαρακτήρα το κόµµα τότε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το δικό
σας, δηλαδή, δεν συµφωνούσε µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Ακόµη και
µεσούσης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, όταν παίρναµε
τα µέτρα για την τόνωση των χαµηλά εισοδηµατικών τάξεων,
εσείς αποχωρούσατε από τη Βουλή και ενωνόσασταν έξω από
τη Βουλή µε τους διαδηλωτές. Μην µιλάτε, λοιπόν, για αξιοπιστία, εσείς που βαρύνεστε µε ένα παρελθόν το οποίο δεν σας
τιµά.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, όταν το 1981 το ΠΑΣΟΚ
ξεκινούσε την πρώτη θητεία της διακυβέρνησής του, εφάρµοσε
µια συγκεκριµένη πολιτική, την οποία, δυστυχώς, για τον ελληνικό λαό την εφαρµόζει και τώρα.
Ήταν η πολιτική των πράσινων και γαλάζιων καφενείων. Ήταν
η πολιτική που δίχασε τους Έλληνες σε ξεχωριστά καφενεία, σε
ξεχωριστές ιδεολογικές ταυτότητες, µια πολιτική διχασµού την
οποία, δυστυχώς, την πληρώνει ακόµη η ελληνική κοινωνία.
Όµως αυτή η πολιτική του ρεβανσισµού και του διχασµού …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να µιλήσω έτσι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, έχετε δίκιο, κύριε
Τζίµα, έκανα έκκληση στους συναδέλφους. Θα τους παρακαλούσα για δεύτερη φορά. Πρέπει να γίνεται ησυχία για να ακούγεται ο οµιλητής, διαφορετικά υπάρχει η δυνατότητα να είµαστε
και έξω από την Αίθουσα.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: ∆υστυχώς, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ επαναλαµβάνει τον κακό του εαυτό και µάλιστα µε τη χθεσινή του πρωτοβουλία να προτείνει την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για
τα οικονοµικά από το 2004 µέχρι σήµερα.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή η επιτροπή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ δεν
είναι εξεταστική επιτροπή, είναι διχαστική επιτροπή. Την ώρα
που οι δυνάµεις του έθνους µας -είτε αυτές είναι κοινοβουλευτικές είτε είναι λαϊκές δυνάµεις έξω από τη Βουλή- πρέπει να είναι
ενωµένες σαν µία γροθιά, έρχεται η κυβερνητική Πλειοψηφία και
θέλει να εξετάσουµε το οικονοµικό ζήτηµα των ευθυνών της
χώρας «a la cart».
Λέτε και δεν υπήρχε διακυβέρνηση της Ελλάδος πριν από το
2004, όταν ο κόσµος µετά τις εκλογές -που ψήφισε µε µεγάλη
πλειοψηφία το κόµµα του ΠΑΣΟΚ- περίµενε µία οραµατική πολιτική, περίµενε µέτρα που θα οδηγούσαν τα φτωχά λαϊκά στρώµατα σε µια πορεία αναγέννησης των εισοδηµάτων τους. Τι
βλέπει; Να έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και να ενοχοποιεί την πολιτική ζωή του τόπου αναζητώντας ενόχους, κατασκευάζοντας ενόχους, διότι η πρόταση για την εξεταστική
επιτροπή είναι, εκτιµώ, και το αποτέλεσµα της εξεταστικής επιτροπής.
∆ιότι, ήδη, έχει αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ ότι οι ένοχοι βρίσκονται
µόνο στη Νέα ∆ηµοκρατία. Όµως, κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, µας εξηγήσατε ότι η βασική φιλοσοφία των νοµοσχεδίων σας σήµερα είναι ότι θέλετε να δηµιουργήσετε την ανεξάρτητη αρχή που θα εκδίδει τα στατιστικά, κύριε Υπουργέ, γιατί
ακριβώς η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία είναι αναξιόπιστη.
Αυτήν, όµως, την ΕΣΥΕ δεν χρησιµοποίησε η Ελλάδα για να
µπει στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα; Αυτήν την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, κύριε Πρόεδρε, δεν χρησιµοποίησε η χώρα
µας και η κυβέρνησή σας για να µπει στην ΟΝΕ; Η ίδια υπηρεσία
δεν ήταν; Οι περισσότεροι υπάλληλοι ίδιοι δεν ήταν; Τα ίδια στατιστικά στοιχεία και την ίδια υπηρεσία δεν χρησιµοποίησε η Νέα
∆ηµοκρατία για να παραµείνει στους δείκτες και µέσα στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση;
∆ηλαδή, είναι δυνατόν να υποστηρίζετε στην αρχή του νοµοσχεδίου σας ότι άλλοτε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία λειτουργούσε αξιόπιστα και άλλοτε δεν λειτουργούσε αξιόπιστα; Εδώ
από τη διαδικασία µέσα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
κύριε Υπουργέ, προέκυψε ένα µείζον πολιτικό ζήτηµα. Σε ερώτησή µου προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζοµένων
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το είπα συγκεκριµένα:
«πέστε µας, διαπιστώσατε ποτέ ότι είχατε παρέµβαση πολιτική
για αλλοίωση των στατιστικών σας στοιχείων, δηλαδή, άλλα να
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έβγαζε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, άλλα να ανακοίνωνε η Κυβέρνηση και άλλα να έφταναν στις Βρυξέλλες;». Είναι γραµµένο
στα Πρακτικά.
Μου απαντά, λοιπόν, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ότι ποτέ δεν ασκήθηκε πίεση
και ποτέ δεν παραποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας. Ποιος εποµένως, κύριε Πρόεδρε, ψεύδεται; Τα πολιτικά κόµµατα της χώρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι υπάλληλοι της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας;
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι και µε την τελευταία πρωτοβουλία σας να προκαλέσετε τη Βουλή να εξετάσει αλά καρτ το ζήτηµα των ευθυνών για τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας,
προκαλείτε διχασµό και δεν δίνετε την πεποίθηση εκείνη στην
Ελλάδα να µπορέσει να ξεπεράσει όλες εκείνες τις επιθέσεις, τις
οποίες δέχεται από τα οργανωµένα οικονοµικά συµφέροντα. ∆εν
κυβερνάµε εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εσείς είστε
η Κυβέρνηση εδώ και τεσσεράµισι µήνες και δεν µπορείτε να
υποστηρίζετε ότι το οικονοµικό πρόβληµα και η κρίση της Ελλάδας οφείλονται στη Νέα ∆ηµοκρατία.
Μη µου πείτε ότι και ο Καραµανλής κυβερνούσε µαζί µε τον
Θαπατέρο στην Ισπανία! Πώς η Ισπανία, πώς η Γερµανία, πώς η
Γαλλία, πώς όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες αντιµετωπίζουν
οικονοµικά προβλήµατα; Πώς ο δικός σας σοσιαλιστής Ισπανός
Πρωθυπουργός αντιµετωπίζει ποσοστό ανεργίας 22%, κάτι που
δεν έχει η Ελλάδα; Αντιµετωπίζει πολλαπλάσια ελλείµµατα και
χρέη απ’ ό,τι η δική µας η χώρα. Και σε αυτό φταίει η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας;
∆ιαλέξτε, λοιπόν, µε ποια πολιτική είστε. Είστε µε µια πολιτική
που χρειάζεται σήµερα η Ελλάδα; Εκλεγήκατε Κυβέρνηση για να
κυβερνήσετε, δεν εκλεγήκατε Κυβέρνηση για να καταγγέλλετε
τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αυτό πρέπει να το αντιληφθείτε.
Ήταν, λοιπόν, χρήσιµη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία όταν σας
βόλευε, όταν κάνατε εκείνες τις αλχηµείες -όπως τουλάχιστον
καταγγέλθηκαν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την «GOLDMAN SACHS»- και τώρα πρέπει να δικαιολογήσετε, πώς πουλήσατε το χρέος της Ελλάδος, το οποίο σ’ ένα βράδυ έγινε
µικρότερο απ’ ό,τι ήταν πραγµατικά. Πρέπει να εξηγήσετε όµως
στον ελληνικό λαό αυτό που λέτε, ότι σας δώσαµε ένα χρέος των
300.000.000.000 ευρώ. Αυτό το χρέος των 300.000.000.000
ευρώ, κύριε Πρόεδρε, το δηµιούργησε η Νέα ∆ηµοκρατία;
Το 2004 παραλάβαµε ένα δηµόσιο χρέος κοντά στα
200.000.000.000 ευρώ. Είναι ή δεν είναι αληθές αυτό; Και µάλιστα, δηµιουργήσατε δηµόσιο χρέος περίπου 200.000.000.000
ευρώ, µετά από είκοσι χρόνια διακυβέρνησης, χωρίς να αντιµετωπίσετε ούτε µια παγκόσµια οικονοµική κρίση. H κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, για να αντέξει, έπρεπε από το 2004 µέχρι το
2009 να πληρώσει για τόκους 50.000.000.000 ευρώ. Έπρεπε να
πληρώσει τα κρυφά χρέη για τα εξοπλιστικά προγράµµατα
10.000.000.000 ευρώ. Έπρεπε να πληρώσει τα χρέη των νοσοκοµείων που µας παραδώσατε, περίπου 3.000.000.000 ευρώ.
Έπρεπε να πληρώσει τα χρέη του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, 7.000.000.000 ευρώ. ∆ηλαδή, µέσα σε µια πενταετία,
έπρεπε εµείς να πληρώσουµε για τα χρέη που µας κληροδοτήσατε περίπου 70.000.000.000 ευρώ.
Βγείτε, λοιπόν, µε πραγµατικά στοιχεία και διαψεύστε. Το δικό
σας χρέος που µας παραδώσατε δεν είχε τόκους; ∆ηλαδή, µόνο
ο απλός ελληνικός λαός πληρώνει τόκους όταν παίρνει δάνειο
από την τράπεζα; Όταν η Ελλάδα δανείστηκε επί των ηµερών
σας, ποιος έπρεπε να πληρώσει τα χρέη; Ποιος έπρεπε να πληρώσει τους τόκους; Η Νέα ∆ηµοκρατία έπρεπε να πληρώσει.
Έτσι, το χρέος πήγε στα 280.000.000.000 ευρώ.
∆ιπλασιάσατε το δηµόσιο χρέος µέσα σε µια οκταετία, από το
1981 έως το 1990, και έρχεστε τώρα και ζητάτε διερεύνηση του
οικονοµικού προβλήµατος της χώρας µόνο για τα τελευταία
πέντε χρόνια. Μα, είναι δυνατόν; Τι φοβάστε; Φοβάστε τη δική
σας διακυβέρνηση; Φοβάστε τη διακυβέρνηση του κ. Σηµίτη; Καλύπτετε τους Υπουργούς Οικονοµικών των δικών σας κυβερνήσεων; Εµείς δεν καλύπτουµε κανένα. Εάν η απόφαση της
εξεταστικής επιτροπής αποδώσει πραγµατικές και µε στοιχεία
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ευθύνες, για Υπουργούς και για στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας,
η Νέα ∆ηµοκρατία δεν θα καλύψει κανέναν. Είστε, λοιπόν, εσείς
σε θέση να δεχθείτε διερεύνηση από το 1981 µέχρι σήµερα; ∆υστυχώς δεν είστε, γι’ αυτό και καταθέσατε αυτήν την πρόταση
«παρωδία» η οποία θα σας συνοδεύει σε όλη σας την πολιτική
θητεία των τεσσάρων ετών για την οποία εκλεγήκατε.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε της πολιτικής «όλα στο φως» γι’ αυτό
και ψηφίζουµε την ίδρυση της ανεξάρτητης αρχής για τα στατιστικά. Πιστεύουµε όµως, πως αυτήν την ώρα κάνετε τη µισή διαδικασία. Από την ώρα που φιλοδοξεί το νοµοσχέδιο να
προσδώσει στην αρχή αυτή χαρακτηριστικά ανεξάρτητης αρχής,
τότε θα πρέπει να πάρει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 101 Α’ του Συντάγµατος, δηλαδή, όλα τα µέλη
της να διορίζονται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της ελληνικής Βουλής, και όχι τα τέσσερα όπως προτείνετε. Θα πρέπει να
εξασφαλίζεται πλήρως το στατιστικό απόρρητο, γιατί δεν εξασφαλίζεται πλήρως, σύµφωνα µε το άρθρο 7 που θα µιλήσουµε
την Πέµπτη.
Πιστεύω, λοιπόν, πως µας δίνεται µια ευκαιρία ως πολιτικό σύστηµα της χώρας που βάλλεται δικαίως και αδίκως πολλές
φορές, να αποκαταστήσουµε την τιµή και την υπόληψη του πολιτικού κόσµου, πρώτα στα µάτια των Ελλήνων πολιτών και µετά
στα µάτια των Βρυξελλών, όπου εκεί επικρατεί, κυρίως, η σκοπιµότητα, αλλά και τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα.
∆εν είναι δυνατόν, οι γερµανικές εφηµερίδες και ιδιαίτερα οι
γερµανικοί και ξένοι οίκοι να γίνονται τιµητές, να κατηγορούν το
ελληνικό στατιστικό σύστηµα, όταν τα δικά τους στατιστικά στοιχεία έχουν παραποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν, όπως το λέει
τουλάχιστον και η EUROSTAT.
Πιστεύω, λοιπόν, πως σ’ αυτήν τη γενικότερη κρίση που διέρχεται ολόκληρος ο πλανήτης, σ’ αυτήν την κρίση που διέρχεται
η χώρα µας, είναι επιτακτική ανάγκη, κύριε Υπουργέ, όλες οι πολιτικές δυνάµεις και εσείς ακόµη που είστε Κυβέρνηση να αναθεωρήσετε τη στάση σας. Ελάτε όλοι µαζί να εξετάσουµε το
οικονοµικό ζήτηµα της χώρας, από το 1981 µέχρι σήµερα, να
διορθώσουµε όλα εκείνα τα οποία τραυµάτισαν και τραυµατίζουν
την Ελλάδα, και όχι διχασµένοι, και όχι σε πολιτικές που παραπέµπουν σε πολιτικές διχασµού και απαξίωσης του πολιτικού κόσµου της χώρας.
Εµείς, λοιπόν, ως Νέα ∆ηµοκρατία, ψηφίζουµε κατ’ αρχάς το
νοµοσχέδιο για την ίδρυση της ανεξάρτητης αρχής και σας καλούµε επιτέλους να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και όλοι
µαζί, ενώνοντας τις εµπειρίες του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, να δηµιουργήσουµε ένα πολιτικό σύστηµα, βάζοντας
στην άκρη όλα εκείνα που τραυµάτισαν το πολιτικό σύστηµα της
χώρας και αποµάκρυναν τον ελληνικό λαό από την πολιτική και
από τους πολιτικούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον Εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τον κ.
Τζίµα.
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, εξήντα µαθητές
και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός-συνοδός του 1ου Γυµνασίου Ευόσµου Θεσαλλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα, ότι η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης καταθέτει την έγκρισή της στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Μέτρα διευκόλυνσης εξυγίανσης των υπερχρεωµένων,
λόγω της οικονοµικής κρίσης, επιχειρήσεων».
Ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, έχει το λόγο από τη θέση του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πίσω από τις στατιστικές παραχαράξεις που πραγµατοποίη-
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σαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και πίσω από τις στατιστικές «ζαβολιές» της Νέας ∆ηµοκρατίας, υπάρχει ένα αντικειµενικό έδαφος και αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Το αντικειµενικό έδαφος που
πραγµατοποιήθηκαν, πραγµατοποιούνται και θα πραγµατοποιηθούν και στο µέλλον τέτοιες στατιστικές παραχαράξεις και στατιστικές «ζαβολιές» είναι ότι η λειτουργία της στατιστικής
δραστηριότητας στη χώρα µας, χρησιµοποιεί τα κριτήρια της
στατιστικής εξαπάτησης που χρησιµοποιεί η ίδια η EUROSTAT
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
∆εν πρέπει να διαφεύγει κανενός, ότι η στατιστική είναι µια λειτουργία, µια διοικητική δραστηριότητα που εµποτίζεται από τους
στόχους της κυρίαρχης φιλοκαπιταλιστικής, ευρωενωσιακής, οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, και ακριβέστερα υποτάσσεται σ’ αυτήν. Ακριβώς και µόνο, επειδή είναι βαθιά αντεργατική,
αντιλαϊκή η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, και της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι υποχρεωµένη να κάνει «ζαβολιές» στα στατιστικά
στοιχεία για να καθιστά τα πραγµατικά κριτήρια της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και της επιχειρηµατικότητας που
διαποτίζει την πολιτική τους, όσο το δυνατόν πιο αθέατα και να
αποσυνδέονται από τις επιπτώσεις της εφαρµοζόµενης κυρίαρχης πολιτικής.
Όλα αυτά τα χρόνια η Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, οι
κρατικοί και κυβερνητικοί µηχανισµοί, χρησιµοποιούν τη µεθοδολογία, τις έννοιες, τους κώδικες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από αυτήν την άποψη, χρειάζεται να επισηµάνουµε ότι πρέπει να
προσέξουν οι εργαζόµενοι, γιατί η εκτίµηση των οικονοµικών
στοιχείων, των οικονοµικών σχέσεων των τάξεων, των ίδιων κοινωνικών τάξεων είναι πολιτικό ζήτηµα. Είναι θέµα ιδεολογικής και
πολιτικής διαπάλης. Εµείς καυτηριάζουµε το γεγονός ότι πραγµατοποιείται συσκότιση της ταξικής ιδιοτέλειας στη δραστηριότητα της βιοµηχανικής και εµπορο-τραπεζιτικής τάξης, ώστε να
θαµπώνεται το ασυµφιλίωτο των συµφερόντων τους µε την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών των εργαζοµένων
και των βιοπαλαιστών.
Χρειάζεται να επισηµάνουµε ακόµη µια φορά, ότι τα ελλείµµατα της κρατικής διοίκησης, της γενικής διακυβέρνησης, η διόγκωση του δηµοσίου χρέους οφείλονται στη µεθοδική, νοµοθετικά
κατοχυρωµένη στήριξη, σε βαθµό ταΐσµατος του µεγάλου κεφαλαίου µε φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις,
εγγυοδοσίες δανείων, µα και ταυτόχρονα, απίστευτα υπέρογκες
αστρονοµικές δαπάνες για τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς.
Θυµίζω µόνο ότι επίσηµα το επταετές πρόγραµµα των στρατιωτικών εξοπλισµών, 2008-2014, ανέρχεται συνολικά σε 27.000.000.000
ευρώ.
Σε σχέση µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, πριν συζητήσουµε
για τα ζητήµατα, τα οργανωτικά και τα λειτουργικά, δεν είναι τυχαίο ότι οι εισηγητές ουσιαστικά σιωπούν για τις αρχές και τα
κριτήρια της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αναφέρονται µια σειρά λέξεις και λογότυπα, τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων
είναι κενά περιεχόµενου ή ακριβέστερα συσκοτίζεται το περιεχόµενό τους. Αναφέρονται: Αµεροληψία, αποτελεσµατικότητα,
καταλληλότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια. Ορισµοί και χαρακτηρισµοί που παραπέµπουν σε κάποιο διαιτητή, για να αποφευχθούν
τάχα οι «ζαβολιές». Συγκεντρώνεται, δήθεν, η προσοχή στη διαύγεια των στοιχείων, ενώ τα κρίσιµα ζητήµατα το νοµοσχέδιο
τα κρατά εµπιστευτικά και πλήρως στεγανά και απόρρητα.
Το κύριο ζήτηµα, που εµείς βάζουµε όσον αφορά τις αρχές
της στατιστικής δραστηριότητας, είναι ότι απουσιάζει από το σύνολο των τοποθετήσεων των κυβερνητικών αξιωµατούχων -αλλά
και από το ίδιο το νοµοσχέδιο- το ζήτηµα της επιστηµονικής αντικειµενικότητας. ∆ηλαδή, δεν υπάρχει, ούτε καν λεκτικά, η στόχευση για στατιστική απεικόνιση της κοινωνικής και οικονοµικής
πραγµατικότητας. Αντίθετα, από το σύνολο των διατάξεων και
των διακηρυσσοµένων αρχών, αποδεικνύεται η στόχευση να συσκοτιστεί η στατιστική ανάδειξη των οικονοµικών σχέσεων των
κοινωνικών τάξεων και των ταξικών σχέσεων.
∆εν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι παραπάνω έννοιες περί αµεροληψίας, αποτελεσµατικότητας, καταλληλότητας είναι ουσιαστικά ψευδοέννοιες, γιατί ορίζονται από τον εαυτό τους και δεν
διακηρύσσεται ούτε καν σε επίπεδο λέξεων η αντιστοίχηση µε
την κίνηση της κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας.
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Εµείς αυτό που εκτιµούµε και αντιλαµβανόµαστε είναι ότι µ’
αυτόν τον τρόπο συγκροτείται ένα φράγµα, ορθώνεται ένα αδιαπέραστο τείχος στις επιστηµονικές έννοιες της µαρξιστικής πολιτικής οικονοµίας για τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων.
∆εν είναι τυχαίο ότι εξορίζονται τέτοιες επιστηµονικές έννοιες,
όπως το ποσοστό κέρδους, το ποσοστό της υπεραξίας και ο βαθµός εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης. ∆εν είναι τυχαίο, ότι
µέσα από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, αναβαθµίζεται ο ρόλος
των ανωνύµων εταιρειών στατιστικής δραστηριότητας, που είναι
στρατηγικοί συνεργάτες και συχνά αποκλειστικοί παροχείς οικονοµικών και επιχειρηµατικών πληροφοριών υψηλής προστιθέµενης αξίας και πρακτικού προσανατολισµού για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Η κύρια µεθοδολογία του νοµοσχεδίου σας -τα κρίσιµα άρθρα
του- υποδηλώνει ότι ο χειρισµός των στατιστικών αναλογιών
είναι να αιχµαλωτίζεται µε τα κριτήρια της καταλληλότητας και
της διοικητικής αποτελεσµατικότητας. Η διαµόρφωση των στατιστικών µελετών, των πινάκων διατάσσεται µε βάση τα ιδιοτελή,
µονοµερή, αντιεπιστηµονικά κριτήρια της ευρωενωσιακής στρατηγικής της Λισαβόνας. Κριτήρια ταξικά και ιδιοτελή, που παραµορφώνουν την οικονοµική πραγµατικότητα και επαλείφουν µε
χρυσόσκονη τους µηχανισµούς εκµετάλλευσης της ανθρώπινης
εργασίας.
Οι ίδιες οι πρακτικές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος, οι κανόνες του, αφορούν την παραπλάνηση και την κοινωνική εξαπάτηση των ευρωπαϊκών λαών, µαζί και του ελληνικού
λαού. Είναι χαρακτηριστικές τέτοιες ψευδοέννοιες όπως η απασχολησιµότητα, η ενεργώς γήρανση, η επισφάλεια, η φιλολογία
περί ακαµψιών στην αγορά εργασίας, η λεγόµενη ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, τα λεγόµενα κλειστά επαγγέλµατα, η µετατροπή της εξόδου της
συνταξιοδότησης από χρονική στιγµή σε παρατεταµένη διαδικασία, η ίδια η έννοια της δηµιουργικής λογιστικής και των λεγόµενων εθνικολογιστικών προσαρµογών.
Το πιο εκκωφαντικό, που αποκαλύπτει την ουσία όλης αυτής
της λεγόµενης θεσµικής παρέµβασης είναι το ζήτηµα της ανεργίας. Το ίδιο το θέµα της ανεργίας και των κριτηρίων, που τουλάχιστον δέκα χρόνια χρησιµοποιούνται, χαστουκίζει όλη αυτήν
τη φιλολογία περί θεσµικής αναβάθµισης. Το ίδιο, γιατί αποδεικνύουν ότι στη χώρα µας τόσα χρόνια χρησιµοποιούνται τα κριτήρια της EUROSTAT για την καταµέτρηση και τον ορισµό της
ανεργίας. Αποδεικνύει το θέµα της ανεργίας ότι τα στοιχεία της
EUROSTAT είναι µηχανισµός κυνικής και ιδεολογικά προσανατολισµένης πλαστογράφησης των κριτηρίων της κοινωνικής και
οικονοµικής πραγµατικότητας.
Έτσι, φτάσαµε στο ότι τα κριτήρια το 8,5% του 9,2% ή του 10,
8% απέχουν πάρα πολύ –τουλάχιστον άλλο τόσο- από τα κριτήρια της πραγµατικής ανεργίας. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµα και το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ καταγράφει 16% ανεργία και ο
ίδιος ο Υπουργός Εργασίας -για δικούς του λόγους, φυσικά όχι
άσχετους- υπογραµµίζει ότι φτάνει η πραγµατική ανεργία µέχρι
και το 18% και το 20%.
Μια ουσιαστική πλευρά του προτεινόµενου νοµοσχεδίου είναι
η ανύψωση, η θωράκιση µηχανισµών απόρρητου και παρεµπόδισης οποιασδήποτε προσπέλασης στη µελέτη της κοινωνικής
και οικονοµικής πραγµατικότητας. ∆ιαµορφώνονται από µια
σειρά άρθρα, ένα δίκτυο από διαβαθµισµένα τείχη απόρρητων
διαδικασιών µε ατσάλινη θωράκιση.
Αναφέρω επιγραµµατικά ακριβώς και επί λέξει: Πρώτον, η δηµοσίευση ή η διάδοση στατιστικών στοιχείων γίνεται µόνο αν δεν
προκύπτει -άµεσα ή έµµεσα- η ταυτότητα εκείνων που παρέχουν
ή εκείνων που αφορούν τα στοιχεία αυτά. ∆εύτερον, άλλη διατύπωση: Οι εγγραφές στατιστικών στοιχείων καθίστανται ανώνυµες µε σβήσιµο της µονάδας που τα συνέλεξε, ώστε να µην
µπορεί να προσδιοριστεί άµεσα ή έµµεσα από οποιονδήποτε
τρίτο. Τρίτον, απαγορεύεται η χρήση των απόρρητων στοιχείων
για φορολογικούς και ελεγκτικούς σκοπούς του κράτους του
ίδιου. Σαφώς δεν αφορά τον ∆ηµήτρη τον περιπτερά ή την Ελένη
τη µανάβισσα. Αφορά τη δραστηριότητα των «µεγάλων ιπποτών
του κέρδους», αυτών που πραγµατοποιούν –να το πούµε έτσιµια σειρά παράνοµες ή στα όρια της παρανοµίας δραστηριότη-
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τες.
Είναι εύγλωττα µερικά πράγµατα. Πώς να γίνει εκτίµηση της
φοροδιαφυγής στα καύσιµα; Πώς να αντιµετωπιστεί το λαθρεµπόριο των καυσίµων; Ποιοι είναι και πώς θα αντιµετωπιστούν οι
µεγαλο-οφειλέτες του ελληνικού δηµοσίου; Τι γίνεται µε τις τέσσερις χιλιάδες µεγάλες επιχειρήσεις, που δεν αποδίδουν το ΦΠΑ
του 2009, που ανέρχεται στα 15.000.000.000 ευρώ; Τι θα γίνει µε
τα εικονικά τιµολόγια των µεγαλοεταιρειών;
∆ιαµορφώνετε µε το νοµοσχέδιό σας ένα δίκτυο φραγµών διαβαθµισµένης πρόσβασης πύλες ελέγχου, που συγκροτούν θωράκιση των ροών του κεφαλαίου µεταξύ των «βασιλείων», των
«βαρόνων του χρήµατος» και στο ηµίφως είναι οι «δούκες» της
φοροδιαφυγής, µε θεσµική προστασία, κατοχύρωση ευρωενωσιακής κοπής.
Εµείς καταδικάζουµε και σηµειώνουµε ότι είναι ένα δίκτυο διαπλοκής αλληλοεξαρτήσεων ένα δίκτυο δωροδοκίας, εκµαυλισµού, ένας ολόκληρος «κήπος» διαφθοράς και εξαγορών. Από
τα χαρακτηριστικά αυτά ζητήµατα δείχνει ότι στο νοµοσχέδιο δεν
λάµπει η διαφάνεια, πολύ δε περισσότερο η αλήθεια. Αντίθετα,
το νοµοσχέδιο πυροβολεί την αλήθεια και τις κοινωνικές και οικονοµικές σχέσεις.
Άλλες επισηµάνσεις, πολύ κρίσιµες, που αποδεικνύουν πως οι
ανάγκες του ελληνικού λαού, τα δικαιώµατά του για ενηµέρωση
για την κοινωνική και οικονοµική ζωή, τσαλακώνονται και τσαλαπατιούνται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρώτον, πόσο θα αποτελεί αντικείµενο µελέτης και έρευνας
το γεγονός της επιβάρυνσης ενός εκατοµµυρίου εκατό χιλιάδων
λαϊκών νοικοκυριών από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ; Τι επιπτώσεις υπάρχουν
από τον ανταγωνισµό των ενεργειακών παικτών στην καθηµερινότητα των εργαζοµένων κατοίκων;
∆εύτερον, η δραστηριότητα έντεκα χονδρεµπορικών αλυσίδων
στον κλάδο των τροφίµων και πέντε µεταποιητικών οµίλων στα
τρόφιµα. ∆εν αποτελεί κρίκο στην εκτίµηση του φαινοµένου της
ακρίβειας;
Τρίτον, οι εξευτελιστικές τιµές στο γάλα, στο σιτάρι, στο ροδάκινο, το πορτοκάλι, το λάδι, το βαµβάκι, των τιµών παραγωγού και πώς εξηγείται το αβυσσαλέο χάσµα από τις τιµές του
χωραφιού στις τιµές του ραφιού του σούπερ µάρκετ; Θα ασχοληθεί η Στατιστική Υπηρεσία για να αναδείξει όλους αυτούς τους
µηχανισµούς των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων;
Τέταρτον, η εκτίναξη των τιµών στα εισιτήρια της ακτοιπλοΐας,
η γενίκευση των άγονων γραµµών από δέκα σε ενενήντα τα τελευταία επτά χρόνια µε ταυτόχρονη χειροτέρευση της εξυπηρέτησης των νησιωτών και των άλλων επιβατών. Από τι υπαγορεύτηκε, αν όχι, από τη θωράκιση της κερδοφορίας των εφοπλιστών;
Πέµπτον, πώς να διαλυθεί άραγε το µυστήριο των δαπανών
για το φάρµακο που πληρώνουν τα ασφαλιστικά Ταµεία;
Έκτον, τι συνεπάγεται η κρατική ρύθµιση για την ανάπτυξη, τη
γιγάντωση της εκπαιδευτικής σχολικής και µεταλυκειακής, κολλεγιακής αγοράς σε όρους αµορφωσιάς και λειτουργικού αναλφαβητισµού για την ελληνική νεολαία που προωθεί και το άλλο
Υπουργείο της Παιδείας.
Έβδοµον, η προωθούµενη ευελφάλεια, η απελευθέρωση των
υπηρεσιών µε την ενσωµάτωση της Συµφωνίας Bolkenstein, η
επέκταση του αριθµού των προσωρινώς απασχολουµένων σε τι
βαθµό επιδεινώνουν τους όρους της ζωής τους;
Όγδοον, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του προγράµµατος σταθερότητας και αν αυτές θα αποτιµηθούν στατιστικώς στο κρίσιµο
ζήτηµα της χειροτέρευσης της ζωής, µα, και στο προσδόκιµο της
επιβίωσης των συµπολιτών µας που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας;
Ένατον, η οριοθέτηση και η περιφερειακή συγκρότηση της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που προωθείται µε το σύστηµα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» πώς θα συµβάλλει στην ανακατανοµή εισοδηµάτων αφού κατοχυρώνεται ότι η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
θα είναι πεδίο ευαγούς κερδοσκοπικής δραστηριότητας;
∆έκατον, θα µελετηθεί µήπως από τη Στατιστική Υπηρεσία η
διαβρωτική επίδραση της ανταγωνιστικότητας στους όρους εργασίας;
Ενδέκατον, θα γίνει στατιστική τεκµηρίωση του παρασιτικού
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ρόλου της απουσίας οικονοµικής και παραγωγικής νοµιµοποίησης των εκλεκτών µελών της αγίας καπιταλιστικής οικογένειας;
∆ωδέκατο και κρίσιµο ζήτηµα και επίκαιρο. Η διόγκωση διαχρονικά του κρατικού χρέους, το έλλειµµα της κεντρικής διακυβέρνησης έχουν τελικά φυσικές αιτίες ή πολιτικές και ταξικές;
Άλλα κρίσιµα ζητήµατα. Οι οικονοµικοί πόροι της Στατιστικής
Υπηρεσίας. Εµείς διαφωνούµε που δεν υπάρχει αποκλειστικότητα στη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Όπως επίσης εκφράζουµε την αντίθεσή µας σε άλλη διάταξη που
λέει ότι θα ασκεί και δραστηριότητα µε κριτήριο το αντίτιµο των
παρεχοµένων υπηρεσιών µε µια διαδικασία κατάλληλης τιµολόγησης.
Εκεί που επίσης χαστουκίζεται όλη αυτή η φιλολογία σας περί
δηµοκρατικής αναβάθµισης είναι ότι ενώ καταγράφονται αρµοδιότητες και υπερεξουσίες στο λεγόµενο Πρόεδρο του ΕΣΤΑ,
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τέλος πάντων, ουσιαστικά δεν
υπάρχει καµµία διάταξη για τις όποιες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ κρίσιµες αρµοδιότητες όπως παραδείγµατος χάριν, η µονάδα έρευνας και τεκµηρίωσης υπάγονται
κατευθείαν στον Πρόεδρο.
Εµείς εκφράζουµε την αντίθεσή µας επίσης και στο ότι θεσµοθετούνται οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, οι συµβάσεις
έργου, όπως και οι εξωτερικές συνεργασίες και απ’ αυτήν την
άποψη υποστηρίζουµε τις διατυπώσεις και τα αιτήµατα που κατέθεσε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ο Σύλλογος Εργαζοµένων.
Συµπερασµατικά το ελληνικό στατιστικό σύστηµα, η Ελληνική
Στατιστική Αρχή είναι ένα κρατικό, γραφειοκρατικό, φιλοκαπιταλιστικό και αντιδηµοκρατικός µηχανισµός, ένας κρίκος επιτελείο
στατιστικής συσκότισης εξωραϊσµού και εξαγνισµού των κριτηρίων της αντιλαϊκής πολιτικής. Το δηµόσιο συµφέρον που επικαλείστε εµποτίζεται από τα ταξικά ιδιοτελή συµφέροντα της
ηγετικής βιοµηχανικής και επιχειρηµατικής τάξης, δηλαδή τουλάχιστον των σαράντα δυο επιχειρηµατικών οµίλων που καρπώθηκαν το 65% των κερδών της οικονοµικής ανάπτυξης της
πρόσφατης δεκαετίας.
Από αυτήν την άποψη εµείς καταψηφίζουµε συνολικά το σύνολο του νοµοσχεδίου και επί της αρχής του.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπακωνσταντίνου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης. Θα σας δυσκολέψει λίγο η Έδρα
αλλά …
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευτυχώς, άνοιξε το µικρόφωνο εδώ πέρα!
Ερχόµαστε σήµερα να µιλήσουµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο
προβλέπει τη µετατροπή της Στατιστικής Υπηρεσίας σε µια ανεξάρτητη αρχή. Εκτός από τα προβλήµατα τα οποία έχει αυτή η
διαδικασία, όλη των ανεξαρτήτων αρχών, εγώ θα το βάλω εντός
εισαγωγικών το «ανεξαρτήτων» όπως την έχουµε δει να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια από τότε που έγινε µόδα πλέον στην
Ελλάδα για καθετί που δεν λειτουργεί στο δηµόσιο να κάνουµε
και µια ανεξάρτητη αρχή, αλλά υπάρχει και ένα ερώτηµα το αν
µπορεί αυτή η δηµιουργία της ανεξαρτήτου αρχής, πράγµατι να
λύσει τα προβλήµατα τα οποία επικαλείται η Κυβέρνηση.
Αν δούµε δηλαδή τους λόγους για τους οποίους έχουµε οδηγηθεί στα σηµερινά προβλήµατα, θα πρέπει να ανατρέξουµε αρκετά χρόνια πίσω. Θα πρέπει να ανατρέξουµε από τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ, στην ουσία, στην οποία παρέδωσε η Ελλάς ένα
µέρος της εθνικής της κυριαρχίας προκειµένου –δέχθηκε δηλαδή εκουσίως να γίνει µια αποικία η οποία- να υποβάλει στο κέντρο των Βρυξελλών κάθε φορά τα στατιστικά της στοιχεία. Η
διαφορά, όµως, ήταν ότι οι αποικίες, την αποικιοκρατική περίοδο
γινότανε µε κάποιον αγώνα, υπήρχε µια κάποια κατάκτηση. Αντιθέτως, εδώ πήγαµε και γίναµε µόνοι µας µια αποικία.
Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν να έχουµε την υποχρέωση να δίνουµε αυτά τα στατιστικά στοιχεία και προχωρώντας αυτή η διαδικασία είχαµε και στην Ελλάδα ορισµένες
πολιτικές εξελίξεις. Είχαµε την άνοδο των εκσυγχρονιστών, των
περίφηµων εκσυγχρονιστών του κ. Σηµίτη. Τι µας λέγανε λίγοπολύ οι εκσυγχρονιστές;
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Λέγανε ότι τα προβλήµατα της Ελλάδος είναι κυρίως οικονοµικά και ότι αν κάνουµε τις κατάλληλες υποχωρήσεις -αυτό που
και τώρα ακούγεται, αλλά από τότε που ξεκίνησε να λέγεται µετ’
επιτάσεως- ότι αν κάνουµε τις κατάλληλες υποχωρήσεις τότε οι
Ευρωπαίοι θα µας δώσουν, θα κάνουν κάποιες ευνοϊκές διευθετήσεις προς εµάς. Το ότι δηµιουργήθηκε ο όρος «ευρωλιγούρηδες» απ’ αυτούς οι οποίοι ήταν διατεθειµένοι να παραχωρήσουν
τα πάντα και την εθνική κυριαρχία, αλλά και την εθνική αξιοπρέπεια χάριν ορισµένων ευρώ.
Το αποτέλεσµα αυτό το έχουµε ζήσει. Το έχουµε ζήσει στα
εθνικά θέµατα µε τα Ίµια, το έχουµε ζήσει µε τη Συµφωνία της
Μαδρίτης που αναγνώρισε για πρώτη φορά ζωτικά συµφέροντα
της Τουρκίας στο Αιγαίο, το ζήσαµε µε την παράδοση του Οτσαλάν, το ζήσαµε µε το Ελσίνκι, µε τη συµφωνία για την είσοδο δηλαδή της Τουρκίας από τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το
ζήσαµε µε τις περιβόητες, µε τις περίφηµες ζεϊµπεκιές του κ. Παπανδρέου µε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών µε τον κ. Τζεµ.
Έναντι όλων αυτών η οικονοµία παρ’ όλες τις υποσχέσεις -θα
θυµάστε βέβαια, κύριε Υπουργέ, και την υποτίµηση στην οποία
αναγκάστηκε να προβεί τότε η κυβέρνηση- δεν ανέβαινε, δεν
µπορούσαµε, είχαµε µια αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου,
από τότε ξεκίνησε ενδεχοµένως και νωρίτερα από την εποχή της
κυβερνήσεως Μητσοτάκη, αλλά τότε είδαµε συνέχεια να προχωράµε πλέον ενώ ως τότε η Ελλάδα µε τον άλφα ή βήτα βαθµό
επιτυχίας κατόρθωνε ή προσπαθούσε να µπει σε ένα παραγωγικό µοντέλο και να έχει έναν παραγωγικό ιστό, τουλάχιστον στον
τοµέα της ελαφράς βιοµηχανίας από εκεί και πέρα µπήκαµε καθαρά στο χρηµατιστηριακό µοντέλο.
Η λατρεία τότε του Χρηµατιστηρίου µε την αύξηση που έλεγε
ότι θα κατορθώσουνε όλοι να ζούνε στην Ελλάδα όπως ακριβώς
ζούσαν και σε ορισµένες άλλες χώρες, χωρίς παραγωγή, χωρίς
βιοµηχανία, χωρίς πρωτογενή παραγωγή αλλά µόνο µε το Χρηµατιστήριο. Το αποτέλεσµα ήταν να υπάρξει η µεγαλύτερη µεταφορά χρηµάτων από τη µεσαία και φτωχή ελληνική οικογένεια
προς τους ολίγους καπιταλιστές.
Η Νέα ∆ηµοκρατία βέβαια, για να µην τα ρίχνουµε στο ΠΑΣΟΚ,
συµµετείχε µέσω στελεχών της, είναι γνωστό το ποια στελέχη
της Νέας ∆ηµοκρατίας πλούτισαν και αυτά από τη λεηλασία της
ελληνικής οικογένειας. Γι’ αυτό και φρόντισε µέσω καταλλήλων
χειρισµών το 2004 µόλις ανέλαβε την εξουσία στην ουσία να
αµνηστεύσει αυτό το µεγάλο σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου.
Όταν, λοιπόν, απέτυχε και το Χρηµατιστήριο, δηλαδή η µετατροπή της χώρας από χώρα παραγωγής σε χώρα παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, θεωρήθηκε ότι η πανάκεια θα είναι
η εισαγωγή του ευρώ.
Λέχθηκε τότε στους Έλληνες ότι εκτός των υπολοίπων, πρέπει
να δεχθούνε κάθε θυσία αλλά και να δεχθούν, µε το ένα κλείσιµο
του µατιού προς τα στατιστικά στοιχεία -δηλαδή µε τη δηµιουργική λογιστική από τότε µπήκε στη ζωή µας και µας ταλαιπωρείνα πιάσουν αυτά τα περιβόητα κριτήρια της εισόδου στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση.
Όταν η οικονοµική και νοµισµατική ένωση δηµιουργήθηκε,
υπήρξαν προβλήµατα σε όλες τις χώρες, λίγο-πολύ τις ίδιες στατιστικές αλχηµείες κάνανε και οι υπόλοιπες χώρες, ενδεχοµένως
σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. Πάντως χρησιµοποιήθηκαν
αυτά τα εργαλεία. Σήµερα η «GOLDMAN SACHS» λέει ότι ήταν
µια συνήθης πρακτική όσον αφορά το εργαλείο το οποίο χρησιµοποίησε η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ για να µειώσει τεχνητά
το χρέος. Το αν είναι ή όχι το γνωρίζετε εσείς, η Κυβέρνηση σας
εννοώ η οποία έχει στελέχη που ανήκουν στο κόµµα σας και που
µπορεί να τα ρωτήσει αν πράγµατι ήταν έτσι η διαδικασία. Και
εσείς όµως, κύριε Υπουργέ, είχατε κάποια επαφή λόγω της συµµετοχής σας στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού.
Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι αυτά τα γεγονότα τα έγραφαν
τότε οι εφηµερίδες. Έγραφαν, δηλαδή, οι ελληνικές και οι ξένες
εφηµερίδες και όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες
ή για την πλειονότητα αυτών, ότι υπήρχαν προβλήµατα. Παρ’ όλα
αυτά έρχεται τώρα η επιτροπή και κάνει τη «Μωρά Παρθένο», ότι
δεν γνωρίζει τίποτα. ∆εν γνωρίζει τίποτα για ό,τι έγινε και θέλει
να µας πείσει ότι εξ απήνης κατελήφθη από την Ελλάδα και ότι
οι «κακοί» Έλληνες κατόρθωσαν και τους έδωσαν κάποια στατι-
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στικά στοιχεία και αυτοί οι «εύπιστοι» Ευρωπαίοι τα δέχθηκαν και
δέχθηκαν και την Ελλάδα.
Και µάλιστα θα καταθέσω και στα Πρακτικά αυτό που λέει ο κ.
Χανς Βέρνερ Σιν ο οποίος είναι επικεφαλής του Γερµανικού Ινστιτούτου Οικονοµικής Έρευνας και ο οποίος είναι από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς παράγοντες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και λέει επί λέξει ότι «Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε ποτέ να
µπει στην Ευρωζώνη επειδή δεν είχε τις προϋποθέσεις και τώρα
εκβιάζει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες µέσω του ευρώ». Αυτά λέει
ο κ. Χανς Βέρνερ Σιν ο οποίος και αυτός τώρα τα κατάλαβε όλα
για το τι συνέβαινε, τότε δεν ήξερε τίποτα.
∆εν µας λένε και δεν µας λέει το ΠΑΣΟΚ το τι ανταλλάγµατα
δόθηκαν για να κάνουν τα στραβά µάτια σε όλη αυτή την παραποίηση των στατιστικών στοιχείων. Εκτός εάν ισχυρίζεστε και
µπορείτε να µας το πείτε, ότι όλα αυτά δεν έγιναν, ότι όλα τα δηµοσιεύµατα εκείνης της εποχής ήταν ψευδή και ότι εάν κακώς
αποδόθηκε στην κυβέρνηση Σηµίτη ο όρος δηµιουργική λογιστική.
Η Νέα ∆ηµοκρατία ήρθε στην κυβέρνηση το 2004 και στην
ουσία κυβέρνησε µε τον αυτόµατο πιλότο. Ο κ. Καραµανλής συνέχισε µε τον αυτόµατο πιλότο, βέβαια τις παραµέτρους στον
αυτόµατο πιλότο τις είχε βάλει ο κ. Σηµίτης, συνέχισε όµως την
ίδια πορεία. Καµµία αλλαγή δεν έγινε στο παραγωγικό µοντέλο
της χώρας και θεωρήθηκε ότι τα πάντα θα µπορέσουν να λυθούν βάσει κατάλληλων είτε χειρισµών του Τύπου είτε χειρισµών
των στατιστικών µεγεθών.
Αυτό τι δηµιούργησε όµως; Η καταστροφή του παραγωγικού
µοντέλου οδήγησε σε κατάρρευση των εσόδων. Η κατάσταση
αυτή και µε δεδοµένο την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, οδήγησε στο να γίνεται πάρτι πλέον µε τις εξωχώριες εταιρείες µε
αποτέλεσµα την ακόµη χειρότερη κατάρρευση των εσόδων. Η
αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος βασίστηκε στην τεράστια πιστωτική επέκταση και στην επέκταση η οποία έγινε στον
κατασκευαστικό τοµέα. Το πρόβληµα, όµως, ήταν ότι για κάθε 1
ευρώ για αύξηση του ΑΕΠ, χρειαζόταν 4 ευρώ δάνειο.
Η µόνη λύση που απέµεινε τότε στην κυβέρνηση ήταν και πάλι
το µαγείρεµα των στατιστικών. Το πρόβληµα είναι, βέβαια, ότι
στην επιτροπή και ο Πρόεδρος των εργαζοµένων συµφώνησε µε
αυτά που λέει σε δηµοσιεύµατα ο κ. Κοντοπυράκης ότι, δηλαδή,
δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα µε τα στατιστικά στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία ήταν σωστά. Και η επιτροπή την οποία συστήσατε εσείς προκειµένου να ελέγξει το θέµα των στατιστικών
στοιχείων, δεν βγαίνει τουλάχιστον να έχει διαπιστώσει κάποια
πολιτική παρέµβαση, απλώς περιορίζεται βασικά στο να περιγράψει την κατάσταση -που είναι κακή- και να πει σε ποια σηµεία
υπάρχει πρόβληµα µεθοδολογίας. Ανοικτά η επιτροπή δεν λέει
ότι υπήρξε πολιτική παρέµβαση, αλλά το ίδιο λέει και ο τέως διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας κ. Κοντοπυράκης, όπως το
ίδιο λέει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων.
Εσείς έρχεστε, λοιπόν, εδώ και παρ’ όλο που στο παρελθόν
σας είχε ενηµερώσει ο κ. Προβόπουλος –ισχυρίζεστε ότι σας είχε
ενηµερώσει- εσείς δεν ήσασταν προετοιµασµένοι ούτως ώστε
µόλις αναλάβετε την εξουσία, να κάνετε κάτι επ’ αυτού. Ήρθατε
µετά από δυο µήνες στην Κυβέρνηση και αυτό που κάνατε είναι
η µετατροπή της Στατιστικής Υπηρεσίας σε ανεξάρτητη αρχή,
στο οποίο συµφωνεί και η επιτροπή την οποία συστήσατε εσείς.
Σας έκανα µια ερώτηση στην επιτροπή την οποία δεν απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε την επίσκεψη της «GOLDMAN
SACHS» τον προηγούµενο Μάρτιο και στην οποία έγινε κάποια
συζήτηση για την ανάληψη εκ µέρους της ευθύνης του δηµοσίου
χρέους.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «ΑΞΙΑ» η «GOLDMAN SACΗS» έχει
δηµιουργήσει το µεγαλύτερο fund που δραστηριοποιήθηκε ποτέ
σε δευτερογενή αγορά. Άρα εδώ προφανώς υπάρχει κάποια σύγκρουση συµφερόντων, γιατί η εταιρεία έχει δηµιουργήσει ένα
fund το οποίο πρέπει να βγάλει χρήµατα από τη διαχείριση δευτερογενών τίτλων και ταυτοχρόνως θα έχει τη διαχείριση και του
χρέους κάποιων κρατών µεταξύ των οποίων και της Ελλάδας,
αυτό συµβαίνει µόνο στη Λατινική Αµερική.
Επίσης, ο τίτλος στην εφηµερίδα «VETO» ήταν ότι ο Γιώργος
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νοεµβρίου 2009. Και λέει, επίσης, ότι το Μάρτιο του 2009 συναντήθηκε για πρώτη φορά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ µε στελέχη
της «GOLDMAN SACHS», µέχρι το πρόσφατο δείπνο στο «Πεντελικό» παρουσία των Υπουργών Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
Λούκα Κατσέλη και ∆ηµητρίου ∆ρούτσα µε τους κύριους Cohn,
Πρόεδρο και επιχειρησιακό διευθυντή της εταιρείας, Jim O’Neill
και τον αντιπρόσωπό της εταιρίας στην Αθήνα κ. Ηλιάδη. Συνέβησαν αυτά; Ναι ή όχι; Στην επιτροπή είπατε ότι δεν συνέβησαν.
Εδώ υπάρχουν δηµοσιεύµατα τα οποία λένε ότι πράγµατι έγιναν συναντήσεις. Τελικά έγιναν ή δεν έγιναν οι συναντήσεις; Και
τι ρόλο παίζει η «GOLDMAN SACHS» στην όλη αυτή διαδικασία;
Εγώ θα σας πω ότι µε αυτή τη λύση που πάτε να κάνετε, µε τη
δηµιουργία δηλαδή της ανεξάρτητης αρχής και αφού τα προβλήµατα που έχει περιγράψει η επιτροπή είναι κυρίως µεθοδολογίας και λιγότερο πολιτικής λειτουργίας, τι ακριβώς προσπαθεί
να κάνετε; Η ανεξάρτητη αρχή θα ήταν εάν υπήρχε η πεποίθηση
σε όλους ότι πράγµατι έγιναν πολιτικές παρεµβάσεις.
Εδώ, όµως, δεν είναι δυνατόν κάθε δηµόσια επιχείρηση η
οποία δεν δουλεύει σωστά και δεν κάνει τη δουλειά για την οποία
την πληρώνει ο ελληνικός λαός και την έχει συστήσει το ελληνικό κράτος, εσείς να την αντικαθιστάτε µε µια Ανεξάρτητη Αρχή.
Και µέχρι τώρα οι «ανεξάρτητες» αρχές µόνο -θα βάλω εισαγωγικά στο ανεξάρτητες- «ανεξάρτητες» δεν ήταν. Να θυµίσω το
στηµένο κ. ∆αφέρµο µε τις ταυτότητες, να θυµίσω τι έγινε στο
θέµα των υποκλοπών, να θυµίσω τι έχει γίνει µε πάρα πολλές
αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ο οποίος και πάλι µόνο
ανεξάρτητος δεν δείχνει ότι είναι.
Και ούτως ή άλλως κάθε χώρα χρησιµοποιεί τις ανεξάρτητες
αρχές και µάλιστα µε διαφορετικό τρόπο, αλλά καµµία δεν κάνει
αυτό που λέτε εσείς την τελείως ανεξάρτητη, πάντα την ευθύνη
την έχει η Κυβέρνηση η οποία πραγµατικά οφείλει να κυβερνήσει.
Σας κάνουµε λοιπόν κάποιες προτάσεις. Απορρίπτουµε φυσικά
την ανεξάρτητη αρχή αλλά κάνουµε κάποιες προτάσεις για να
αλλάξει αυτή η διαδικασία. Πρώτον, εφόσον υπάρχει ανάγκη, τα
Greek statistics πραγµατικά είναι ένα ουσιαστικό πρόβληµα και
όχι µια υπεκφυγή από την πλευρά σας να υπάρξει υπαγωγή της
υπηρεσίας απευθείας στον Πρωθυπουργό για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει αυτό το πρόβληµα. Εάν υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού µπορείτε µε µετατάξεις προσωπικού από άλλες
υπηρεσίες, διότι γνωρίζουµε ότι ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων είναι τεράστιος και µέσα στην έκθεση της επιτροπής που
συστήσατε αναφέρεται στις συγκεκριµένες ελλείψεις προσωπικού και κάνει σύγκριση µάλιστα µε την Ολλανδία και µε το προσωπικό που υπάρχει σε άλλες χώρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα είναι ότι το πρόβληµα ουσιαστικά είναι στο µοντέλο
της παγκοσµιοποίησης, το οποίο έχει χρεοκοπήσει. Είτε θέλετε
να τα παραδεχθείτε είτε δεν θέλετε, δεν είναι πρόβληµα καθαρά
οικονοµικό. Είναι ότι η παγκοσµιοποίηση, όπως έχει προωθηθεί
τα τελευταία δεκαπέντε έως είκοσι χρόνια, από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και από τις πολυεθνικές που εκεί διοικούν, έχει
αποτύχει. Έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα. Βέβαια, το
πρόβληµα είναι ότι σ’ αυτό το µοντέλο αναφανδόν έχουν προσχωρήσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία.
Βλέπουµε ότι παρ’ όλη τη σύγχρονη κρίση, οι χώρες που έχουν
παραγωγή - όπως η Γερµανία και η Ολλανδία- και εξαγωγές, περνάνε πολύ πιο ήπια την κρίση αυτή και τα συµπτώµατα, έχουν
πολύ λιγότερες επιπτώσεις. Και αυτές οι δύο χώρες που έχουν
τις µεγάλες εξαγωγές και τη µεγάλη παραγωγή είναι και η ελπίδα για να βγει η Ευρωζώνη από το πρόβληµα.
Αντιθέτως, οι χώρες που στηρίζονται στις υπηρεσίες, όπως η
Βρετανία και στην τεράστια επέκταση του κατασκευαστικού
τοµέα, όπως η Ισπανία, αντιµετωπίζουν πρόβληµα. Και η Βρετανία, µάλιστα, λέγεται ότι αντιµετωπίζει πολύ χειρότερο πρόβληµα, όπως λένε τα δηµοσιεύµατα κατά την πρόσφατη
επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
Χρειάζεται, λοιπόν, αντιµετώπιση των προβληµάτων και όχι
των συµπτωµάτων. Το πρόβληµα στα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας είναι πρόβληµα συµπτωµάτων και εσείς δεν αρκείστε στο
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να «δίνετε ασπιρίνη», αλλά ισχυρίζεστε ότι «αλλάζοντας το
χρώµα της ασπιρίνης», θα πετύχετε τη λύση του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης, µε επιστολή προς
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
κάνει γνωστό ότι αναφορικά µε τη µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ως Ανεξάρτητης
Αρχής» ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ.
Άδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία, παρακολουθούν τη
συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα τρεις µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί του 1ου Γυµνασίου Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θέλω να κάνω γνωστό, κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουν εγγραφεί πάρα πολλοί οµιλητές, γι’ αυτό θα παρακαλούσα στη συνέχεια να τηρήσουµε το χρόνο. Η συνεδρίαση σήµερα θα διαρκέσει
µέχρι τις 11.30 και αύριο θα συνεχίσουµε στις 10.00 η ώρα µε
οµιλητές. Είναι σαράντα επτά οµιλητές για την ακρίβεια.
Ο ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου γίνεται στην Ολοµέλεια λίγες ώρες µετά την κατάθεση της πρότασης εκ µέρους της
κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα στατιστικά στοιχεία της οικονοµίας.
Περιµένω κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσετε το διάλογο µε τον
Υπουργό γιατί πιστεύω ότι και εσείς θέλετε να ακούσετε.
Ήδη, ο δικοµµατικός καυγάς που έχει ξεκινήσει γύρω από
αυτήν την εξεταστική επιτροπή, που ακόµα δεν ξέρουµε πότε θα
συσταθεί, πότε θα λειτουργήσει και τι πόρισµα θα βγάλει, έχει
πετύχει τον πρώτο αποπροσανατολιστικό του στόχο. Στήνεται
ένα σκηνικό δικοµµατικής σύγκρουσης, µε το οποίο επιχειρείται
να σκεπαστεί η «λυπητερή» των µέτρων και των µέτρων που
έχουν παρθεί εναντίον των κοινωνικά ασθενέστερων και των φορολογουµένων και των µέτρων που έρχονται τις επόµενες µέρες
πριν από τα µέσα Μαρτίου, µε νέες αυξήσεις εµµέσων φόρων,
µε νέες περικοπές επιδοµάτων, µε νέες επιβαρύνσεις των κοινωνικά ασθενέστερων.
Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση και θα µετάσχουµε σε αυτήν την
εξεταστική επιτροπή, αλλά προειδοποιούµε ότι ο δικοµµατικός
καυγάς στήνεται για να σκεπάσει τη συναίνεση Νέας ∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που ήδη υπάρχει στη «λυπητερή» των µέτρων
και θα οδηγήσει τη χώρα σε ένα νοσηρό παρελθόν. Και κανείς
υπεύθυνος -όπως θα ήθελε ο ελληνικός λαός- δεν θα πληρώσει,
κανείς υπεύθυνος δεν θα κρεµαστεί στο κατάρτι. Μακάρι να πέσουµε έξω.
Και αυτή µας τη δυσµενή πρόβλεψη την τεκµηριώνει και η
εµπειρία. Την ίδια ώρα που οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας ∆ηµοκρατίας συγκρούονται για τα «µαγειρέµατα» των µεν
και των δε στα δηµόσια οικονοµικά και στατιστικά τους και η Νέα
∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν χέρι-χέρι τον Ισολογισµό
και τον απολογισµό του κράτους για τα χρόνια αυτά ακριβώς που
εξεταστική επιτροπή θα κληθεί να ελέγξει τα «µαγειρεµένα» στοιχεία. Και ρωτάω ποιος κοροϊδεύει ποιόν;
Αν θεωρείτε, κύριοι, ότι τα στοιχεία ήταν «µαγειρεµένα», σας
ερωτώ γιατί εγκρίνατε πριν από λίγες µέρες, ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία µαζί τα «µαγειρεµένα» στοιχεία, υπερψηφίζοντας από
κοινού τον Ισολογισµό και τον απολογισµό του Κράτους για το
2008; Γιατί κάνατε το ίδιο για το 2007, για το 2006, για το 2005,
για την περίοδο δηλαδή που ζητάτε να ερευνήσουµε;
Είναι αλήθεια ότι αυτά τα χρόνια συχνά µε ωµές κυβερνητικές
πολιτικές, κοµµατικές παρεµβάσεις του εκάστοτε κυβερνώντος
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κόµµατος «µαγειρεύτηκαν» τα στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα
στοιχεία που αφορούν στο δηµόσιο έλλειµµα, στο χρέος, στα
χρέη νοσοκοµείων, στην «άσπρη» τρύπα των ∆ΕΚΟ, στο ύψος
της ανεργίας και των µεθόδων υπολογισµού της.
Όλοι γνωρίζουµε, όµως, ότι γι’ αυτό το «µαγείρεµα» που είναι
σπορ, στο οποίο έχουν ειδικευθεί και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
στο παρελθόν και στο οποίο ξεσάλωσαν οι τελευταίες κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, η ευθύνη δεν βρίσκεται στη νοµική
υπόσταση της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Στις περισσότερες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η
Στατιστική Υπηρεσία είναι κοµµάτι του κρατικού µηχανισµού.
Υπάγεται και εποπτεύεται από Υπουργεία, αλλά αυτό δεν την
εµπόδισε να εκδίδει πιο αξιόπιστες στατιστικές από τις ελληνικές. Αυτό οφείλεται στο ότι εδώ δεν έχει υπάρξει πολιτική βούληση για να υπάρξουν αξιόπιστες στατιστικές.
∆εν υποτιµούµε τον ρόλο των θεσµών, αλλά η αλλαγή ενός θεσµού δεν είναι πανάκεια για την εξασφάλιση αξιοπιστίας στα δηµόσια στατιστικά. Το κύριο πρόβληµα είναι η απουσία πολιτικής
βούλησης.
∆εν υποτιµάµε τα θετικά πράγµατα που περιλαµβάνει αυτό το
νοµοσχέδιο. Το ένα θετικό του, το οποίο προέκυψε µετά από
πίεση και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και του Συλλόγου των εργαζοµένων στην
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, είναι ότι ενώ µέχρι τώρα η διοίκηση
οριζόταν µε αποκλειστική ευθύνη του κυβερνώντος κόµµατος,
θα διορίζεται εφεξής µε πλειοψηφία 4/5 από την ∆ιάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής, κάτι που υποχρεώνει στην αναζήτηση ευρύτερης συναίνεσης.
Παραµένουν όµως, κατά την άποψή µας, σηµαντικά αρνητικά,
κίνδυνοι και ασάφειες στα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου.
Αρνητικά κενά και ασάφειες που αν παραµείνουν ως έχουν θα
µας οδηγήσουν στο να το καταψηφίσουµε επί της αρχής. Σε
αυτά θα ζητήσουµε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση αλλαγές και
βελτιώσεις συγκεκριµένες, υποστηρίζοντας και τις προτάσεις
που µε γραπτό υπόµνηµά του κατέθεσε, µετά από οµοφωνία της
γενικής του συνέλευσης, ο Σύλλογος των Εργαζοµένων στην
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Έρχοµαι στις συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Πρώτα απ’ όλα
αυτό που µας ενδιαφέρει και δεν διασφαλίζεται µε επάρκεια και
σαφήνεια στο συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι η απόλυτη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος και του δηµόσιου χαρακτήρα στην παραγωγή και τον έλεγχο των στατιστικών, που
αφορούν στα οικονοµικά του κράτους. Εδώ οι ασάφειες και στο
άρθρο 1 και στο άρθρο 13 εµπεριέχουν τον κίνδυνο να µετατραπεί η υπό σύσταση αρχή σε ένα δηµόσιο κέλυφος, που θα αναθέτει κατά κόρον έρευνες στον ιδιωτικό τοµέα, χωρίς να µπορεί
να εγγυηθεί την αξιοπιστία, την ακρίβεια και τον επαρκή έλεγχο.
Γι αυτό και ζητάµε αλλαγές σε αυτά.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τους εργαζόµενους είναι θετικό ότι οι
παρόντες εργαζόµενοι, οι νυν εργαζόµενοι στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, µε πλήρη κάλυψη των εργασιακών τους δικαιωµάτων υπάγονται στην υπό σύσταση αρχή. Αλλά είναι ασαφές το
τι θα γίνει µε αυτούς που θα προσλαµβάνονται από εδώ και πέρα,
δηλαδή η διαδικασία των προσλήψεων, οι συµβάσεις εργασίας,
οι εργασιακές σχέσεις. Ζητάµε εκεί να εξασφαλιστεί η διαδικασία
του ΑΣΕΠ µε ρητό τρόπο και η διαδικασία που δεν θα έχει προσωπικό δύο ταχυτήτων, που δεν θα ιδιωτικοποιεί από εδώ και
πέρα τις διαδικασίες πρόσληψης, εξέλιξης του προσωπικού. Και
µιλώ για το άρθρο 19.
Έρχοµαι στο άρθρο 3 που αφορά τους πυλώνες, τους βασικούς παράγοντες που θα συγκροτήσουν αυτό το ελληνικό στατιστικό σύστηµα. Εκεί η Κυβέρνηση προτείνει µεταξύ αυτών να
είναι και το ΙΣΤΑΕΡ, ένα ινστιτούτο που µέχρι τις 6 Οκτωβρίου,
κύριε Πρόεδρε, ήταν ένα ινστιτούτο που διεύθυνε ο σηµερινός
Υφυπουργός Παιδείας κ. Πανάρετος. ∆εν καταλαβαίνουµε γιατί
από δεκαπέντε περίπου παρόµοια ινστιτούτα που υπάρχουν στη
χώρα, η Κυβέρνηση θεωρεί ως το πλέον αξιόπιστο το ινστιτούτο
που έως προχθές διεύθυνε ο κ. Πανάρετος και οι πληροφορίες
µου λένε ότι το ελέγχει και τώρα.
Υπάρχει µία πρόταση την οποία υποστηρίζουµε, που κατατέθηκε από τον κ. Χαραλαµπίδη στην επιτροπή της Βουλής εκπρο-
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σωπώντας το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, που λέει το εξής
απλό και είναι θεσµικά δίκαιο και σωστό: «Έχουµε περίπου δεκαπέντε σχολές στατιστικής στα ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια
και τµήµατα. Αυτά τα τµήµατα, λοιπόν, όλα µαζί να ορίζουν τον
εκπρόσωπό τους σε αυτό το συλλογικό σχήµα του δηµόσιου
στατιστικού συστήµατος και αυτός ο εκπρόσωπος, που θα ορίζουν τα πανεπιστήµια, να αντικαταστήσει τον εκλεκτό και διάδοχο του κ. Πανάρετου».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Είναι ένα τεστ αξιοπιστίας για την Κυβέρνηση, εάν ακολουθεί
αρχές φαβοριτισµού ή αν ακολουθεί αρχές θεσµικής προσέγγισης στο θέµα.
Υπάρχει επίσης ένα θέµα µε τον προϋπολογισµό της υπό σύσταση αρχής. Εµείς θέλουµε στο άρθρο 16 µία σαφή δέσµευση,
µια σαφή διατύπωση που να λέει ότι το κράτος εγγυάται την κάλυψη των δαπανών προϋπολογισµού της υπό σύσταση αρχής,
µε απόλυτο τρόπο έτσι ώστε να µην έχουµε σε αυτό το θέµα κερκόπορτες και κινδύνους.
Επίσης, το άρθρο 5 µιλάει για τον έλεγχο από τη Βουλή, µια
Βουλή που µε το άρθρο 12 ορίζει τη διοίκηση µε πλειοψηφία 4/5.
Έχει αξία αυτός ο έλεγχος από τη Βουλή να γίνει ουσιαστικός,
διαρκής και έντονος, γιατί αυτό που συζητάµε τώρα, το δράµα
της ελληνικής Βουλής και του ελληνικού λαού, όπου ψηφίζεται
ένας προϋπολογισµός µε έλλειµµα 2% και στην πορεία το έλλειµµα γίνεται 6% και µετά γίνεται 10% και µετά 13%, πρέπει να
σταµατήσει.
Εποµένως πρέπει στο άρθρο 5 να εξασφαλιστούν µε ισχυρό
και δεσµευτικό τρόπο ο ελεγκτικός ρόλος της Βουλής και µάλιστα να υπάρχει για κρίσιµες λειτουργίες της υπό σύσταση αρχής
και η αναγκαία ευρύτερη πλειοψηφία. Αν δεχόµαστε το κριτήριο
της ευρύτατης πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της διοίκησης,
πρέπει να το δεχόµαστε και για την πιστοποίηση και για τον
έλεγχο. Γιατί η γυναίκα του Καίσαρα όχι µόνο πρέπει να είναι
τίµια αλλά και να φαίνεται τίµια και γιατί κανένας θεσµός δεν
µπορεί -στις εθισµένες στις παρεµβάσεις και στα µαγειρέµατα
ελληνικές κυβερνήσεις- να τις εµποδίσει και στο µέλλον να ξανακάνουν τα ίδια.
Όσον αφορά το άρθρο 7 ζητάµε µια σαφέστερη και πιο περιοριστική διατύπωση για το περίφηµο απόρρητο, διότι η διατύπωση περί του απορρήτου που υπάρχει στο παρόν νοµοσχέδιο
επιτρέπει στο όνοµα εθνικών σκοπιµοτήτων –και στο παρελθόν
τα έχουµε ζήσει αυτά- να καλύπτονται στοιχεία, να µειώνεται η
δυνατότητα διαφάνειας στην αξιοπιστία των στατιστικών, ελέγχου της Βουλής κ.λπ..
Στο άρθρο 11 είναι θετικό ότι προβλέπεται ένας ελεγκτικός
ρόλος της Βουλής, αλλά πρέπει να υπάρχει µια σαφής δέσµευση
ότι αυτή η διαδικασία του ελέγχου από τη Βουλή θα κυρώνεται
µε ευρύτερη πλειοψηφία. ∆εν θα µπορεί το εκάστοτε κυβερνών
κόµµα µε την ελέω εκλογικού νόµου Πλειοψηφία να ευλογεί τα
στατιστικά. Να επιβάλλεται εδώ µε τη ρύθµιση του νόµου η ευρύτερη συναίνεση.
Στο άρθρο 12, αναφέρθηκα σε αυτό και στο ότι είναι θετική η
µετατόπιση της Κυβέρνησης στην πλειοψηφία των 4/5 από τη
∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, αλλά ζητούµε τη δέσµευση και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ότι στην επόµενη συνταγµατική αναθεώρηση θα ενταχθεί και η ελληνική
στατιστική αρχή στις πρόνοιες που περιλαµβάνονται και στις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο 101α του Συντάγµατος
περί ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.
Έρχοµαι στο άρθρο 20 που αφορά στις αρµοδιότητες του
Προέδρου. Είναι σκανδαλώδεις, για µια αρχή που ορκίζεται στη
διαφάνεια, οι υπερεξουσίες που δίνει στον Πρόεδρο. Σκανδαλώδεις! Το πιο χαρακτηριστικό που θα σας πω είναι ότι στο
άρθρο 20 προβλέπει ότι το πιο νευραλγικό πόστο της υπό σύσταση αρχής, η ∆ιεύθυνση Ερευνών και Μελετών, αυτή που κάνει
δηλαδή τις κρίσιµες έρευνες και µελέτες, υπάγεται απ’ ευθείας
στον Πρόεδρο και όχι στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μελετών. Αναρωτιόµαστε γιατί και ζητούµε αυτό να αλλάξει.
∆εν θα επεκταθώ άλλο, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το
χρόνο. Στην κατ’ άρθρον συζήτηση θα επανέλθουµε και µε πρό-
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σθετη τεκµηρίωση στις αλλαγές που ζητούµε. Επί της αρχής θα
καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, για λόγους που σας εξέθεσα. Αν
η Κυβέρνηση δείξει και τώρα και στην κατ’ άρθρον συζήτηση τη
διάθεση να υιοθετήσει τις αλλαγές που προτείναµε και όλες υπαγορεύονται, πιστεύουµε, από τα κριτήρια της διαφάνειας, της
ενίσχυσης του ρόλου της Βουλής, της ενίσχυσης της αξιοπιστίας, της προστασίας του δηµόσιου χαρακτήρα αυτής της
αρχής και της προστασίας και της ενίσχυσης του ρόλου των εργαζοµένων, τότε είµαστε ανοικτοί να επανεξετάσουµε τη θέση
µου.
Αν η Κυβέρνηση υιοθετήσει τις αλλαγές που προτείνουµε και
θα προτείνουµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση, είµαστε ανοικτοί
ακόµα και να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Αν όµως η Κυβέρνηση επιµείνει δογµατικά και αλαζονικά, όπως έκανε στην επιτροπή στο νοµοσχέδιο αυτό, έτσι όπως µας το παρουσιάζει, τότε
θα το καταψηφίσουµε και στο σύνολό του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο, προωθείται η αναβάθµιση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και κατά συνέπεια, η βελτίωση της
ποιότητας των στατιστικών στοιχείων, καθώς επίσης και η απαγκίστρωση του συστήµατος από κάθε είδους πολιτικές παρεµβάσειςµέσααπότηνανεξαρτητοποίηση,πραγµατικήανεξαρτητοποίηση,
της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία είναι –πιστεύω- µια ουσιαστική συµβολή στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας.
Όπως ξέρουµε αναξιοπιστία δείξαµε στα χρόνια της προηγούµενης κυβέρνησης και όσον αφορά τις πολιτικές και τα αποτελέσµατα και όσον αφορά την δηµοσιοποίηση των στατιστικών
στοιχείων. Έτσι καταφέραµε να γίνουµε χλεύη εχθρών και φίλων,
καλοθελητών και µη που µιλούν ειρωνικά για τα «Greek Statistics».
Η Ελλάδα βρίσκεται στο µάτι του Κυκλώνα και όποιος κάνει
πως δεν το καταλαβαίνει, στρουθοκαµηλίζει. ∆εχόµαστε αλλεπάλληλες επιθέσεις από διάφορες πλευρές, ιδιαίτερα και από
ξένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που υπερβαίνουν τα εσκαµµένα. ∆ιότι, κυρία Πρόεδρε, πραγµατικά «στάζει χολή» και χυδαιότητα διαπερνά το πρόσφατο δηµοσίευµα του γερµανικού
περιοδικού «FOCUS». ∆εν χρειάζεται να πούµε τίποτε άλλο,
παρά, ντροπή τους. Νοµίζω αυτό το πρωτοσέλιδο θα µείνει
στίγµα στην ιστορία, την πρόσφατη ιστορία του Γερµανικού
Τύπου.
Η τραγική βέβαια κατάσταση στην οικονοµία που βρισκόµαστε, αυτά που βιώνουµε, δεν ήρθαν από το πουθενά, δεν ήρθαν
τυχαία. Το λέω και το τονίζω αυτό διότι άκουσα και σήµερα τον
αγαπητό συνάδελφο, εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας, στα όσα
αποπροσανατολιστικά είπε.
Στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και στην ύφεση, φτάσαµε
σταδιακά, µε την ανερµάτιστη πολιτική της κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας. Και καλά θα κάνουν στη Νέα ∆ηµοκρατία να δείξουν επιτέλους στον ελληνικό λαό ότι έχουν συναισθανθεί τις ευθύνες τους. ∆εν είστε άµοιροι ευθυνών, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έτσι δυστυχώς συµπεριφέρεστε, παριστάνετε και τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτό δεν προσφέρει γιατί ο κόσµος «το έχει τούµπανο» για το ποιος φταίει, «και
σεις κρυφό καµάρι».
Όσον αφορά δε ιδιαίτερα τα στατιστικά στοιχεία, η πρόσφατη
έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής εµπειρογνωµόνων, είναι
αποκαλυπτική. Είχαµε την ευκαιρία στην Επιτροπή Οικονοµικών
να τη συζητήσουµε και να ακούσουµε και εµπειρογνώµονες,
όπως τον εκπρόσωπο της Τραπέζης της Ελλάδος, που µετείχαν
στην Επιτροπή. Υπήρξε απόκρυψη και παραποίηση των στοιχείων, που δηµοσιοποιήθηκαν και που κοινοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά στο πόρισµα. Αναφέρει επί
λέξει µια παράγραφος: «Τα στοιχεία της κεντρικής Κυβέρνησης
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που είχαν χρησιµοποιηθεί στη γνωστοποίηση της 2 Οκτωβρίου
προς την EUROSTAT, δεν ενσωµατώνουν τη µεγάλη επιδείνωση
των δηµοσιονοµικών µεγεθών που έχει συντελεστεί µεταξύ Ιανουαρίου και τέλος Αυγούστου του 2009» και υποδήλωναν -αυτά
τα στοιχεία δηλαδή που δεν ενσωµατώθηκαν- διψήφιο ποσοστό
του ΑΕΠ για το έλλειµµα σε ολόκληρο το έτος». Καθώς επίσης
αναφέρεται στην έκθεση -και γνωρίζουµε πολύ καλά και αυτή την
επισήµανση- ότι, ενώ προς τη Βουλή τα χρέη των νοσοκοµείων
δηλώνονται επίσηµα 5,2 δισεκατοµµύρια, προς την EUROSTAT
µόνο 2,2 δισεκατοµµύρια.
Ακούσαµε από τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, αν
θυµάµαι καλά, να µας λέει πως σε ερώτηµά του η απάντηση της
διευθύντριας του Υπουργείου, που υπέγραψε την επιστολή προς
τις Βρυξέλλες, ήταν περίπου: Μου έφεραν την επιστολή, δεν
γνώριζαν καλά αγγλικά, την υπέγραψα και την έστειλα.
Επιβάλλεται συνεπώς –και το λέω αυτό γιατί κάποιοι συνάδελφοι κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν- η παραπέρα διερεύνηση του θέµατος προκειµένου να δούµε τους υπεύθυνους και
τις ευθύνες. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση προχώρησε. ∆εν της ήλθε
από τον ουρανό η έµπνευση, προχώρησε στην εξεταστική επιτροπή, ώστε να µάθουν την αλήθεια και οι Έλληνες και οι εταίροι
µας. Να δούµε µε ποιες πράξεις και ποιες παραλείψεις και ποιων
πραγµατικά φτάσαµε σ’ αυτό το σηµείο αναξιοπιστίας, το οποίο
δεν είναι χωρίς κόστος, µας κοστίζει διπλά. Μας κοστίζει µε επαχθείς όρους δανεισµού και µας κοστίζει και µε τη στενή επιτήρηση.
Θέλω να πω εδώ στον αγαπητό συνάδελφο, εισηγητή της
Νέας ∆ηµοκρατίας -τον άκουσα προηγουµένως να µιλάει περί
αξιοπιστίας και αναξιοπιστίας- ότι περίσσευε πράγµατι επί των
ηµερών σας τόσο η αξιοπιστία, που είµαστε σήµερα σε στενή
επιτήρηση και έχουµε εδώ και τους τρεις επιθεωρητές!
Ας είµαστε λοιπόν ρεαλιστές, ας δούµε την πραγµατικότητα.
∆εν έχουµε άλλο λόγο που συστήνουµε αυτή την εξεταστική και
πρέπει να περιοριστούµε σ’ αυτό που προσδιορίζεται ως αντικείµενο, δηλαδή τον προσδιορισµό ευθύνης και υπευθύνων γι’
αυτά τα ζητήµατα των στατιστικών στοιχείων.
∆εν έχουν θέση εποµένως, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι απειλές σας για στείρες αντιπαραθέσεις και συµψηφισµούς για αναµόχλευση του παρελθόντος. Εγώ πιστεύω
-και το λέω µετά λόγου γνώσεως, κυρία Πρόεδρε, ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου- ότι κανένας από καµµία πτέρυγα δεν έχει το δικαίωµα «να ανοίξει πόρτα φρενοκοµείου» στη
χώρα µε αφορµή αυτή τη διερεύνηση. Πρέπει να κάνουµε συνετά τη δουλειά µας. Ούτε έχει θέση κανενός είδους ρεβανσισµός και πολύ περισσότερο δεν µπορούµε στη χώρα αυτή να
ποινικοποιήσουµε πολιτικές αποφάσεις. Καθαρές κουβέντες.
Η εξεταστική επιτροπή έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο. Πρέπει
να βρεθεί η αλήθεια, να πέσει φως, έτσι ώστε να δοθεί µήνυµα,
και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό κυρίως- ότι στην Ελλάδα αλλάζουν τα πράγµατα, ότι βάζουµε κανόνες, ότι η διαφάνεια, η αλήθεια, η τήρηση των υπεσχηµένων δεσµεύσεων είναι
πια συστατικά στοιχεία των κινήσεών µας, ως Κράτος, Κυβέρνηση και κοινωνία.
Είµαστε αποφασισµένοι οι Έλληνες να βγούµε από την κρίση.
Υπάρχει το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχει την κατ’ αρχήν έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα -που µοιράζουν
δίκαια τα βάρη και δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία σ’ αυτό- κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, καθώς περιέχει και τις απαραίτητες θεσµικές
αλλαγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω σε µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή, κυρία Πρόεδρε, περισσεύει η «µετρολογία» και αυτήν
την περίοδο, πρέπει να πούµε προς κάθε κατεύθυνση –και κύριε
Υπουργέ, πρέπει να καταλάβουν και οι εταίροι µας- ότι όσον
αφορά και τα µέτρα, ισχύει το ρηθέν ότι «το µέτρο είναι το άριστον». Να µη χάνουµε την αίσθηση του µέτρου. Πραγµατικά θα
πρέπει και όσον αφορά τα µέτρα και τις δράσεις -κύριε Πρόεδρε
Κακλαµάνη, βλέπω µε προσέχετε, ευχαριστώ- θα πρέπει να τηρείται η λεπτή ισορροπία που οδηγεί στη µείωση των ελλειµµά-
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των, δηλαδή στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, χωρίς όµως να καθηλώνει την οικονοµία στην ύφεση και χωρίς να απειλεί την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική γαλήνη.
Για µας, επειδή ρωτούν και ποια είναι η «κόκκινη γραµµή για
την Κυβέρνηση εγώ πιστεύω ότι µια είναι: η πιστή εφαρµογή του
Προγράµµατος Σταθερότητας και η επίτευξη των στόχων. Το συζητούµενο νοµοσχέδιο λοιπόν, εντάσσεται -και τελειώνω κυρία
Πρόεδρε -στο συνολικό αυτό σχεδιασµό. Θα πούµε περισσότερα
στα άρθρα. Με τις ρυθµίσεις πραγµατικά δηµιουργείται ανεξάρτητη στατιστική αρχή, µε όλες τις θεσµικές εγγυήσεις που κατοχυρώνουν διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια, καθώς και
αναβαθµίζεται όπως είπα το σύστηµα ανάπτυξης, παραγωγής
και διάδοσης των επίσηµων στατιστικών στοιχείων.
Άρα, είναι µια σοβαρή προσπάθεια αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία. Έγινε πολλή συζήτηση και στην επιτροπή, προηγήθηκε
διαβούλευση, έγιναν βελτιώσεις. Έγιναν και σήµερα βελτιώσεις
µε βάση τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής και όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση και πιστεύω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι αφαιρούν κάθε πρόσχηµα, απ’ όλα τα κόµµατα για τη µη ψήφιση αυτού του
νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε θερµά τον
κ. Γείτονα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πλέον αποκατασταθεί το
ηλεκτρονικό σύστηµα στο Βήµα και µπορούν οι κύριοι συνάδελφοι να έλθουν να µιλήσουν από του Βήµατος.
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε τη νοµοθετική πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης για τη θωράκιση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος, πρωτοβουλία που εκτιµάται ότι θα
συµβάλει στην αναβάθµιση του τρόπου συλλογής, καταγραφής,
επεξεργασίας, αποτύπωσης των στατιστικών στοιχείων, πρωτοβουλία ορθή, που έρχεται ως απόρροια σχετικών πρόσφατων
διαπιστώσεων και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοσιονοµικών στοιχείων.
Αυτή, όµως, η διαπίστωση απέχει από τη διατύπωση της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόµου ότι η εγκυρότητα των ελληνικών στατιστικών στοιχείων έχει αµφισβητηθεί έντονα και
οφείλεται κατά ένα µέρος στην επιλογή της δηµοσιονοµικής απογραφής, η οποία διενεργήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση
και αυτό διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Γείτονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδηλώσει τις επιφυλάξεις της όσον
αφορά την ποιότητα των στατιστικών δεδοµένων πολλές φορές
και πριν από το 2004, δηλαδή από το 2002.
Από το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφραζε αµφιβολίες για
την ποιότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων της χώρας µας στα
δελτία 35 το Μάρτιο του 2002 και 116 το Σεπτέµβριο του 2002.
Το 2004 επανέλαβε τις αµφιβολίες της, δελτίο Τύπου 38 το Μάιο
του 2004 και προχώρησε σε εκτεταµένες αναταξινοµήσεις, αναθεωρήσεις των δηµοσιονοµικών στοιχείων, καθώς οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε έντεκα περιπτώσεις έδιναν
παραπλανητικές αναφορές στη EUROSTAT για την περίοδο
1997-2003. Τα σχετικά έγγραφα, συνηµµένα 1 και 2, είναι στη
διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι εκθέσεις, τις οποίες επικαλείστε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιανουαρίου του 2010, στις σελίδες έξι, δώδεκα και δεκατρία και η Επιτροπή -που µόλις επικαλεστήκατε- του
Υπουργείου Οικονοµικών, στη σελίδα είκοσι έξι, επιβεβαιώνουν
αυτή τη διαπίστωση.
Υπάρχουν παραπλανητικές αναφορές σχετικά µε την υπερεκτίµηση του πλεονάσµατος των ασφαλιστικών οργανισµών, την
υπερεκτίµηση των φορολογικών εσόδων, την ελλιπή καταγραφή
των αµυντικών δαπανών, τη µη ακριβή καταχώρηση της ανάλη-
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ψης χρεών, τη µη ακριβή καταγραφή της κεφαλοποίησης των
τόκων, τη µη ορθή ταξινόµηση των κεφαλαιακών µεταβιβάσεων.
Σ’ αυτές θα πρέπει κανείς να προσθέσει τις εκτεταµένες, τις
συστηµατικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν την περίοδο 20002001 για τη διαχείριση και απόκρυψη του δηµοσίου χρέους και
για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. ∆ηµιουργική λογιστική άγνωστη ή γνωστή, αλλά νόµιµη, ηθική και ασήµαντη για
τα µέλη της επιτροπής, που συνέστησε το Υπουργείο Οικονοµικών για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων, αφού
απουσιάζει από την έκθεσή της η αναφορά σ’ αυτήν.
Είναι πρακτικές, όπως πρώτον, συναλλαγές κατά τις οποίες η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2001, µέσω πράξεων µετατροπής συναλλαγµατικού χρέους από ξένα νοµίσµατα σε ευρώ, καρπώθηκε
το συναλλαγµατικό όφελος, όπου αυτό ήταν θετικό, ενώ για το
χρέος όπου υπήρχε συναλλαγµατική ζηµία, την απέκρυψε µέσω
κρυφού δανεισµού µε µυστικές πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων,
swaps, τις οποίες συµφώνησε µε την «GOLDMAN SACHS» µε
επαχθείς όρους. Πήρε συνεπώς τα κέρδη, έκρυψε τις ζηµιές.
Από αυτή τη συναλλαγή η κερδοφορία της «GOLDMAN SACHS»
ανήλθε στα 300.000.000 δολάρια και το στέλεχός της που την
έκλεισε προήχθη σε partner της εταιρείας.
Η έκθεση µάλιστα της επιτροπής, την οποία επικαλείστε, αναφέρει ότι αυτά τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία βοηθούν στη διαχείριση των τρεχουσών ελλειµµάτων, αλλά επηρεάζουν τις
δανειακές ανάγκες και κυρίως το ύψος του µελλοντικού χρέους.
Και επειδή λέτε ότι είναι νόµιµα, σηµερινό δηµοσίευµα του επικεφαλής, του προέδρου του τοµέα της επενδυτικής τράπεζας,
της «GOLDMAN SACHS» αναφέρει ότι αυτές οι συµφωνίες της
Ελλάδος µε την «GOLDMAN SACHS» θα έπρεπε να είναι πιο διαφανείς και είναι γεγονός ότι συµφωνίες για συναλλαγµατικά
swaps µεταξύ Ελλάδος και «GOLDMAN SACHS» παρήγαγαν µία
µικρή, αλλά όχι ασήµαντη µείωση στο έλλειµµα και το χρέος της
χώρας. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εύτερον, οι τιτλοποιήσεις απαιτήσεων το 2000 και το 2001
µέσω της προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών, εισροών
δηλαδή, από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Κρατικά
Λαχεία, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Eurocontrol, τιτλοποιήσεις που δεσµεύουν µελλοντικά έσοδα για την εκπλήρωση
άµεσων οικονοµικών αναγκών και σχετίζονται µε ανεύθυνη οικονοµική πολιτική, αλλά εγείρουν και θέµατα διαφάνειας.
Σηµερινό δηµοσίευµα: Ο επικεφαλής του τµήµατος Debt και
Development Finance του ΟΗΕ αναφέρει ότι το να δεσµεύσει κάποιος στην Ελλάδα µελλοντικά έσοδα για την εκπλήρωση άµεσων οικονοµικών αναγκών εγείρει θέµατα ηθικής, που
σχετίζονται µε ανεύθυνη οικονοµική πολιτική. «∆εν µπορείς να
χρησιµοποιηθείς –αναφέρει- τα έσοδα των µελλοντικών γενεών
για να λύσεις τα άµεσα προβλήµατά σου». Το καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή η εικόνα της χώρας συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτέλεσε το εφαλτήριο ώστε η EUROSTAT, µέσα από
συνεχείς µεθοδολογικές επισκέψεις, γραπτά υποµνήµατα,
εκτενή σχέδια δράσης, να εκφράσει αρκετές φορές αµφιβολίες
και ενστάσεις για την ποιότητα των ελληνικών δηµοσιονοµικών
στοιχείων.
Αποτέλεσµα, όµως, της συνεργασίας ελληνικών και κοινοτικών
αρχών είναι η βελτίωση σε αρκετούς τοµείς και η πρόοδος σε
πολλά ζητήµατα. Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις σελίδες δεκαπέντε και δεκαέξι το επιβεβαιώνουν. Η ποιότητα,
όµως, των στοιχείων συνέχισε να υστερεί, καθώς αρκετά µεθοδολογικά προβλήµατα, τα οποία και καταγράφει η Έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέµειναν. Θεωρώ συνεπώς ότι οι ρυθµίσεις του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου µπορεί να συµβάλλουν
προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αιτιολογική έκθεση
αναφέρεται και σε αναντιστοιχία των στοιχείων που υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση µε τα πραγµατικά στοιχεία της οικονοµίας. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναθεώρησε το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2009 εξαιτίας –όπως υπογραµµίζει
η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- των επιπτώσεων της κρίσης, των δηµοσιονοµικών διολισθήσεων σε χρονιά εκλογών και
των λογιστικών αποφάσεων της Κυβέρνησης -σελίδα τρία της
Έκθεσης- αποφάσεων που ελήφθησαν εν αγνοία της ΕΣΙΕ, αφού
η αναθεώρηση του ελλείµµατος αποφασίστηκε µόνο από την πολιτική ηγεσία και τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου -σελίδα δεκαοκτώ της έκθεσης- αποφάσεις που περικλείουν και τις λογιστικές ακροβασίες, στις οποίες προέβη η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, λογιστικές πρακτικές που πρόσφατα
αναγνώρισε και ο Επίτροπος κ. Αλµούνια, ο οποίος, σε ερώτηση
του Ευρωβουλευτή κ. Χουντή, υπογράµµισε πως η Κυβέρνηση
αποφάσισε να αυξήσει το έλλειµµα του 2009 µε µη επαναλαµβανόµενες δαπάνες που αντιστοιχούν σε µιάµιση ποσοστιαία µονάδα του ΑΕΠ, στις 26/1/2010. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι πρακτικές που καυτηρίασε και ο ίδιος ο κ. Παπαντωνίου,
πρώην Υπουργός Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ, που είπε ότι αν το
ΠΑΣΟΚ κάλυπτε αµέσως τις θέσεις πολιτικών και υπηρεσιακών
προϊσταµένων του Υπουργείου Οικονοµικών, τότε θα µπορούσε
να µειώσει το έλλειµµα κατά 7,5 µονάδες και όχι κατά 10. Άρα, το
έλλειµµα µάλλον είναι φουσκωµένο κατά 2,5 µονάδες το 2009,
σύµφωνα µε τον κ. Παπαντωνίου. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει µάλιστα να αξιολογήσουµε και τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης αυτούς τους µήνες, ειδικά το τελευταίο τρίµηνο του
2009. Πώς είναι δυνατόν για το 65% της υστέρησης των εσόδων
όλου του 2009 να ευθύνεται µόνο το τελευταίο τρίµηνο; Το τελευταίο τρίµηνο του 2009 η υστέρηση των εσόδων ήταν 13,3%,
υπερτετραπλάσια όλου του πρώτου εννιαµήνου που ήταν µόνο
3%. Καταθέτω το σχετικό πίνακα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η αποτύπωση των παραπάνω παρατηρήσεων δεν υποδηλώνει
ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα στη συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων, προβλήµατα όµως συστηµικά, τα οποία δεν θα επιλυθούν µόνο µέσα από την ανεξαρτητοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Και αυτό γιατί, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος κ. Αλευράς
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, θα έχουµε µεν ένα σύστηµα ανεξάρτητο ως προς την καταγραφή, αδύναµο όµως στην
πρωτογενή παραγωγή των στατιστικών στοιχείων και αυτό θα
πρέπει να το προσέξει η Κυβέρνηση συνολικά.
Η αξιοπιστία της χώρας χτίζεται µε µέτρα, µε πρωτοβουλίες,
µε δοµικές συστηµικές αλλαγές. ∆εν χτίζεται σε σκηνικό πόλωσης και όξυνσης, µε κατασκευή ενόχων εντός και εκτός χώρας.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης των τροποποιηµένων δηµοσιονοµικών στοιχείων προδίδει κοµµατική σκοπιµότητα. Αποτελεί
απόπειρα απόδρασης από τη σκληρή πραγµατικότητα, για την
οποία µερίδιο ευθύνης φέρει και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τους
τελευταίους πέντε µήνες µε την ολιγωρία και την ανεπάρκειά της.
Έχει σκοπό να κρύψει και όχι να αποκαλύψει την αλήθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταϊκούρα.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
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Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Πριν από λίγο στις ειδήσεις άκουσα έναν
Ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, οµογενή της Γερµανίας να
λέει σε απευθείας µετάδοση από τις Βρυξέλλες ότι ο πρώην
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας είναι απατεώνας, έτσι απλά.
Έλεγε για τον κ. Αλογοσκούφη. Εκεί καταντήσαµε.
Έτσι απλώς καταντήσαµε ο οποιοσδήποτε να βγάζει συµπεράσµατα εκ του µακρόθεν. Εκεί οδηγείτε τη χώρα, εσείς του
ΠΑΣΟΚ, και η Νέα ∆ηµοκρατία η οποία προχθές εδέχθη –και
είναι όµηρος εκείνης της φράσεως της αποδοχής- την εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή.
Τι πάτε να κάνετε; Και γιατί το κάνετε; Και έχετε και µία δειλία
και λέτε: «2004 µε 2009». ∆εν έχετε τουλάχιστον την άνεση και
την ανδρεία να πείτε: «Ωραία. Πάµε από το ’99, από τον αγώνα
να µπούµε στην ΟΝΕ», εάν όχι από το ’80 που είναι µακριά.
Έχετε και δειλία! ∆ύο αρνητικά στοιχεία σε µία πρόταση είναι
πολλά.
Τι θα πάµε να βγάλουνε; Θα πάµε να βγάλουνε δηλαδή ότι είχαµε κλέφτες ή παλιανθρώπους ή απατεώνες -όπως ακούστηκε
σήµερα από τηλεοράσεως, από τις Βρυξέλλες- Υπουργούς και
κυβερνήσεις. Το ερώτηµα λοιπόν που τίθεται είναι, έγιναν αυτά που αν θέλετε να βοηθήσω τη σκέψη σας, πιστεύω ότι έγιναν- µε
κάποιο δόλο; ∆ηλαδή ο Παπαντωνίου τότε κι ο Αλογοσκούφης
τώρα έβαλαν τίποτα στην τσέπη τους; ∆ηλαδή το έκαναν αυτό,
πήγαν τα ψευδή, τα αλλοιωµένα στοιχεία -η «δηµιουργική λογιστική», όπως κάθε φορά το ονοµάζετε- για να κερδίσουν τι; Έγινε
τίποτα τέτοιο; Όχι. Απ’ αυτή τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και η οποία είναι πάγια πρακτική στην Ευρώπη -και το λέω
σ’ αυτούς που δεν έχουν περάσει από τις Βρυξέλλες, γιατί όσοι
έχουµε περάσει από τις Βρυξέλλες ξέρουµε ότι δεν είναι πρωτοείσακτο αυτό το θέµα, όπως το διαπραγµατεύτηκε και η µία
και η άλλη Κυβέρνηση- έρχοµαι και λέω: Ωφελήθηκε κάποιος µεγάλος, για να µπούµε στην υπόνοια ότι αυτός ο µεγάλος έδωσε
τόσα στον έναν Υπουργό ή τόσα στον άλλο Υπουργό; Είναι δυνατόν;
Είµαστε ικανοποιηµένοι µε αυτά που βγαίνουν, µε το να βγαίνουν περιοδικά µεγάλης κυκλοφορίας, όπως το «FOCUS» µε
αυτό το χυδαίο πρωτοσέλιδο που έκανε το γύρο του κόσµου σήµερα; Και θα δώσουµε κι άλλη τροφή; Να δώσουµε τροφή να σηκωθεί στην επόµενη εικαστική απόδοση της Αφροδίτης κι άλλο
δάκτυλο; Αυτό πάµε να κάνουµε εδώ µέσα.
Βέβαια στη χυδαιότητα αυτή ως δηµοσιογράφος δεν µπορούσα παρά να απαντήσω και πριν από λίγο έστειλα επιστολή
στη διεύθυνση του «FOCUS» και τους είπα: «αν υπάρχουν ανάγκες ανάµεσα στους αναγνώστες που διαµορφώνετε µε τέτοια
εξώφυλλα, να σας στείλω µερικές κάρτες». Και πήγα στο Μοναστηράκι και πήρα όλες τις κάρτες µε τους σάτυρους κι όπως
απεικονίζονται και τις έστειλα για τις ανάγκες της διεύθυνσης,
του προσωπικού του περιοδικού και των αναγνωστών του. Αυτό
όµως δεν σηµαίνει ότι η Ελλάδα δεν προσεβλήθη.
Πάµε για άλλα τέτοια πρωτοσέλιδα; Αυτό πάµε να κάνουµε;
Κι εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ κατάντησε εκεί που κατάντησε, χωρίς να έχει λόγους να το κάνει. Το κόµµα των εκατόν
εξήντα Βουλευτών, της επικυριαρχίας σήµερα στα πολιτικά δρώµενα µε την κατάσταση που είναι η Νέα ∆ηµοκρατία, τι λόγους είχατε να το κάνετε αυτό; Να πείτε ότι είχατε µια αναιµική
πλειοψηφία και θέλατε να υπερβείτε, να ανεβείτε, να κερδίσετε
τις εντυπώσεις, να κουράσετε την Αντιπολίτευση, να το καταλάβω. Για ποιο λόγο το κάνατε; Βρείτε µου ένα ωφέλιµο στοιχείο.
Εγώ το είπα και το επαναλαµβάνω: Εάν νοµίζει η ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ ότι η Πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας το θέλει
αυτό -γιατί υπάρχουν άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες νουνεχείς,
εχέφρονες σ’ αυτό το κόµµα- βάλτε µια κλειστή κάλπη κι αν αυτή
η απόφαση, αν αυτή η ιδέα πάρει πλειοψηφία προχωρήστε την.
Μα, το αρνείστε όλοι. Το σύνολο σχεδόν της Κοινοβουλευτικής
σας Οµάδας µε έπιασε την προηγούµενη φορά και µου είπε: «τι
πάµε να κάνουµε;» Τι πάτε να κάνετε, αλήθεια; Και γιατί το κάνετε; Να κάνετε τι; Να ταπεινώσετε τον Καραµανλή; Μόνος του
έφθασε στο έσχατο σηµείο. Να ταπεινώσετε τον Αλογοσκούφη;
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Του έδειξε την πόρτα ο ελληνικός λαός. Γιατί το κάνετε; Τι θα
κερδίσουµε; Αυτό, δε, το αστείο επιχείρηµα ότι µας το επέβαλε
η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όργανα ή κάποιοι από εκεί, αυτό είναι που
µε εκνευρίζει περισσότερο. ∆ηλαδή µέσα στο σπίτι µας θα µας
επιβάλουν τι θα κάνουµε, επειδή βρισκόµαστε σε µία δύσκολη
θέση, εξαιρετικά δύσκολη; Πώς, κύριε Υπουργέ, το δεχθήκατε
εσείς αυτό, ότι θα κάνετε αυτό, και σπεύσατε εδώ να παρασύρετε την Κυβέρνηση να κάνει αυτό το µεγάλο λάθος;
Κι εσείς οι της Νέας ∆ηµοκρατίας γιατί συµµετέχετε; Τι σηµαίνει «κάνουµε αντιπρόταση»; ∆ηλαδή κάνουν αυτοί ένα
έγκληµα κι ερχόµαστε εµείς και βάζουµε τρία εγκλήµατα, τρεις
τετραετίες, πέντε τετραετίες. ∆ηλαδή πολλαπλασιάζεται το
έγκληµα το οποίο αποπειρώνται να κάνουν αυτοί. Σηκωθείτε να
φύγετε! Μην συµµετέχετε καθόλου! «∆εν συµµετέχουµε καθόλου, δεν µας ενδιαφέρει τι κάνετε, κάντε την µόνοι σας». Εγώ πιστεύω ότι οι µόνοι οι οποίοι θα συµπράξουν είναι εκείνοι οι οποίοι
αµφισβητούν µονίµως το πολιτικό σύστηµα της χώρας. Φύγετε!
Εµείς ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός το είπαµε: «∆εν µας
ενδιαφέρει, δεν θα συµµετέχουµε, δεν βάζουµε άνθρωπο µέσα».
Ξεκινάτε µε µία «κολοβή» επιτροπή. Και εάν κι η Νέα ∆ηµοκρατία
αντιληφθεί τι συµφέρει πραγµατικά τον τόπο, θα αντιληφθεί
πράγµατι ότι δεν πρέπει να είναι µέσα.
Κι επειδή ο αξιότιµος και εξαιρετικά συµπαθής σ’ εµένα Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσής είπε προχθές ότι εγώ ενδιαφέροµαι για την «πολυκατοικία», θα του πω:
Ωραίο αστείο. Το πολυείπαµε, κύριε Υπουργέ. Ο µόνος που δεν
µπορεί να έχει ευθύνη σ’ όλες αυτές τις σαχλαµάρες είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Σε καµµία σαχλαµάρα! ∆εν συµµετείχαµε και δεν συµµετέχουµε σ’ αυτά τα πράγµατα. Όµως
επιτέλους αυτήν τη στιγµή να µην δώσουµε τροφή σ’ όλους εκείνους οι οποίοι πολεµάνε την Ελλάδα. Και είναι πολλοί.
Και δεν είναι µόνον οι Ηνωµένες Πολιτείες. Σας το είπα και το
επαναλαµβάνω και το ξέρει και το Μαξίµου. Είναι αυτό το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε η Μεγάλη Βρετανία που έχει χωθεί παντού, κύριε Παπουτσή. Ξέρετε την Ευρώπη καλύτερα παντός
άλλου, αφού ήσασταν πέντε χρόνια επίτροπος εκεί. ∆εν υπάρχει
γενικός διευθυντής που να µην είναι Άγγλος. Ελέγχουν πλήρως
το σύστηµα κι έχουν αποφασίσει να το ναρκοθετήσουν, µαζί µε
τη ∆ανία και τη Σουηδία. Σ’ αυτή, λοιπόν, την οδυνηρή µάχη εµείς
είµαστε τα θύµατα και είναι λάθος, κύριε Υπουργέ, να αποδέχεστε κι εσείς κι ο αξιότιµος Πρωθυπουργός όλα αυτά τα οποία
αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι εις βάρος µας, να χαµηλώνετε το κεφάλι. Είµαστε τα θύµατα. Σ’ αυτόν τον πόλεµο τον υπόγειο που
γίνεται µεταξύ δολαρίου κι ευρώ, µεταξύ της ναρκοθετήσεως της
ΟΝΕ από τα τρία κράτη, η Ελλάδα είναι το θύµα. ∆εν είµαστε
εµείς οι ανοιχτοί που προκαλέσαµε τη µήνη. Βρήκαν εµάς ως
θύµα, εµάς µας βρήκαν ως τον αδύνατο κρίκο και µας πολεµάνε.
Κι έπρεπε να πάτε στην Ευρώπη και να ζητήσετε τα ρέστα, όχι να
είστε από κάτω!
Γιατί εξάλλου, κύριε Υπουργέ, στους Γερµανούς τα δώσαµε
όλα. Μας πήραν τα Ναυπηγεία, µας πήραν τον ΟΤΕ, µας πήραν
το Αεροδρόµιο, µας παίρνουν κάθε µέρα το βιός µας από την
«LIDL» και θα µπορούσατε να διεκδικήσετε πολλά πίσω, να διεκδικήσετε όλα αυτά τα χρόνια που είναι τα «LIDL» κι από το τζίρο
που έχει κάνει το «LIDL» τα υπερκέρδη. Και σήµερα κιόλας, κύριε
Υπουργέ, βάλτε ένα συνεργάτη σας να ανέβει στο ίντερνετ και να
σας βρει τις τιµές του «LIDL» σε Γαλλία και Γερµανία. Αν υπάρχει ένα είδος που δεν έχουµε πολλαλάσια τιµή, να µου το πείτε.
Μας κλέβουν! Τα δικά µας λεφτά θέλουµε πίσω. ∆εν µας κάνει
καµµία χάρη η Γερµανία. Και βεβαίως την Παρασκευή είµαι σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός θα αντιληφθεί την ευαισθησία της
ερωτήσεως που κατέθεσα για τις γερµανικές αποζηµιώσεις και
θα έρθει εδώ να συζητήσουµε. Να καταλάβουν ότι εµείς είµαστε
στη δίνη του δικού τους πολέµου και υποφέρουµε εξαιτίας αυτού
του πολέµου.
Και εν τέλει, ας καταλάβουν κάποιοι ότι αλλάζουν τα πράγµατα. Αυτό το οποίο ζούµε, κυρίες και κύριοι, για εµένα είναι η
αρχή του τέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο το προσπάθησε πολλές φορές η Ευρώπη. ∆εν είναι η πρώτη φορά. Το
προσπάθησε µε την Ιερά Συµµαχία. Το προσπάθησε µετά µε τον
Ναπολέοντα, το προσπάθησε µετά µε τον Χίτλερ. Τώρα έχουµε
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την πιο µοντέρνα έκφραση, αυτή την οποία ζούµε. Εγώ πιστεύω
ότι είναι η αρχή του τέλους αυτό το οποίο ζούµε τώρα. Μπορεί
να περάσουν και είκοσι και τριάντα χρόνια, αλλά η ιστορία της
ΟΝΕ τελειώνει. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι οδηγούµεθα
σε µια αναπροσαρµογή της Γιάλτας κι εκεί να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του γι’ αυτά τα οποία έρχονται. Και δεν πρέπει
να µένουµε προσηλωµένοι σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, η
οποία δεν βοήθησε την Ελλάδα. Από πότε η Ελλάδα είναι σ’ αυτή
την κατάσταση; Από τότε που µπήκαµε στην ΟΝΕ. Είναι έτσι ή
όχι; Ζούµε καλύτερα ή χειρότερα; Και πόσο καιρό είµαστε µέσα;
Απολαύσαµε, ξέρω εγώ, τη χλιδή µιας εκατονταετίας; Σε µόλις
εννέα χρόνια ανατιναχθήκαµε στον αέρα! Ας αναζητήσουµε κι
άλλες λύσεις. Και να ξέρουν ότι εµείς δεν είµαστε υπάλληλοι κανενός. Γιατί αυτό που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο
κάποιοι δεν αντελήφθησαν και κάποιοι δογµατικά το πολέµησαν,
είναι το ότι µετατραπήκαµε σε αποικία. Εµείς ο Νότος, κι εξαιρετικά η Ελλάδα, είµαστε µία αποικία της Γερµανίας που πρέπει
όλοι να δουλεύουµε για τη Γερµανία. Τα πάντα να είναι Γερµανία:
οι εξοπλισµοί σε µεγάλο κοµµάτι να είναι Γερµανία, τα προϊόντα
που εισάγουµε στη χώρα να είναι από τη Γερµανία κι η αναφορά
µας είναι µονίµως η Γερµανία, για να έρχεται σήµερα η Γερµανία να µας εξευτελίζει διεθνώς.
Και δεν άκουσα καµµία κουβέντα. Ναι, κύριε συνάδελφε, αυτή
είναι η αλήθεια. Και χαίροµαι που συµφωνούµε επιτέλους µε την
άλλη άκρη του Κοινοβουλευτικού τόξου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν συµφωνούµε ακριβώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Αυτή είναι η ιστορία. Μας ξεφτιλίζει. Και τα
λεφτά µας πήρε και είµαστε και απολογούµενοι γιατί µας πήραν
τα λεφτά µας. Είµαστε απολογούµενοι γιατί µας πήραν τα λεφτά
µας.
Τι θα κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Υπουργέ; Θα
ζητήσετε πίσω τα ρέστα ή θα πηγαίνουµε παθητικά να παρακαλάµε «δώστε µας λεφτά» αλλά δεν το οµολογούµε. Γιατί περί
αυτού πρόκειται. ∆εν ζητάµε µεν λεφτά αλλά «δώστε τα µας» δε
µε κάποιο τρόπο. Γιατί; Για ποιο λόγο; Γιατί λεηλατούν τον τόπο
µας;
Το 80% του εµπορίου, κύριε Υπουργέ –και το έχω ξαναπεί σ’
αυτή την Αίθουσα- είναι σ’ αυτούς τους κολοσσούς των πολυεθνικών καταστηµάτων. Κάποτε το 80% του εµπορίου ήταν στα
ελληνικά χέρια, στον κυρ-Μιχάλη, στον κυρ-Πέτρο, στον κυρ-Θανάση και ανακυκλώνονταν τα χρήµατα. Όσα λεφτά βγάζετε πηγαίνετε την Παρασκευή στο «CARREFOUR» ή στο «LIDL» και σε
κάποια άλλη πολυεθνική εταιρεία και τα ακουµπάτε. Είναι τα
λεφτά τα δικά σας. Κάθε φορά που µπαίνετε εκεί µέσα συνειδητοποιήστε ότι πληρώνετε το µεροκάµατο ενός Χέλµουτ ή ενός
Πωλ. Αυτά πληρώνετε. Με το που µπαίνεις µέσα στο «CARREFOUR» να ξέρεις ότι πληρώνεις τα µεροκάµατα ενός γάλλου
και µιας γαλλίδας. Όταν µπαίνεις στο «LIDL»πληρώνεις τα µεροκάµατα ενός γερµανού. Γιατί τα λεφτά φεύγουν και πάνε εκεί την
Παρασκευή το βράδυ. Όλο το ταµείο. Όταν έχετε διαρροές της
τάξεως, κύριε Υπουργέ, των 50.000.000.000 περίπου προς αυτή
την κατεύθυνση πώς θα µπορέσετε να τα βγάλετε; Πώς θα µπορέσετε; Πείτε µου.
Και λέµε και επαναλαµβάνουµε να βρούµε τώρα τα
25.000.000.000 να αναπνεύσουµε. Είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια
που του χρόνου ή σε τρία χρόνια θα αρχίσουµε να πληρώνουµε
τόκους. Και µετά τι θα γίνει; Από πού θα βρούµε έσοδα; Ποια
ανάπτυξη υπηρετεί αυτό το πρόγραµµά σας, κύριε Υπουργέ;
Ποια ανάπτυξη; Πείτε µου. Από πού θα έρθουν;
Θα πάει ο ΦΠΑ 21%. Σήµερα έχουµε 19% ΦΠΑ και εννοείται
ότι έχουµε ΑΕΠ 1.000.000. Άρα παίρνουµε τις 190.000. Όταν θα
το κάνουµε 21% και «καθίσει» η αγορά και πάει στα 800 θα πάρουµε λιγότερο. Τον µεν ΦΠΑ τον έχουµε αυξήσει, λιγότερα
έσοδα για το κράτος. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι θα στεγνώσει εντελώς η αγορά. ∆εν έχουµε καµµία ελπίδα να έχουµε ανάπτυξη.
Και σας είπα εφόσον δεν καπνίζουν οι καµινάδες αφήστε ελεύθερες τις οικοδοµές. Πείτε «δεν υπάρχει «πόθεν έσχες» σ’ αυτόν
που χτίζει µια οικοδοµή». Να βγουν τα λεφτά να µπουν στην οικοδοµή, κύριε Υπουργέ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

∆ειλά-δειλά το είπατε για τα κεφάλαια που είναι στο εξωτερικό. Το κάνατε επίσης µε λάθος τρόπο. ∆εν είµαστε Ιταλία εµείς
για να πείτε: «Θέλω 5% σ’ αυτόν που θα φέρει τα λεφτά του
µέσα». Γιατί για τον Ιταλό το ίδιο είναι τι σε ελβετική τι σε ιταλική
τράπεζα τα έχει. Εδώ στην Ελλάδα δεν τα φέρνει ο Έλληνας.
Είναι καχύποπτος. Μόνο µε κίνητρα: «Φέρε τα λεφτά µέσα και
όχι µόνο δεν σου παίρνω 5%, σου δίνω και τρία χρόνια φοροαπαλλαγή από το επιτόκιο» για να πειστεί να φέρει µέσα τα λεφτά.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, µπορεί το έλλειµµα να το εξυπηρετήσουµε αλλά έχετε υπ’ όψιν σας θα πάθουµε µεγάλη συµφορά.
Κινδυνεύουµε να πάθουµε ζηµιά από τράπεζες. Ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι τα πράγµατα δεν είναι ιδανικά. Και αντιλαµβάνεστε
ότι ευθέως µέσα στο Κοινοβούλιο δεν µπορώ να πω περισσότερα. Αλλά έχω πάντα έναν εφιάλτη µην αύριο το πρωί µου συµβεί αυτό το ατύχηµα, οπότε δεν ξέρω πώς θα µπορέσετε να
σταµατήσετε και να ελέγξετε το ντόµινο.
Λέτε ότι θα καταργήσετε τον δέκατο τέταρτο µισθό. Ή σας
επηρεάζουν ή σας το επιβάλλουν ή εν πάση περιπτώσει όσο
αντέξετε. Είναι 2.000.000.000. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Πάρτε
το µονοπώλιο του ΟΠΑΠ και αφήστε τις εταιρείες µε τα στοιχήµατα. ∆υο δισεκατοµµύρια θα κερδίσετε. Ανοίξτε, λοιπόν, το
στοίχηµα 2.000.000.000. Και µην πάρετε τον δέκατο τέταρτο
µισθό. Αν πάρετε από το µονοπώλιο του ΟΠΑΠ το «Πάµε Στοίχηµα» και το ανοίξετε, είναι 2.000.000.000 αυτά.
Κύριε Παπουτσή, το είπα, έχετε και µια άλλη «τρύπα». Οι
άδειες του καζίνου έχουν λήξει από το 2006. Πηγαίνετε, λοιπόν,
τώρα διαπραγµατευτείτε και µαζέψτε «καυτό» χρήµα. Γιατί το
αφήνετε και έχουν λήξει εδώ και τρία χρόνια και δεν παίρνετε
λεφτά; Γιατί δεν πάτε;
Υπάρχουν τρόποι να µπορέσουµε να βρούµε χρήµατα χωρίς
να φορολογήσουµε άλλο τον ελληνικό λαό. Και έχετε υπ’ όψιν
σας, κύριε Υπουργέ, ότι ο λαός δεν αντέχει άλλο. Και δεν αντέχει η οικονοµία το «άρµεγµα» που κάνετε. Ο σκοπός είναι να
έχεις την αγελάδα και να την αρµέγεις. Γιατί αν ψοφήσει η αγελάδα τότε δεν υπάρχει γάλα, κύριε Υπουργέ. Με τα µέτρα που
παίρνετε η αγελάδα θα ψοφήσει και η προοπτική της Ελλάδος
δεν θα είναι υπαρκτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα το ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, οµολογώ
πως µε εκπλήσσετε. Με εκπλήσσει η θέση σας σχετικά µε την
εξεταστική επιτροπή. Και το λέω για έναν πολύ απλό λόγο. Το
κόµµα σας δεν µας έχει συνηθίσει να αρνείται την εξέταση ευθυνών, όπου και να βρίσκονται αυτές.
Αναφερθήκατε στο περίφηµο πρωτοσέλιδο του γερµανικού
περιοδικού. Φταίει γι’ αυτό η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική
επιτροπή; Τόσους µήνες δεν διαβάζουµε, δεν βλέπουµε τι λέγεται και τι γράφεται για την Ελλάδα σ’ όλο τον κόσµο; Θα τα κάνει
χειρότερα αυτά η διαλεύκανση των ευθυνών;
Θέλω να σας θυµίσω ότι έχουµε όλοι διαβάσει την έκθεση της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία είναι δηµόσια και
έχει µερικά πολύ σαφή συµπεράσµατα για το τι συνέβη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μιλά για παραποίηση στοιχείων.
Έχουµε την έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής που σύστησε το
Υπουργείο Οικονοµικών. Και αυτή αναφέρει τα ίδια. Έχουµε την
δηλωµένη δηµόσια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέµψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο σχετικά µε τα
στατιστικά στοιχεία. Και σε όλα αυτά, εσείς προτείνετε η Ελληνική Βουλή να µην πει και να µην κάνει απολύτως τίποτα. Να είναι
βουβός παρατηρητής των διαφόρων εκθέσεων, που λένε για τη
χώρα µας αυτά τα οποία λένε και ο πιο αρµόδιος, οι εκπρόσωποι
του λαού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να µην πουν την άποψή
τους, να µην εξετάσουν ευθύνες.
Η εξεταστική επιτροπή, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι προανακριτική. Είναι µια επιτροπή, η οποία εξετάζει τις συνθήκες και κοιτάει να δει, αν στοιχειοθετούνται ευθύνες. Και, εφόσον είµαι
σίγουρος πως διαβάσατε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική επιτροπή, θα είδατε την νηφαλιότητα µε την οποία εκ-
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φράζουµε τα ερωτήµατα. Θα είδατε, επίσης, και την στοιχειοθέτηση µε πολύ συγκεκριµένα στοιχεία των ερωτηµάτων, που θέτουµε στην Εξεταστική Επιτροπή που ζητάµε να συσταθεί, µε
σχεδόν όλους τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογράφοντες.
Άρα, λοιπόν, εµείς ξεκινάµε από κάποιες βασικές αρχές. ∆εν
µπορούµε να προχωρήσουµε µπροστά ως χώρα, κρύβοντας τα
προβλήµατα κάτω από το χαλί. ∆εν µπορούµε να ζητήσουµε από
τους Έλληνες πολίτες τις όποιες θυσίες, για να αντιµετωπίσουµε
τα µεγάλα προβλήµατα, που µας κληροδότησε η Νέα ∆ηµοκρατία κάνοντας, σαν να µην υπάρχει το παρελθόν. Και οποιαδήποτε
συναίνεση δεν µπορεί να χτίζεται πάνω στη συγκάλυψη. Με
αυτές τις βασικές αρχές εµείς καταθέσαµε αυτή την πρόταση.
Και µιλάµε για τα τελευταία χρόνια, για έναν πάρα πολύ απλό
λόγο. Γιατί το 2004 έγινε µε πρωτοβουλία της προηγούµενης κυβέρνησης η λεγόµενη απογραφή. Και η Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία, στο τέλος αυτής της απογραφής, για την οποία εµείς
ασκήσαµε την γνωστή κριτική που ασκήσαµε, έκλεισε το θέµα
της εισόδου της χώρας µας στην ΟΝΕ. Πολύ καθαρά. Ουδείς το
αµφισβητεί αυτό. Άρα, λοιπόν, αυτό που αµφισβητείται, σήµερα,
είναι η παραποίηση των στοιχείων τα τελευταία χρόνια. Αυτό αµφισβητούν οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό αµφισβητεί η ανεξάρτητη έκθεση, που ζητήσαµε εµείς και αυτό
αµφισβητούν και όλα τα στοιχεία, όλα τα δηµοσιεύµατα, που βλέπουν το φως στο διεθνή Τύπο.
Μας λέτε να µην χαµηλώνουµε το κεφάλι. ∆εν χαµηλώνουµε
το κεφάλι σε κανέναν, κύριε Καρατζαφέρη. Και δεν δεχόµαστε
ως χώρα από κανέναν να µας υπαγορεύει τι θα κάνουµε. Όµως,
για να έχει η Ελλάδα φωνή στην Ευρώπη, πρέπει κατ’ αρχάς, να
καθαρίσει τα του οίκου της. Πρέπει η Ελλάδα να κάνει το συµµάζεµα που χρειάζεται. Πρέπει να συµµαζέψει τα ελλείµµατά της
και το χρέος. Γιατί όσο δεν τα κάνει, τα αφήνει για τα παιδιά της
και για τα εγγόνια της. Και αυτό δεν είναι υπεύθυνη πολιτική.
Εµείς δεν θα ακολουθήσουµε αυτή την πολιτική. Αυτή είναι µια
πολιτική, που ακολούθησαν άλλοι.
Εµείς θα ασκήσουµε µια πολιτική, που θα δίνει µάχες µέσα
στην ΟΝΕ. Γιατί η ΟΝΕ όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πολύ
σηµαντικές για την πρόοδο της χώρας µας τα τελευταία χρόνια.
Γιατί ο Έλληνας πολίτης γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν
λύσεις εκτός ΟΝΕ, δεν υπάρχουν λύσεις εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπάρχει φτώχεια, ανέχεια και καταστροφή. Θα δώσουµε, λοιπόν, τις µάχες µας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά θα παίξουµε και µε τους κανόνες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα διεκδικήσουµε. Για να µπορέσουµε να διεκδικήσουµε, πρέπει πρώτα να κοιτακτούµε όλοι στον καθρέπτη, να κοιτακτούµε
και να λύσουµε τα προβλήµατα.
Αυτή η Κυβέρνηση αυτό θα κάνει, θα λύσει προβλήµατα θα
βγάλει στην επιφάνεια και θα συζητήσει µε τους Έλληνες πολίτες παθογένειες δεκαετιών και θα αναδείξει τις ευθύνες εκεί που
πραγµατικά υπάρχουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχετε το λόγο.
ΓEΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, στην γενέθλιο πόλη σας,
πριν από είκοσι χρόνια ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου είχε
πει: «Μοναδικός κριτής και ένορκος, ο λαός».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Επειδή, λοιπόν, ήσασταν µικρός ίσως τότε και δεν το θυµόσαστε, θέλω να σας το υπενθυµίσω. Οι πολιτικοί έχουν ένορκο, το
λαό. Ο λαός τους έστειλε στο εδώλιο του κατηγορηµένου µε µία
ταπεινωτική ήττα. Εσείς τι ερχόσαστε εδώ; Θέλετε να βρεθούν
ένοχοι; Ποιο είναι το έγκληµα τους; Ποιος είναι ο δόλος; Θέλετε
ξεµπρόστιασµα.
Και επιτέλους σ’ αυτή την Αίθουσα και η δικιά σας κυβέρνηση
επί Σηµίτη, αλλά και της Νέας ∆ηµοκρατίας επί Καραµανλή έλεγε
ότι όταν στο θέµα εµπλέκεται η δικαιοσύνη, η Βουλή δεν έχει κανένα λόγο. Το θέµα είναι στην δικαιοσύνη. Τι πάτε να κάνετε
τώρα; Μία παράλληλη έρευνα; Ο εισαγγελέας ξεκίνησε. Θα κάνει
έρευνα ο εισαγγελέας και θα κάνει και η Βουλή; Γιατί δεν περιµένετε; Πόσο καιρό θα κάνει να µελετήσει την υπόθεση; Πόσο
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καιρό θα πάρουν οι µάρτυρες; Πόσο καιρό, κύριε Υπουργέ, έναν
µήνα; ∆ύο µήνες; Γιατί δεν περιµένετε; Ποια είναι αυτή η πρεµούρα; Να µελετήσουµε τα στοιχεία, τα ευρήµατα που θα βρει η
δικαιοσύνη, γιατί, επιτέλους, κάποια στιγµή πρέπει να καταλάβετε στην Κυβέρνηση το διακριτό ρόλο της δικαιοσύνης. Γιατί
δεν αφήνετε την δικαιοσύνη να αποφανθεί; Και να πει υπάρχουν
αυτές οι ευθύνες εκεί και εκεί και εκεί και ακουµπάω Υπουργούς!
Εδώ θα έρθει ο φάκελος, δεν θα πάει πουθενά αλλού και να τον
εξετάσουµε τότε. Γιατί αυτή η πρεµούρα, τώρα;
Μου είπατε πριν από λίγο και διερωτηθήκατε εάν αυτό που θα
κάνουµε εδώ µέσα θα τροφοδοτήσει έξω την Ευρώπη. Μα το
«FOCUS», το είπε ο Ευρωβουλευτής κ. Χατζηµαρκάκης, σήµερα.
Μα, εννοεί τον απατεώνα Αλογοσκούφη! Το άκουσα στο σπίτι µου
και ήρθα εδώ να τοποθετηθώ, γι’ αυτό το λόγο ήρθα. ∆εν µου
αρέσει να ακούσω σε µία πενταετία, ο απατεώνας Παπακωσταντίνου. Θα αγανακτήσω το ίδιο πολύ, είτε λέγεται Παπακωσταντίνου, είτε λέγεται Αλογοσκούφης είτε λέγεται Παπαθανασίου
είτε λεγόταν Παπαντωνίου.
∆εν θέλω να βρίζουν την Ελλάδα. Και εσείς θα κάνετε έναν
πολλαπλασιαστή ύβρεων. ∆εν το χρειάζεστε. Είναι η υπόθεση
στη δικαιοσύνη, αφήστε τη δικαιοσύνη να αποφανθεί.
Επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, έχετε µπλέξει. Πρέπει να ξεµπλέξετε. ∆εν το θέλει η Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, δεν το θέλουν οι θεσµικοί, αλλά ούτε οι παράγοντες εδώ µέσα στο
Κοινοβούλιο. Γιατί επιµένετε; Για ποιο λόγο πρέπει να το κάνετε
αυτό; ∆εν διαφέρουν περισσότερο οι άλλοι από εσάς. Ίσως
µπορώ και κοιτάζω πιο ψύχραιµα τα πράγµατα από εσάς. Σας
λέω άλλη µια φορά, µην προχωρήσετε, θα είναι µεγάλο λάθος.
∆εν µπορούµε να αντέξουµε και αυτήν την βορά των θηρίων.
Όσον αφορά αυτά που λέτε ότι εµείς δεν δεχόµαστε και τα
λοιπά και τα λοιπά, σας παραπέµπω στο ανέκδοτο του λαγού µε
το λιοντάρι. Λέµε και καµµιά κουβέντα παραπάνω. Όχι. Έχετε
σκύψει για καλά το κεφάλι στην Ευρώπη. Τρέµετε τη Γερµανία
και αυτό µας προσβάλλει όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως εάν
είµαστε σε αυτό τον τόπο, σ’ αυτό τον χώρο ή εκτός Ελλάδος.
Επιτέλους υπερασπίστε την τιµή, την ιστορία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Υπουργός έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Με αναγκάζεται να επανέλθω, κύριε Καρατζαφέρη. Είστε
στην πολιτική πολύ περισσότερα χρόνια από εµένα. Γι’ αυτό και
µου κάνει εντύπωση το πως µε τόσο καθαρό τρόπο αντιφάσκετε
µε πράγµατα, που έχετε πει στο παρελθόν.
∆εν θυµάµαι, ποτέ στο παρελθόν, να σας έχει ενοχλήσει η παράλληλη -από την δικαιοσύνη, αλλά και από την Βουλή- διερεύνηση άλλων θεµάτων. Σας θυµάµαι πολύ καθαρά να λέτε ότι
αυτό δεν αποτελεί κανένα απολύτως πρόβληµα και ότι πρέπει να
προχωρήσουν παράλληλα οι διεργασίες, για να ξέρει ο Ελληνικός λαός. Και εµείς αυτό λέµε τώρα. Να ξέρει ο ελληνικός λαός
τι ακριβώς έχει συµβεί. Τι έχει συµβεί και ποιος φταίει.
Νοµίζω πως η συζήτηση που κάνουµε, σήµερα, εδώ, δεν θα γινόταν σε κανένα άλλο Κοινοβούλιο της Ευρώπης. Σε κανένα
άλλο Κοινοβούλιο της Ευρώπης δεν θα αναρωτιόµασταν φωναχτά, πρέπει ή όχι να γίνει µια κοινοβουλευτική διαδικασία, στοιχειώδης υποχρέωση του Κοινοβουλίου. Όσο για το τι θέλει και τι
δεν θέλει να κάνει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, νοµίζω
ότι πρέπει να αφήσετε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ
να εκφραστεί, όπως εκφράστηκε µε τις υπογραφές της και µην
επιχειρείτε να δηµιουργήσετε θέµατα εκεί που ξέρετε πάρα πολύ
καλά πως δεν υπάρχουν.
ΓEΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Εντάξει κύριε Πρόεδρε.
ΓEΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, βλέπω το έωλον και µετέωρον και την προσπάθεια σας, την οποία καταβάλετε για να
πείσετε εδώ το Κοινοβούλιο. ∆εν έχετε πείσει κανέναν, ούτε τους
Βουλευτές σας. Σας επαναλαµβάνω άλλη µία φορά, έχετε παρασύρει τον Πρωθυπουργό σ’ ένα λάθος δρόµο. Η υπόθεση εξε-
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τάζεται στη δικαιοσύνη. Γιατί σπεύδετε εσείς;
Θα σας θέσω ένα µόνο ερώτηµα. Είµαστε η µόνη χώρα η
οποία χρησιµοποιήσαµε αυτή τη «δηµιουργική λογιστική» όλα
αυτά τα χρόνια; Μπορείτε να καταθέσετε στην Βουλή ότι καµµία
άλλη χώρα δεν έχει φτάσει στην ανάγκη να χρησιµοποιήσει τέτοια στοιχεία; Πολλές χώρες και η Ισπανία ακόµα και η Γερµανία.
Σας προκαλώ, λοιπόν, να µου πείτε πού στήθηκε εξεταστική
επιτροπή από το αντίπαλο κόµµα; Πουθενά. Είναι δικό σας εφεύρηµα και αυτό θα το πληρώσετε στην ιστορία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχετε ζητήσει το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα
ήθελα να ρωτήσω όµως, δεν θέλετε να προχωρήσει ο κατάλογος και να πάρετε το λόγο όταν µιλήσει..
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ήθελα το λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θέλετε να πάρετε την κανονική σας οµιλία, τον κανονικό σας χρόνο;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ήθελα να πάρω τον
µισό χρόνο της πρωτολογίας µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, βλέπω ότι
υπάρχει µια αµοιβαία συµπάθεια µεταξύ του Υπουργού των Οικονοµικών και του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. ∆ιότι γλυκοµίλητος ήταν ο Υπουργός των Οικονοµικών και
ο επίσης οξυδερκής πολιτικός, ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού χαρίστηκε στον Υπουργό των Οικονοµικών
και γι’ αυτό ζήτησα το λόγο.
∆εν σηκώσατε το γάντι, κύριε Υπουργέ! Σας κατηγόρησε ο
Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και δεν επανήλθε
στη δευτερολογία του για δειλία. Είστε µια Κυβέρνηση δειλή; ∆εν
απαντάτε σε τέτοιου είδους κατηγορίες; Μια Κυβέρνηση τεσσερισήµισι µηνών; Γιατί σας κατηγόρησε για δειλία; ∆ιότι είσαστε
µια Κυβέρνηση, η οποία φέρνει προς συζήτηση µια εξεταστική
επιτροπή από το 2004 µέχρι το 2009. Είσαστε ένοχοι, θα σας πω
εγώ; Νιώθετε ενοχές; ∆εν το πήγατε, λέει, από την αρχή από το
1999, από το 2000 που µπήκαµε στην ΟΝΕ. ∆εν το πάτε στο 1981
για να µην κρύψετε τις ευθύνες της Κυβέρνησής σας.
∆εν βρήκατε δύο λόγια να απαντήσετε στον εισηγητή µας τον
κ. Τζίµα και τους άλλους συναδέλφους Βουλευτές, οι οποίοι κατέθεσαν στη Βουλή όγκο µαρτυριών, δηλώσεων στελεχών του
ΠΑΣΟΚ, στελεχών διεθνών οργανισµών. Ανέφεραν νόµους για
προεισπράξεις, για προµέτοχα, για προέσοδα, για προεισπράξεις από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, από τα λαχεία, από το
«Eurocontrol».
∆εν βρήκατε µια λέξη να απαντήσετε; Η θέση σας, δηλαδή,
είναι να δηµιουργήσετε ενόχους στην Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτός
είναι ο σκοπός σας; Έτσι θα πείσετε τις αγορές να σας πληρώσουν ή να σας δώσουν έσοδα, να σας δώσουν δάνεια χαµηλότοκα; Την δικιά σας πολιτική των τελευταίων τεσσερισήµισι
µηνών δεν πληρώνετε; Το δικό σας υλισµό δεν πληρώνετε; Ο
Πρωθυπουργός δεν είναι αυτός, ο οποίος είπε ότι διακυβεύεται
η εθνική µας κυριαρχία; Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι δεν
έχουµε να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις; Εσείς δεν µιλήσατε για «Τιτανικό»; Εσείς δεν είπατε ότι σας διατάζουν ουσιαστικά, σας ζητούν, σας διατάζουν, αυτό καταλαβαίνω εγώ σε
απλά ελληνικά, να δηµιουργήσετε ενόχους στην Ελλάδα; Αυτό
δεν είπατε; Γι’ αυτό καταθέτετε εξεταστική επιτροπή;
Και δεν έχετε το πολιτικό θάρρος να δούµε όλο το θέµα εξ
αρχής, για να πάρετε και τη θέση και την άποψη των κοµµάτων
και της Βουλής, να χρησιµοποιήσετε τα λάθη του παρελθόντος,
που είναι κυρίως λάθη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που είναι
η αιτία που δηµιουργήθηκε το τεράστιο δηµόσιο χρέος, το χρέος
των 300.000.000.000 ευρώ από την ανερµάτιστη πολιτική των
δικών σας κυβερνήσεων, κυρίως του 1980 που δηµιούργησαν
αυτό το χρέος. Το χρέος δεν είναι η αρρώστια; Το έλλειµµα δεν
είναι ο πυρετός; Το έλλειµµα είναι το πρόβληµά µας;
Έλλειµµα υπήρχε και το 2004, 8,2%. Είχατε βάλει 1,5% στον
προϋπολογισµό του 2004. Εµείς όµως –και νιώθω την ανάγκη να
υπερασπιστώ και τον κ. Αλογοσκούφη- δεν είµαστε ερασιτέχνες,
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όπως το οικονοµικό επιτελείο και η Κυβέρνησή σας.
∆ηλώσαµε και µε την Απογραφή, ότι όντως το έλλειµµα ήταν
8,2%. Πάρτε όµως, να δείτε πώς επιµερίστηκε τους επόµενους
δεκαοκτώ µήνες. Είδατε να ανέβουν έστω και µια εκατοστιαία
µονάδα τα spread και οι επιπλέον τόκοι που µας ζητούν οι ξένοι
δανειστές µας; Εσείς µε τον ερασιτεχνισµό σας και τη δική σας
πολιτική, οδηγήσατε να είµαστε το πρώτο θύµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, εσείς δηλώσατε «παρόν». Χαίρονται βέβαια και η Πορτογαλία και η Ισπανία και η Ιρλανδία, χώρες που έχουν παρόµοια
προβλήµατα µε τη δική µας οικονοµία. Και τώρα έρχεστε στη
Βουλή να δηµιουργήσετε ένα επιπλέον πρόβληµα, να διασαλεύσετε την εθνική ενότητα.
Εσείς ως αντιπολίτευση, ποτέ δεν συµπαρασταθήκατε ούτε
για θέµατα εξωτερικής πολιτικής ούτε για θέµατα οικονοµίας.
Θυµάµαι τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν είχαµε το
θέµα των Σκοπίων και ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη µιµούµενος κακέκτυπα βέβαια, γιατί η ιστορία όταν επαναλαµβάνεται για
δεύτερη φορά επαναλαµβάνεται µόνο ως κωµωδία και για τρίτη
φορά, ως τραγωδία- τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που πήγε στο Μεσοπόλεµο στη Θεσσαλονίκη και να πει ότι: «Εδώ, ούτε σπιθαµή
κ.λπ. …». Πότε ως αντιπολίτευση υπεύθυνα στηρίξατε, σε ποια
κρίση την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και ζητάτε σήµερα
τα ρέστα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για την εξεταστική επιτροπή σας το είπαµε και σας το ξαναλέµε. Ελάτε, καλοδεχούµενοι από το 1981. Θα έχετε πολλά να
απολογηθείτε και από το 1981 έως το 1989, και για τον τρόπο
που µπήκαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΟΝΕ και για τις
αλχηµείες και για τη «δηµιουργική λογιστική» και γι’ αυτά που
κρύβατε κάτω από το χαλί το 2000 έως το 2004. ∆ική σας ευθύνη
είναι το χρέος….
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: … εσείς το δηµιουργήσατε. Εκµεταλλευθείτε –σας το είπα και άλλη φορά- την ιστορική
ευκαιρία να διορθώσετε το δικό σας µεγάλο λάθος, τη χαµένη
δεκαετία του ’80 και ελάτε πιο σεµνοί, πιο ταπεινοί, αξιοποιήστε
την εµπειρία όλων των κοµµάτων και την καλή θέληση να βγούµε
από την κρίση. Αλλιώς, η Ελλάδα οδηγείται σε µεγάλη περιπέτεια και την ευθύνη τη φέρνετε ακέραια εσείς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλω να σας πω και τη δικιά µου εντύπωση. Εντυπωσιάζει το
Προεδρείο ότι πριν τηρήσουµε τον Κανονισµό και µιλήσουν οι έξι
Βουλευτές, υπάρχει µια βιασύνη να ακούσουµε πάλι τις απόψεις
των κοµµάτων δια των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων ή δια του
Προέδρου, όπως έγινε µε την περίπτωση του ΛΑΟΣ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε δεν το
λέω σε εσάς, κυριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε ποιους το λέτε; Είναι δυνατόν
να παίζεται αυτό το θέατρο κάθε φορά;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ζητώ συγγνώµη, εγώ.
Ζητώ συγγνώµη, γιατί δεν εφήρµοσα αυστηρά τον Κανονισµό.
Ζητώ συγγνώµη λοιπόν, εγώ από το Σώµα, διότι γίνεται µια συζήτηση ενώ δεν έχουν µιλήσει συνάδελφοι Βουλευτές, µιλούν κάποιοι εξ ονόµατός των, ενώ δεν ακούσαµε το δικό τους λόγο, τη
δική τους αγόρευση και δεν έχει οµιλήσει και ο Υπουργός την
κανονική του οµιλία.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να συνεχίσουµε επί
του καταλόγου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Παπουτσή, έχετε
ζητήσει το λόγο. Θα πάρετε το λόγο για πέντε λεπτά και θα συνεχιστεί ο κατάλογος των οµιλητών.
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κρατήσω την ισονοµία όπως ξεκίνησε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε
συγχωρείτε. ∆εν µπορεί να µιλήσει µόνο ο κ. Παπουτσής. Θα
πρέπει να µιλήσουν και οι υπόλοιποι Κοινοβουλευτικοί.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε συνάδελφε, αυτό
λέω. Θα πάρετε και εσείς το λόγο. Εγώ ζήτησα συγγνώµη, γιατί
έπρεπε να τηρηθεί ο κατάλογος των οµιλητών και µετά να ζητήσουν το λόγο ο Υπουργός και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Αλλά ακριβώς, υπήρξε αυτός ο σεβασµός και η ευγένεια από
πλευράς του Προεδρείου, που δηµιούργησε στρεβλώσεις στη
διαδικασία. Θα πάρετε το λόγο όπως όλοι.
Κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να συµβεί αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Γιατί δεν το είπατε πριν,
κύριε συνάδελφε αυτό;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Σας το λέω τώρα. ∆εν είναι αποδεκτό για
µας τους Βουλευτές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το είπα ήδη εγώ, µίλησε
το Προεδρείο. Μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας ∆ηµοκρατίας, ζητούν το λόγο και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: ∆εν είναι αποδεκτή αυτή η διαδικασία.
Πέστε στον κ. Παπουτσή να καθίσει και να συνεχίσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ πολύ για τις
υποδείξεις κύριε συνάδελφε, µόνο που έρχεστε ετεροχρονισµένα να µου κάνετε την παρατήρηση ενώ θα έπρεπε να το έχετε
κάνει πριν και να υπερασπιστείτε τους συναδέλφους και τις συναδέλφους.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Μα, είναι δυνατόν να µιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, χωρίς να συζητούν οι Βουλευτές;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Παπουτσή, έχετε
το λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ζήτησα το λόγο σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, για
µια µικρή παρέµβαση και όχι για να κάνω χρήση της κανονικής
µου οµιλίας. Μάλιστα, ζήτησα το λόγο ακριβώς γιατί ήθελα να
αντιδράσω στο γεγονός ότι ο αξιότιµος συνάδελφος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας πήρε το λόγο,
ακολουθώντας τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, τον κ. Καρατζαφέρη.
Θα ήθελα να κάνω ένα µικρό πολιτικό σχόλιο. Θέλω να πω ότι
αυτή ακριβώς η µικρή παρέκκλιση του Κανονισµού, η οποία επιδιώχθηκε από τους συναδέλφους, δείχνει δύο πράγµατα. Τον
απόλυτο πανικό, το θράσος και την απίθανη υποκρισία, την οποία
διαθέτει η Νέα ∆ηµοκρατία. Ένα πανικό στον οποίο βρίσκει πρόσφορο έδαφος ο κ. Καρατζαφέρης για να επιδίδεται σε επικοινωνιακές καντρίλιες εθνικής υπευθυνότητας. Γίνοµαι απολύτως
σαφής.
Πανικός, υποκρισία και θράσος για τη Νέα ∆ηµοκρατία. Κυβέρνησαν πέντε χρόνια, γνωρίζουν άριστα για το τί οµιλούµε, για
το τί προτείνουµε µε την εξεταστική επιτροπή, γνωρίζουν άριστα
τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αφορούν τροποποίηση δηµοσιονοµικών και στατιστικών στοιχείων από το
2005 µέχρι το 2009, γνωρίζουν άριστα τις πολιτικές τους επιλογές, που ως κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος της χώρας τους υπενθύµιζε ότι προσβάλλουν το
κύρος της χώρας και αµφισβητούν την αξιοπιστία µας. Το 2004
προχώρησαν στην απογραφή, µε βάση την οποία επιβεβαίωσαν
όσα εκείνοι ήθελαν να επιβεβαιώσουν για να κυβερνήσουν µε τα
ψέµατα -όπως φαίνεται- την χώρα για πεντέµισι χρόνια. Επιπλέον, επιβεβαίωσαν την ένταξη της χώρας µας στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση µε αλλεπάλληλες και επανειληµµένες
δηλώσεις, συνεννοηµένες δηλώσεις, τόσο του αρµοδίου Υπουργού, του Πρωθυπουργού όσο επίσης και του αρµοδίου Επιτρόπου.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τα υπόλοιπα είναι φιλοσοφίες
εκ του πονηρού, ξανά η κασέτα από το παρελθόν, 1981, 1974,
το παρελθόν, τί Πλαστήρας, τί Παπάγος και πάει λέγοντας.
Η χώρα έχει ανάγκη να προχωρήσει µπροστά. Προχωράµε
µπροστά και εκεί θα προχωρήσουµε. Και θα προχωρήσουµε µε
όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάµεις που θέλουν να αντιληφθούν αυτή τη στιγµή, την κρισιµότητα των στιγµών.
Μια από αυτές τις κρίσιµες στιγµές είναι η οικοδόµηση της
αξιοπιστίας της χώρας. Μια από τις επιδιώξεις της χώρας, του
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έθνους, των Ελλήνων, αυτό που επιβάλλει η ενότητα του Ελληνισµού είναι η αξιοπιστία της χώρας. Και εδώ στρέφοµαι στον κ.
Καρατζαφέρη. Είναι εξαιρετικές οι επικοινωνιακές καντρίλιες.
Είστε άριστος γνώστης του χειρισµού της γλώσσας και των επικοινωνιακών τεχνικών, αλλά επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεστε συνέχεια στο ζήτηµα της εξεταστικής επιτροπής.
Αναφερθήκατε µάλιστα, στον κ. Χατζηµαρκάκη, ο οποίος απεκάλεσε όπως απεκάλεσε τον Υπουργό, εγώ δεν είχα την ευκαιρία
να τον ακούσω. Εγώ θα σας έλεγα για την κ. Κράτσα, συνάδελφο
του κ. Κεφαλογιάννη, η οποία χθες κατέθεσε ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελέγχοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
προτρέποντας τον αρµόδιο Επίτροπο, προκειµένου να εξαντλήσει την αυστηρότητα του, όσο αφορά το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λόγω του ότι υπάρχει –λέει- αµφισβήτηση
των στατιστικών δεδοµένων της χώρας µας.
Και µετά µου λέτε, γιατί πρέπει να κάνουµε εξεταστική επιτροπή. Εδώ γίνεται χαµός. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Χατζηµαρκάκης, επίσης φίλα προσκείµενος στην ευρύτερη πολιτική
οικογένεια της Νέας ∆ηµοκρατίας, η κ. Κράτσα στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόµµα, έχουµε τους αρµοδίους Επιτρόπους που στέλνουν
επιστολές. Εδώ στην Ελλάδα βοά ο Τύπος, βοά ο τόπος, πηγαινοέρχονται διάφοροι υπάλληλοι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γίνονται πρώτη είδηση στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης της χώρας. Ε, λοιπόν, η Βουλή των Ελλήνων δεν
µπορεί να µείνει απαθής, κυρία Πρόεδρε!
Ακριβώς αυτήν την έννοια έχει η πρόταση µας για την εξεταστική επιτροπή. Είναι µια θεσµική αντίδραση, µια θεσµική υποχρέωση, µια υποχρέωση της Βουλής των Ελλήνων να αντιδράσει
σε µια συζήτηση, η οποία αυτή τη στιγµή λειτουργεί εις βάρος
της χώρας µας, είναι ένας και µοναδικός στόχος. Μη φοβάστε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο στόχος
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο στόχος της Πλειοψηφίας του
ΠΑΣΟΚ δεν είναι να δούµε το αίµα των πολιτικών µας αντιπάλων
στους δρόµους.
Όχι, δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι άλλος. Να προχωρήσουµε
όπως γίνεται σ’ όλα τα Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µέσα από µια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα λάθη, τις ρωγµές που υπάρχουν στο σύστηµα έτσι κι αλλιώς. Να καταδείξουµε
τις λαθεµένες πρακτικές και να ορθοποδήσει η χώρα µας και να
οικοδοµήσουµε την αξιοπιστία. Να προτείνουµε όλες εκείνες τις
θεσµικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, προκειµένου να προχωρήσουµε µπροστά. Να έχει ο Υπουργός και ο Πρόεδρός σας
-όπως σωστά κάνει και επισκέπτεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπήαύριο ο κ. Καρατζαφέρης ή οι Πρόεδροι των άλλων κοµµάτων,
που θα επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν µια απάντηση στο ερώτηµα. Τι κάνετε εσείς στην Ελλάδα; Τι κάνει το Κοινοβούλιό σας; Τι κάνει η Κυβέρνησή σας; Πώς αντιδράτε σ’
αυτές τις λαθεµένες πρακτικές, που πιστοποιούνται απ’ όλες τις
πλευρές. Αυτό είναι ο µοναδικός στόχος.
Κύριε Καρατζαφέρη, µην έχετε καµµία απολύτως αµφιβολία.
Την πρόταση για την εξεταστική επιτροπή δεν την κατέθεσε η
Κυβέρνηση, την κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα. Οι εκατόν
είκοσι οκτώ Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όσοι δηλαδή, δεν είναι
Υπουργοί και µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, Υφυπουργοί και
ο Πρόεδρος της Βουλής, που για ευνόητους λόγους σεβαστήκαµε το ρόλο του και δεν ζητήσαµε καν την υπογραφή του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
λίγο χρόνο θα χρειαστώ.
Παρακολουθήσαµε και τώρα να συνεχίζεται και να διευρύνεται
αυτό το σήριαλ του αποπροσανατολισµού. Αλήθεια, το πρόβληµα ποιο είναι; Ότι υπάρχουν οι όποιες υπαρκτές διαχειριστικές αδυναµίες ή µήπως είναι τα όποια υπαρκτά «µαγειρέµατα»
των στατιστικών µεγεθών; Αυτό το ζήτηµα είναι διαχρονικό για
την ελληνική οικονοµία, τουλάχιστον, ή δεν αποτελεί ιδιοµορφία
της Ελλάδας.
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Και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωζώνης υπάρχουν αντίστοιχα φαινόµενα. Άλλωστε δεν µπορεί να αποτελέσει πρωτοτυπία για τη χώρα µας από τη στιγµή,
που τα ίδια τα χαρακτηριστικά που έχει η ελληνική οικονοµία –
υψηλά ελλείµµατα, υψηλά χρέη- αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό είναι το πρόβληµα;
Εµείς λέµε ότι ο τσακωµός αυτός είναι αποπροσανατολιστικός. Τι θέλει να συγκαλύψει; Τις αιτίες δηµιουργίας των ελλειµµάτων και των χρεών. Οι αιτίες δηµιουργίας είναι πολύ σαφείς.
Έχει να κάνει µε την ίδια, τη βαθιά, αντιλαϊκή πολιτική, µε τις τεράστιες εισφοροαπαλλαγές προς το µεγάλο κεφάλαιο, µε τις τεράστιες ενισχύσεις που δίνονταν διαχρονικά µέσω των
αναπτυξιακών νόµων προς το µεγάλο κεφάλαιο. Έχει να κάνει
µε τη συγκεκριµένη πολιτική των προµηθειών, που εξυπηρετεί τα
συµφέροντα των µεγάλων επιχειρήσεων. Έχει να κάνει µε τους
στρατιωτικούς και νατοϊκούς εξοπλισµούς, που εξυπηρετούν τα
ιµπεριαλιστικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή. Άµα το θέλετε,
έχει να κάνει και µε τη συρρίκνωση της λειψής παραγωγής της
χώρας, εξαιτίας της απελευθέρωσης των αγορών, εξαιτίας ακριβώς της συµµετοχής µας στην Ευρωζώνη, στην Ευρω-ένωση.
Για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα, είστε και τα δύο κόµµατα
-και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- συνυπεύθυνοι για τα χρέη
και τα ελλείµµατα που αντιµετωπίζει η οικονοµία. Πάνω απ’ όλα
και πρώτα απ’ όλα κατά τη γνώµη του ΚΚΕ, είστε συνυπεύθυνοι
για την άθλια κατάσταση, την οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώµατα.
Όχι µόνο γι’ αυτό, αλλά και για τη συνεχή επίθεση, την οποία δέχονται στο όνοµα της εξυπηρέτησης των αιτηµάτων και του δηµόσιου χρέους.
Εδώ, µην προσπαθείτε να παρουσιάσετε την ελληνική Κυβέρνηση ως το θύµα, ως τον «στριµωγµένο παίκτη» στο καναβάτσο.
Η ελληνική Κυβέρνηση έχει συγκεκριµένο ρόλο στο παιχνίδι
αυτό. ∆ηλαδή, έχει συγκεκριµένο ρόλο στον ανταγωνισµό, ο
οποίος αναπτύσσεται το τελευταίο διάστηµα για το ποιο νόµισµα
θα είναι το παγκόσµιο αποθεµατικό, το δολάριο ή το ευρώ.
Η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά σ’ αυτόν τον ανταγωνισµό. Έχει
σαφέστατο ρόλο στον ανταγωνισµό, ο οποίος αναπτύσσεται ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα για το ποιος θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Γιατί, εκτός από τη Γερµανία, η οποία
επιτίθεται µε αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα, εκτός από την ΟΝΕ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και το ΝΑΤΟ, υπάρχουν και
οι Αµερικανοί, οι οποίοι τις ίδιες ακριβώς επιθέσεις κάνουν όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά απέναντι στον ελληνικό λαό.
∆εν συµφωνούν διαµαχόµενοι µεταξύ τους για τα αντεργατικά
µέτρα; Ο ίδιος ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών δεν κάλεσε
την Κυβέρνηση να καταργήσει το όριο στις απολύσεις, να επεκταθεί η ελαστική απασχόληση στην Ελλάδα, να κτυπηθεί και να
ανατραπεί επί της ουσίας το ασφαλιστικό σύστηµα; Στο ίδιο παιχνίδι παίζει και αυτός. Τσακώνονται αναµεταξύ τους για τις αγορές και την «πατάνε» πάντα οι λαοί στην οποία από κοινού
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωµένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ µε τα µονοπώλια, που εξυπηρετούν και στηρίζουν, επιτίθενται ενάντια
στους λαούς και στους εργαζόµενους.
Αξιοποιεί η Κυβέρνηση την κατάσταση για να κλιµακώσει την
επίθεση, για να γιγαντώσει την επίθεση απέναντι στα λαϊκά στρώµατα. Μία επίθεση, η οποία δεν έχει κανέναν άµεσο συσχετισµό
ούτε µε το έλλειµµα. Ούτε οι εργασιακές σχέσεις ούτε οι απολύσεις ούτε η υπόθεση του ασφαλιστικού, είναι άµεσο ζήτηµα
µε τα ελλείµµατα και το χρέος. Αξιοποιείτε αυτή την κατάσταση
για να τροµοκρατήσετε τον κόσµο, να έχει σκυµµένο το κεφάλι
και να παρακολουθεί τις εναλλαγές στο ρόλο, τον οποίον παίζετε
στην πλάτη του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Απ’ αυτή την άποψη, εµείς το λέµε καθαρά. Υπάρχει άλλος
δρόµος. ∆εν είναι ο δρόµος που εξυπηρετεί τα συµφέροντα των
µονοπωλίων. ∆εν είναι ο δρόµος που από κοινού προωθούν Ευρωπαϊκή Ένωση και Αµερικανοί στον κόσµο ολόκληρο. Είναι ο
κόσµος της αντίστασης, της ανυπακοής και της απειθαρχίας. Ο
λαός να γίνει αφέντης στην οικονοµία και στον τόπο του.
Αυτό το ρόλο καλούµε τους εργαζόµενους να βαδίσουν, δίνο-
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ντας µια πρώτη µαζική µαχητική απάντηση αύριο στην απεργία
και στα µπλόκα, τα οποία στήνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο ενάντια στη νέα επίθεση, που έχει εξαπολύσει η Κυβέρνηση.
Κλείνω µε αυτό. Άρα, λοιπόν, καµµία εµπιστοσύνη στα ζητήµατα της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας, όταν
αυτή εκπορεύεται από τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήµατος του κεφαλαίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πάρα
πολύ τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ, κ. Καραθανασόπουλο Νικόλαο.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, αυστηρά για δύο
λεπτά. Και αµέσως µετά θα περάσουµε στους αγορητές επί της
αρχής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα δύο λεπτά τα ζήτησα εγώ, συµµεριζόµενος τους συναδέλφους που πραγµατικά θέλουν και πρέπει να µιλήσουν και δεν
είναι ώρα των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Λυπάµαι πάρα πολύ για το θλιβερότατο θέαµα που εµφανίζουν
σ’ αυτήν την Αίθουσα, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και η Κυβέρνηση.
Κύριοι της Κυβέρνησης και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αφού καταστρέψατε αυτήν τη χώρα, γιατί µιλάµε για
πραγµατική καταστροφή, αφού τη φέρατε να βρίσκεται -τη µόνη
ευρωπαϊκή χώρα µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο- υπό οικονοµική
κατοχή, αφού την καταντήσατε σχεδόν µισο-αποικία, ερχόσαστε
σ’ αυτήν την Αίθουσα, πάνω στα ερείπια που έχετε συσσωρεύσει,
να παίζετε ένα κακόγουστο, θλιβερό πολιτικό θέατρο. Νοµίζω
είναι ό,τι χειρότερο θέαµα προσφέρετε στον ελληνικό λαό αυτή
την ώρα.
Θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, όταν
κάνετε εξεταστική επιτροπή, καλό θα είναι να την κάνετε, όχι
µόνο για τα χρόνια που διαχειρίστηκαν τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της χώρας η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά και τότε που διαχειρίστηκαν τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα και οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ. Γιατί µονοµερώς και επιλεκτικώς, λοιπόν; Γιατί η µια περίοδος είναι η κακή και η δική σας είναι καλή; Έχετε διαβάσει το
πόρισµα αυτών των εµπειρογνωµόνων που εσείς διορίσατε; Είναι
καταπέλτης σε βάρος της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Γιατί, λοιπόν, αυτή η µεροληπτική κοµµατική οπτική; Προφανώς, διότι δεν θέλετε να λάµψει η αλήθεια, αλλά αυτό που θέλετε είναι να παίξετε ένα παιχνίδι αντιπερισπασµού, ένα παιχνίδι
αποπροσανατολισµού. ∆εν θα τα καταφέρετε. Σε λίγο ο ελληνικός λαός θα έχει ήδη αντιληφθεί και θα σας δώσει την αποστοµωτική απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης έχει το λόγο για επτά λεπτά.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε, από τη θέση σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άσκησε µια κριτική ο κ. Παπουτσής εις βάρος µας κάνοντας
λόγο για επικοινωνιακές καντρίλιες του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού. Κύριε Παπουτσή, εµείς δεν κάνουµε ούτε επικοινωνιακές καντρίλιες ούτε προσπαθούµε να κοροϊδέψουµε τον
ελληνικό λαό. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ έχει επιδοθεί µε τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής σ’ ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα από
το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να προκύψει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα, για τον απλούστατο λόγο ότι ποτέ
οι εξεταστικές επιτροπές µέχρι σήµερα δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. Και µάλιστα, σπεύσατε για δεύτερη φορά σήµερα,
κύριε συνάδελφε, το κάνατε και την προηγούµενη εβδοµάδα να
πείτε προς τους Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας: «Μην ανησυχείτε», να τους καθησυχάσετε, «δεν θα χυθεί αίµα πολιτικών
αντιπάλων» µολονότι ο Πρόεδρός σας, λέει, ότι πρέπει να «µατώσουµε». Άρα τι τους λέτε; «Μην ανησυχείτε ένα επικοινωνιακό
παιχνιδάκι θα γίνει, να µας βλέπει ο ελληνικός λαός, να καλύψουµε τις ποµπές µας», αλλά ξέρετε τι λένε στα χωριά, κύριε Παπουτσή, µια και προέρχεστε από την περιφέρεια; Λένε το εξής
απλό. Να σας το πω πολύ απλοϊκά µπας και το καταλάβετε και
εσείς και ο αξιότιµος Υπουργός Οικονοµικών. Το µαλλιοτρά-
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βηγµα που θα γίνει στην εξεταστική επιτροπή τελικά θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Με αυξηµένα επιτόκια και µε επιβαρυµένα spreads. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Άρα
«µαλλιοτραβηχτείτε» όσο θέλετε αλλά ο ελληνικός λαός δεν
φταίει τίποτα να πληρώνει τα δικά σας τα σπασµένα.
Και έρχοµαι στο ζήτηµα στη σύσταση µιας ανεξάρτητης στατιστικής αρχής. Που είναι και το περιεχόµενο και του σηµερινού
νοµοσχεδίου. Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζουµε πολύ καλά αγαπητοί συνάδελφοι, ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις του φαινοµένου
ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει µια προσέγγιση που λέει ότι ένα φαινόµενο υποστηρικτικό του δικαιοκρατικού φαινοµένου, η µία
άποψη. Υπάρχει όµως και η άλλη άποψη την οποία αποδέχεται αν
θέλετε και η παράταξη του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού ότι
εκ προοιµίου πρέπει να κάνουµε λόγο για κάµψη του δηµοκρατικού φαινοµένου. ∆ιότι, όταν έρχεται η πολιτική εξουσία και εκ
των προτέρων αποδέχεται µε τη σύσταση τέτοιων ανεξαρτήτων
αρχών ότι δεν µπορεί να ασκήσει νόµιµη εξουσία δεν µπορεί να
ασκήσει παραγωγική εξουσία, δεν µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατική εξουσία και χρειάζεται υποβοηθήµατα, υποστυλώµατα,
δηλαδή τις ανεξάρτητες αρχές τότε εκ προοιµίου αποδέχεται η
πολιτική εξουσία ότι στερείται αξιοπιστίας.
Άρα, λοιπόν, εµείς θεωρούµε γενικά ατόπηµα, ολίσθηµα, της
πολιτικής εξουσίας που έχει τη δηµοκρατική νοµιµότητα, διότι
προέρχεται µετά από εκλογική διαδικασία, να αποδέχεται τη σύσταση αυτών των ανεξαρτήτων αρχών, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή να εκχωρεί το δικαίωµα να ασκεί τη δικιά της εξουσία που
είναι νοµιµοποιηµένη από τον ελληνικό λαό. ∆εν θα αναλύσω περαιτέρω τη στάση αυτή διότι κάποιος µπορεί να θεωρήσει ότι ως
Βουλευτής του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού µεροληπτώ. Θα
αναφερθώ συγκεκριµένα όµως στις θεσµικές ανεπάρκειες που
έχει το υφιστάµενο καθεστώς των ανεξαρτήτων αρχών.
Πράγµατι, µε το ν.3051 του 2002 καθιερώθηκε η περιώνυµη
ανεξαρτησία των Αρχών αυτών. Τόσο της προσωπικής ανεξαρτησίας των µελών της διοίκησης των Ανεξαρτήτων αυτών Αρχών
όσο και της λειτουργικής ανεξαρτησίας των λεγοµένων Ανεξαρτήτων Αρχών διότι έχουν οικονοµική αυτοτέλεια, οργανωτική αυτοτέλεια και βεβαίως δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο από
κάποια κυβερνητική αρχή ή από µία άλλη διοικητική αρχή. Όµως,
αναφύεται ένα ερώτηµα. Όταν δεν υπάρχει δηµοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία στην οποία θα πρέπει να προχωρήσει µια ανεξάρτητη αρχή τότε µήπως η ανεξαρτησία που όλοι επικαλούµεθα
τείνει να γίνει αυθαιρεσία ή ασυδοσία; Εδώ θα υπάρξει κάποιος
αντίλογος και θα πει κάποιος. Μα, γιατί λέτε για αυθαιρεσία και
ασυδοσία αυτών των αρχών τη στιγµή που υφίσταται ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος; Τη στιγµή που ετησίως πρέπει να κατατίθενται κάποιες εκθέσεις είτε στην Επιτροπή Θεσµών και
∆ιαφάνειας της Βουλής είτε σε µια άλλη αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή της Βουλής ή όταν υπάρχει ακρόαση είτε του διοικητού
της ανεξάρτητης αρχής είτε άλλων µελών στις προαναφερόµενες επιτροπές της Βουλής. Πώς κάνετε λόγο για αυθαιρεσία και
ασυδοσία; Ή πώς κάνετε λόγο για αυθαιρεσία και ασυδοσία
όταν υπάρχει δικαστικός έλεγχος επί των εκτελεστών αποφάσεων των ανεξαρτήτων αρχών.
Κοιτάξτε να δείτε για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος απεδείχθη όλα αυτά τα χρόνια ελλειµµατικός, αναποτελεσµατικός, λόγω της ασυµµετρίας της
πληροφόρησης που υπάρχει. ∆ηλαδή οι Βουλευτές που στελεχώνουν τις επιτροπές που µπορούν να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο στερούνται της πληροφόρησης που έχουν τα µέλη
αυτών των ανεξαρτήτων αρχών. Άρα, το µόνο που κάνουν είναι
τι; Αναζητούν άλλοτε διευκρινήσεις και άλλοτε πληροφορίες. Ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν ασκείται, δεν µπορεί να
ασκηθεί. Και µάλιστα, δεν µπορούν να αποδοθούν και πολιτικές
ευθύνες ούτε καν στον αρµόδιο Υπουργό, στο αντικείµενο το ευρύτερο το οποίο εντάσσεται η ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει δικαστικός έλεγχος;
Και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει δικαστικός έλεγχος; Κοιτάξτε να δείτε παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που καταβάλουν οι δικαστικοί της χώρας αν
πάτε να δείτε τις γραµµατείες των δικαστηρίων θα δείτε ότι
υπάρχει ένας τεράστιος χρόνος µεταξύ από τη µια πλευρά της
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προσφυγής ενός πολίτη στα δικαστήρια και της απόφασης που
βγαίνει από το δικαστήριο. Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά τείνουµε
προς ένα καθεστώς αρνησιδικίας. Ουσιαστικά, αποθαρρύνεται ο
πολίτης να ζητήσει τη δικαστική συνδροµή. Συνεπώς ούτε κοινοβουλευτικός έλεγχος υφίσταται ούτε δικαστικός έλεγχος υφίσταται.
Απαιτούνται λοιπόν τουλάχιστον, για σας το λέω που αποδέχεστε την ύπαρξη και τη λειτουργία, γιατί εµείς δεν την αποδεχόµαστε, αυτών των ανεξάρτητων αρχών απαιτούνται τουλάχιστον θεσµικά αντίβαρα για να λειτουργήσουν έστω στοιχειωδώς.
Όσο δεν το πράττετε αυτό, τότε ό,τι και να κάνετε, κάνετε µια
«τρύπα στο νερό», δηλαδή πυροτεχνήµατα επικοινωνιακού χαρακτήρα και µόνο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αστέριο Ροντούλη, Βουλευτή Λαρίσης του ΛΑΟΣ.
Από την Κρήτη και από το Νοµό Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ η κ.
Μαρία Σκραφνάκη έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καρατζαφέρη, µε όλο το σεβασµό που σας έχω θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να αφήσετε την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ήσυχη, όλοι οι Βουλευτές υπογράψαµε για
την εξεταστική επιτροπή για να µάθει επιτέλους ο ελληνικός
λαός ποιοι έφταιξαν και φτάσαµε σε αυτό το σηµείο. Ξέρετε τι
λένε έξω από το Κοινοβούλιο όλος, ο κόσµος; Θα τιµωρηθεί επιτέλους κανείς για την κατάσταση αυτή;
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών
που συζητούµε που αφορά το ελληνικό στατιστικό σύστηµα τη
σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ως Ανεξάρτητης
Αρχής. Το θέµα που αποτελεί το συντοµότερο αστείο στην Ευρώπη και αφορά δυστυχώς τη χώρα µας είναι το «Greek Statistics». Και αυτό γιατί; Γιατί χρησιµοποίησε η ΕΣΥΕ πρακτικές
επιστηµονικά ανεπίτρεπτες χωρίς στρατολόγηση, εκπαίδευση
και έλεγχο στη διαδικασία συλλογής των στοιχείων και έλεγχο
των ιδίων των στοιχείων. Γιατί την απαξίωση της επιστήµης της
Στατιστικής, διαδέχθηκε η πολιτική του «κουκουλώµατος» από
την προηγούµενη κυβέρνηση.
Σας θυµίζω την επίσηµη αναγγελία της προηγούµενης κυβέρνησης του ελλείµµατος στο 6% ενώ ήταν 12,7%. Όπως ήταν φυσικό η Ευρωπαϊκή Ένωση αµφισβητεί τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, αλλά και την αξιοπιστία της χώρας µας. Την προηγούµενη εβδοµάδα συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής το πόρισµα της Ανεξάρτητης Αρχής για την αξιοπιστία
των δηµοσιονοµικών στοιχείων.
Στην επιτροπή αυτή συµµετείχαν πρόσωπα από την Τράπεζα
της Ελλάδος, το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών και
το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Το πόρισµα µιλάει από µόνο
του. ∆εν θα επεκταθώ αυτήν τη στιγµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που σήµερα κατατίθεται ξεπερνάει τις προσπάθειες όλων των προηγούµενων
που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, για να µην οδηγηθεί η χώρα
µέχρις εδώ. Πρέπει να σταµατήσουµε να είµαστε η πιο αναξιόπιστη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προσπαθεί να ανατρέψει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της χώρας τόσο
καιρό.
Με το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται µία πολύ σοβαρή προσπάθεια
και το Υπουργείο θέλει πραγµατικά µία ανεξάρτητη αρχή για να
αποκατασταθεί το κύρος της χώρας µε το κύρος των στοιχείων,
το κύρος των στελεχών και το κύρος της πρόβλεψης και της αναφοράς.
Η προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο έχει για πρώτη
φορά περιλάβει στοιχεία άγνωστα, µέχρι χθες, στους υπεύθυνους της ΕΣΥΕ, την επαγγελµατική ανεξαρτησία, την αµεροληψία την αντικειµενικότητα, την καταλληλότητα, την ακρίβεια, την
προσβασιµότητα, τον έλεγχο, την ποιότητα της συλλογής και
επεξεργασίας των στοιχείων, την άµεση κα έµµεση ταύτιση, τη
συγκρισιµότητα, τη σαφήνεια κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα βρισκόµαστε σ’ ένα
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κοµβικό σηµείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
και ο φορέας που µε το παρόν νοµοσχέδιο εγκρίνουµε, έρχεται
να εγγυηθεί και να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των στοιχείων
που κάθε φορά θα αναφέρουµε. Ο νοµοθέτης έκανε βήµατα
µπροστά στην εγγύηση των αποτελεσµάτων επιτρέποντας τη
συµµετοχή σε πρόσωπο της EUROSTAT ή σε αντικαταστάτη στο
θεσµοθετηµένο Συµβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος το οποίο γνωµοδοτεί στην ΕΛΣΑΤ.
Κύριε Υπουργέ, η ανεξαρτησία και η εκπροσώπηση διασφαλίζονται. Συµφωνώ µε τους φορείς που θα συµµετέχουν στο παραπάνω συµβούλιο, αλλά θα πρέπει να προβλεφθεί να
συµµετέχουν και άλλοι φορείς, όπως οι φορείς υγείας µια που
εκεί θα εστιαστεί ο µεγάλος αγώνας για την εξοικονόµηση
πόρων, αλλά και φορείς ελέγχου της διατροφής για να µπορούµε
να συλλέγουµε και στοιχεία υγείας διατροφής και αντιµετώπισης
ασθενειών πριν αυτές εκδηλωθούν.
Ακόµη θα µπορούσε να προβλεφθεί να συµµετέχουν σε θεσµικό επίπεδο οι φορείς που εισάγουν χρήµα στην οικονοµία,
όπως η ναυτιλία, ο τουρισµός και οι µεταποιητικές βιοµηχανίες
αγροτικών προϊόντων, ανάλογα µε τη φύση των στοιχείων βάσης
που κάθε φορά συλλέγονται.
Τέλος τα στελέχη που θα προσληφθούν ελπίζουµε να συνδράµουν τα µέγιστα στην προετοιµασία, τη συλλογή, τον έλεγχο,
την επεξεργασία και την παρουσίαση των στοιχείων. Ολοκληρώνοντας να επισηµάνω πως θα πρέπει η καινούρια διοίκηση να
βάλει τις βάσεις, τους κανόνες και τις αρχές που θα διέπουν την
καθηµερινότητα και την ουσιαστική µελέτη των στοιχείων του
αντικειµένου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νοµοθέτης βοηθά την νέα
ΕΛΣΑΤ και περνάει ένα βήµα παραπάνω δίνοντας θεσµικό ρόλο
πιστοποίησης της έρευνας και των στοιχείων που επεξεργάζονται οι άλλοι φορείς του δηµοσίου και τα Υπουργεία δίνοντας µε
τον τρόπο αυτό ερείσµατα νοµιµοποίησης και κύρους σε ένα
πολύ ταλαιπωρηµένο σύστηµα που κακοποιήθηκε στο παρελθόν
και έβλαψε τη χώρα.
Σωστά υπολογίζετε στην κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού
και σας προτρέπω για τη σύνταξή του, να συµβουλευτείτε τις παγκόσµιες αρχές που υφίστανται και τα άλλα διεθνή κρατικά ή µη
ινστιτούτα. ‘Όπως, επίσης, να προτρέξετε σε αποτελεσµατικές
πρακτικές άλλων χωρών.
Σωστά γνωστοποιεί η ΕΛΣΑΤ ότι πλέον τηρεί αρχεία µε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα στην οµώνυµη Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, ενώ ελπίζουµε τα χρήµατα των αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών να µη διακινούνται µε τον ίδιο
τρόπο που διακινούνταν τα προηγούµενα χρόνια.
Επίσης είναι σωστή η πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο ότι η υπηρεσία προϋπολογισµού τελεί υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει µε την ψήφιση του
νοµοσχεδίου µία καινούρια προσπάθεια που πρέπει όλους να
µας βρει σύµφωνους. Πιστεύω, ότι το όχηµα που σήµερα βλέπουµε να συναρµολογείται έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για
να πετύχει το βασικό του στόχο που είναι κατ’ αρχήν ένα αξιόπιστο όργανο παρακολούθησης της δηµοσιονοµικής διαχείρισης
της χώρας από την εκάστοτε κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε.
∆εν πρέπει, όµως, να ξεχνάµε ότι οι υπηρεσίες αυτές αυτής
της Στατιστικής Υπηρεσίας πρέπει να συνδράµουν µε κάθε
τρόπο και στην άσκηση δίκαιης πολιτικής από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο ρόλος που πρέπει να κληθεί να παίξει η ανεξάρτητη
αυτή αρχή, εντοπίζεται κατά τη γνώµη µου και στη διαµόρφωση
πολιτικών για τη γεωργία, την υγεία, τη φτώχεια, το περιβάλλον,
τη παιδεία και την ανάπτυξη της χώρας γενικότερα. Ο ρόλος
αυτός είναι πολύ σηµαντικός και ως εκ τούτου πρέπει να είναι
συνεπής και αδιάλειπτος.
Κύριε Υπουργέ, ψηφίζω το νοµοσχέδιο που σήµερα παρουσιάζεται στη Βουλή των Ελλήνων. Θα περιµένουµε και τον κανονισµό λειτουργίας και διαχείρισης και πιστεύω ότι η νέα ελληνική
στατιστική αρχή θα κάνει ένα νέο αλλά δύσκολο ξεκίνηµα, τόσο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει όλους τους οιωνούς
για ανεξαρτησία και απρόσκοπτη λειτουργία, έχει το νοµοθετικό
πλαίσιο να εξελιχθεί σε κοιτίδα δηµοκρατικής και όχι µικροκοµµατικής εκµετάλλευσης διότι τα στοιχεία που θα δίνει θα επηρεάσουν κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα στο µέλλον.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μαρία µου, τελείωνε σε παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Εύχοµαι οι κόποι του ελληνικού λαού
να γίνουν σεβαστοί από όλους µας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Γλυκύτατος ο
λόγος σου. Πήρες ένα λεπτό και παραπάνω, από το χρόνο σου!
Ο κ. Μάριος Σαλµάς από το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο. Ελπίζω να τηρήσετε
τα επτά λεπτά γιατί είναι ο κατάλογος ατελείωτος, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Σαλµά, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ : Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφίβολα η χώρα µας διέρχεται µία µοναδική κρίση, η οποία
µας εκθέτει σε όλες τις άλλες χώρες.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά σας λέµε ότι πρέπει να ξανασκεφθείτε και να µην συσταθεί αυτή η επιτροπή για την οικονοµία.
Τρεις µήνες, δύο, όσο κρατήσει αυτή η εξεταστική επιτροπή θα
διασύρεται η χώρα. Θα κρατάτε στην επικαιρότητα ένα θέµα το
οποίο θα έπρεπε να ξεχαστεί. Θα πάτε να διαπραγµατευτείτε το
Μάρτη, τον Απρίλη που λήγουν οµόλογα 20.000.000.000 περίπου και θα σας ακολουθεί η εικόνα της εξεταστικής επιτροπής
που θα βγάζουµε προς τα έξω για όλο αυτό το διάστηµα.
Το 2004 είχαµε µία παρόµοια περίπτωση. Ήρθαµε στην κυβέρνηση και βρήκαµε ένα έλλειµµα το οποίο δεν αντιστοιχούσε
σ’ αυτό που µας παραδώσατε. Κάναµε µία απογραφή –καλώς ή
κακώς- αλλά η κατάσταση τότε δεν ήταν η ίδια και παρ’ όλα αυτά
δεν κάναµε καµµία εξεταστική επιτροπή. Και τότε προφανώς για
να µην εµφανίζεται το πραγµατικό έλλειµµα, κάτι συνέβαινε στην
καταγραφή των δαπανών και των εσόδων. ∆εν προέκυψε τυχαία
αυτή η διαφορά του ελλείµµατος που βρήκαµε µε την απογραφή,
απ’ αυτήν που παρουσιάζετε. Κάπως έτσι έγινε, αλλά δεν κάναµε
εξεταστική επιτροπή.
∆εν ξέρω αν άλλες χώρες χρησιµοποιούν παρόµοιες αλχηµείες ή στατιστικές παραλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων
στην EUROSTAT, αλλά δεν ξέρω και καµµία χώρα που να έκανε
εξεταστική επιτροπή. Εκτός αν ξέρετε εσείς.
Εξάλλου θα σας θυµίσω τι λέγατε το 2004 όταν εµείς κάναµε
απογραφή.
Ή τότε είχατε δίκιο ή σήµερα. ∆εν µπορεί, όµως και τότε, που
λέγατε τα ακριβώς αντίθετα πράγµατα να είχατε δίκιο και σήµερα να έχετε δίκιο.
Και να πω και κάτι άλλο. Τι θα βγάλει η εξεταστική επιτροπή;
Τι είναι αυτό που θα φανεί, που δεν µπορείτε εσείς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να το βρείτε; Τι είναι αυτό που, αν
απευθυνθείτε στην Στατιστική Εθνική Υπηρεσία και στα στοιχεία
που δώσαµε στην EUROSTAT, δεν θα βρείτε; Και γιατί πρέπει να
το βρει η εξεταστική επιτροπή; Βρείτε το εσείς και παρουσιάστε
το.
Κύριε Υπουργέ, λέγατε ότι δεν γνωρίζατε τι παραλαµβάνετε
και ότι η Νέα ∆ηµοκρατία είναι υπεύθυνη. ∆ηλαδή, αυτό που δεν
γνωρίζατε ήταν το έλλειµµα. ∆εν θα ήταν στο 12,7% που το βρήκατε εσείς, θα ήταν κάτι λιγότερο, ας πούµε στο 9%. ∆ηλαδή, θα
ήταν 7.000.000.000 ευρώ η διαφορά. Μα, αυτά τα 7.000.000.000
ευρώ δηµιουργούν σήµερα τα spreads; Αυτά τα 7.000.000.000
ευρώ δηµιουργούν το πρόβληµα δανεισµού της χώρας; ∆ηλαδή,
αν το χρέος δεν ήταν 300 και ήταν 293.000.000.000 ευρώ, θα δανειζόσασταν µε επιτόκια Γερµανίας; Όχι βέβαια. Εξάλλου το
12,7% του ελλείµµατος το γνωρίζαµε µέχρι τέλος Οκτωβρίου,
αλλά τα spreads δεν ήταν αυτά που ήταν σήµερα.
Προσπαθείτε να χρεώσετε, λοιπόν, τη σηµερινή κατάσταση
της χώρας στη Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτό είναι λάθος. Η αλήθεια
είναι ότι η χώρα δεν έφτασε από µόνη της εδώ. Όλα τα κόµµατα
που κυβερνήσαµε διαχρονικά και αναλογικά, έχουµε τις ευθύνες
και δεν πρέπει κανείς να τις αποποιείται.
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Το µεγάλο πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, είναι το δηµόσιο χρέος.
Σε αυτό συµφωνούµε όλοι τουλάχιστον, αλλά πρέπει να δούµε
πώς προέκυψε το δηµόσιο χρέος. Πολύ σύντοµα θα σας πω ότι
σ’ αυτήν την τετραετία, από το 2004 έως το 2008 -αφήνω το
2009, του οποίου ένα µέρος κυβερνήσατε εσείς και ένα µέρος
κυβερνήσαµε εµείς- το χρέος που προστέθηκε ήταν
80.000.000.000 ευρώ. Από αυτά τα 80.000.000.000 ευρώ, το 8,8%
ήταν ευθύνη αποκλειστική…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): ∆εν διαβάζετε λίγο τα στοιχεία σας;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Αυτό που σας λέω, το 8% ήταν το πρωτογενές έλλειµµα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Πόσα
προστέθηκαν στο χρέος από το 2004 µέχρι το 2009; Κοιτάξτε
λίγο τα στοιχεία σας.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα τα πω µέχρι το τέλος του 2008. Έχει
σηµασία. Μέχρι το τέλος του 2008, προστέθηκαν σε καθαρούς
αριθµούς 80.000.000.000 ευρώ. Από τα 80.000.000.000 ευρώ,
την τετραετία αυτή, τα 50.000.000.000 ευρώ ήταν για πληρωµές,
για τόκους του χρέους που δηµιουργήθηκε, που παραλάβαµε
από το ΠΑΣΟΚ, το 62% δηλαδή.
Οι πληρωµές για εξοπλιστικές δαπάνες ήταν 10.000.000.000
ευρώ αυτήν την τετραετία, 12,5% των 80.000.000.000 ευρώ. Οι
πληρωµές από αλόγιστες προµήθειες για εξοπλισµούς που διενήργησε το ΠΑΣΟΚ το 2002-2003 και αναµένεται να βαρύνουν
ακόµα περισσότερο τα επόµενα χρόνια, είναι περίπου
3.000.000.000 ευρώ. Τα χρέη νοσοκοµείων ήταν το 3,3% του συνόλου των χρεών της πενταετίας, δηλαδή περίπου 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, που αφορά την περιβόητη τρίτη ρύθµιση των
χρεών των νοσοκοµείων, χρέη που είχαν δηµιουργηθεί µέχρι το
2004. Και οι υποχρεώσεις στην κοινωνική ασφάλιση ήταν 8,9%,
δηλαδή περίπου 7.000.000.000 ευρώ, υποχρεώσεις µε νόµους
που ψηφίστηκαν επί ΠΑΣΟΚ για τη ∆ΕΗ, για τον ΟΤΕ. Θυµίζω το
νόµο Βερελή, το νόµο Χριστοδουλάκη για το ΙΚΑ, για τον ΟΓΑ,
που δηµιούργησαν και εξακολουθούν να δηµιουργούν κάθε
χρόνο οικονοµική αιµορραγία στον προϋπολογισµό.
Σηµασία, όµως –ξαναλέω- δεν έχει να δούµε ποιος είναι αυτός
που φταίει ή δεν φταίει. Σηµασία έχει ότι πρέπει να είστε και
εσείς προσεκτικοί για τον απλούστατο λόγο ότι θα σας ξαναεµφανιστούν και άλλα ελλείµµατα φέτος που δεν τα υπολογίζετε
και πάλι δεν θα σας βγει ο προϋπολογισµός.
Θα σας πω χαρακτηριστικά. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αν δείτε τον προϋπολογισµό του κράτους
για το 2010, 200.000.000 ευρώ -σας το λέω σήµερα- θα κληθείτε
στο τέλος του χρόνου να τα καταβάλετε, τα οποία δεν τα εµφανίζετε. Και ξέρετε πολύ καλά, ειδικά εσείς, γιατί ξέρω ότι κατέχετε τον προϋπολογισµό, ότι οι εφηµερίες γιατρών για
υπερωριακή απασχόληση, χρηµατοδότηση του ΟΚΑΝΑ, χρηµατοδότηση της ψυχικής υγείας, αυτονόητες ανελαστικές δαπάνες
που είναι η µισθοδοσία και οι λειτουργικές δαπάνες είναι
200.000.000 ευρώ. Σας το λέω ότι θα κληθείτε στο τέλος του
χρόνου να τα καταβάλετε.
Και επειδή λέτε για τα χρέη των νοσοκοµείων, τα περιβόητα
6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν µέχρι 4 Οκτωβρίου, πρέπει
να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το πεντάµηνο, από 4 Οκτωβρίου µέχρι σήµερα, ξανασυσσωρεύτηκαν άλλα 500.000.000
ευρώ χρέη, διότι το σύστηµα προµηθειών δεν άλλαξε –το ξέρετε
πολύ καλά- µηνιαίως συσσωρεύονται 130.000.000 ευρώ χρέη.
Ρωτήστε αύριο την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ζητήστε τα στοιχεία που θα τα πάρετε στο τέλος Φεβρουαρίου. Και σας το λέω ότι είναι µισό δισεκατοµµύριο καινούριο
χρέος που µαζέψατε µέσα σε πέντε µήνες, µέχρι τέλος Φλεβάρη
από τη διαχείριση των νοσοκοµείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και ξέρετε πολύ καλά -επειδή είναι δύσκολη υπόθεση η διακυβέρνηση της χώρας- ότι αν δεν εξορθολογήσετε από την αρχή
όλα τα κακώς κείµενα δεν θα βγείτε πουθενά.
Ξέρετε πώς έκαναν φέτος του προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων; Έδωσαν εντολή από το Υπουργείο: «Βάλτε τις περσινές
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δαπάνες συν την αντιστοίχιση των χρεών και προσαρµόστε τα
έσοδα για να είναι ισοσκελισµένοι οι προϋπολογισµοί, όπως προβλέπεται από το δηµόσιο λογιστικό, χωρίς να πει κανείς πώς θα
προκύψουν αυτά τα αυξηµένα έσοδα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, µην ανεβάζετε τον πήχη των προσδοκιών
ψηλά, µην συστήσετε εξεταστική επιτροπή, γιατί σύντοµα, σ’ ένα
µήνα που θα έρθουν οι Ευρωπαίοι, θα κληθείτε να απαντήσετε
στα ερωτήµατα που σας είπα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μάριο Σαλµά, Βουλευτή της Αιτωλοακαρνανίας της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Ο συνάδελφος από την Κρήτη, από το Νοµό Ηρακλείου, του
ΠΑΣΟΚ, κ. Εµµανουήλ Στρατάκης έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Παρά το ότι θα έπρεπε να διαµαρτυρηθούν οι Βουλευτές γι’ αυτήν την παρεκτροπή που έγινε
απόψε, θεωρώ ότι ήταν και για µας χρήσιµο να ακούσουµε αυτές
τις συζητήσεις. Ήταν χρήσιµο γιατί έτσι καταδεικνύεται και µπορούµε να αναδείξουµε πλέον στον ελληνικό λαό ποιες είναι οι λογικές που κυριαρχούν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Και είναι
χαρακτηριστικό ότι µε αφορµή τα όσα συµβαίνουν τελευταία, είχαµε διαφόρων µορφών παραληρήµατα!
Το πρώτο παραλήρηµα ήταν αυτό του κ. Καρατζαφέρη, ένα
παραλήρηµα ευρωσκεπτικισµού, που βέβαια, ενώ µας µίλησε για
δειλία, εξέφρασε στην ουσία µια πολύ ισχυρή ηττοπάθεια διότι
δεν µας έδειξε και κανέναν δρόµο. Μας είπε δηλαδή ότι σ’ έναν
καινούργιο πολυπολικό σύστηµα που διαµορφώνεται µετά την
παγκοσµιοποίηση, εµείς πρέπει να είµαστε απέξω ή τουλάχιστον
να γίνουµε υποχείρια κάποιας µεγάλης δύναµης, όπου θα είµαστε αυτό καθ’ αυτό προτεκτοράτο, τη στιγµή µάλιστα που είναι
ανάγκη -αν όντως θέλουµε να σταθούµε στα πόδια µας ως χώρα
και ως περιοχή- να δηµιουργήσουµε την ισχυρή Ευρώπη, που
εκείνος διατυµπάνισε εδώ απόψε ότι όλα αυτά που συµβαίνουν
είναι η αρχή του τέλους της νέας Ευρώπης.
Είναι πράγµατι οδυνηρό, θα έλεγε κανείς, εάν χρησιµοποιώντας λογικές αλλά και επικοινωνιακά τερτίπια, περνάει λαθεµένα
µηνύµατα στον ελληνικό λαό. Θα ήταν πολύ χρήσιµο εάν µέσα
απ’ αυτήν τη λογική που εδώ προσπάθησε να µας περάσει
απόψε, µας έλεγε και προς τα πού πρέπει να οδηγηθούµε. ∆ιότι
πιστεύω ότι µέσα από αυτές τις αντιφατικές απόψεις που εκφράστηκαν, σε σχέση µε τη µάχη µεταξύ δολαρίου και ευρώ,
στην ουσία προσπαθεί να δείξει ότι πρέπει να διαλύσει η Ευρώπη
και να παραµείνει µόνο η Αµερική, µαζί µε την Κίνα ενδεχοµένως
και την Ινδία και άλλες µεγάλες δυνάµεις που διαµορφώνονται
σήµερα στο παγκόσµιο σκηνικό.
Αυτή, λοιπόν, είναι η λογική που εκφράζεται από τη µία πλευρά
και από την άλλη βέβαια, είδαµε τον πανικό της Νέας ∆ηµοκρατίας, το άλλο παραλήρηµα και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, αλλά και των βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, που
προσπαθούν να µας πουν ότι «κοιτάξτε, µην κάνετε την εξεταστική επιτροπή, διότι θα εκτεθεί η χώρα». Όµως, αυτά που λέγανε όλον τον καιρό για σεµνότητα, ταπεινότητα και διαφάνεια,
όλα αυτά πάνε περίπατο. ∆ιότι, η σεµνότητα και η ταπεινότητα
δεν είναι λέξεις κενού περιεχοµένου, όπως προσπάθησε κι όπως
τις κατάντησε η Νέα ∆ηµοκρατία, είναι η απόδειξη ενεργειών και
πράξεων που πρέπει να γίνονται όταν έχει κανείς αναλάβει ευθύνες για τη διαχείριση, των ζητηµάτων που απασχολούν τη
χώρα.
Αυτό, όµως, το ξεχνάει η Νέα ∆ηµοκρατία και µας εκφοβίζει.
∆ηλαδή, τι µας είπε προ ολίγου ο κ. Σαλµάς; Να µην κάνουµε την
εξεταστική επιτροπή, διότι σε λίγο η άσπρη τρύπα θα είναι πολύ
µεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίζαµε. Αυτό µας είπε. Μας
είπε, δηλαδή, ότι τα χρέη στα νοσοκοµεία θα είναι πολλαπλάσια
από αυτά που, ήδη, µας δήλωναν κι ένα σωρό άλλα πράγµατα, τα
οποία πραγµατικά είναι πρωτάκουστα και που επιβάλλουν –αν
θέλετε- γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, να προχωρήσουµε άµεσα
στην εξεταστική επιτροπή. Η εξεταστική επιτροπή, πρέπει να
πούµε για να το ξεκαθαρίσουµε, δεν θα είναι δικαστική και ανακριτική διαδικασία, θα είναι διερευνητική διαδικασία.
Και δεν ξεχνά κανείς, όπως πολύ καλά επισήµανε κι ο κ.

4072

Υπουργός προ ολίγου, ότι σε παρόµοιες περιπτώσεις παραδείγµατος χάριν Βατοπέδι και άλλες εξεταστικές επιτροπές, εδώ όλοι
διατυµπάνιζαν και η Κυβέρνηση τότε, ότι αυτές οι επιτροπές µπορεί να λειτουργήσουν θαυµάσια ταυτόχρονα και µε τη δικαστική
οδό και µε όλες τις διαδικασίες αυτές.
Τι έχουµε, λοιπόν, να πούµε στον ελληνικό λαό; Ότι πρέπει να
συµφωνήσουµε όλοι για να «κουκουλώσουµε» αυτές τις υποθέσεις που ο ελληνικός λαός θέλει να τις δει, να δει καθαρά ποιος
ευθύνεται και τι ακριβώς έχει συµβεί; Γιατί εκείνος είναι που υφίσταται τις συνέπειες των πολιτικών αυτών που εφαρµόστηκαν.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ανεξάρτητα από τον ωραίο τρόπο
µε τον οποίο πλασάρονται κάποια ωραία στοιχεία εδώ µέσα, ο
ελληνικός λαός καταλαβαίνει πολύ καθαρά τι έχει συµβεί, καταλαβαίνει ότι έχει πληγεί ανεπανόρθωτα η αξιοπιστία της χώρας
από τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα και αυτό κάποια στιγµή πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε. Οι
επιλογές που κάνει η Κυβέρνηση για να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτηµα είναι σαφείς και συγκεκριµένες και προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, διότι αν δεν φανεί πού
υπάρχουν οι ευθύνες, τότε ασφαλώς ο καθένας θα λέει εδώ τα
δικά του. ∆ιότι ξεχνιούνται εδώ ακόµα και πολύ πρόσφατα πράγµατα. ∆ηλαδή, µας λένε οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας για
το δηµόσιο χρέος, το οποίο προσπαθούν να επιρρίψουν στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όταν είναι γνωστό ότι το 2004 παρέλαβαν ένα δηµόσιο χρέος της τάξης των 163 δισεκατοµµυρίων
ευρώ και µέσα σε τέσσερα, πέντε χρόνια το πήγαν στα 300 δισεκατοµµύρια. Το φανερό χρέος βέβαια γιατί για το κρυφό
χρέος, που κάθε µέρα φανερώνεται, δεν µας λένε και δεν ξέρουµε πού µπορεί να φτάνει πραγµατικά αυτό το δηµόσιο χρέος.
Η µία λοιπόν επιλογή είναι να ριχτεί πραγµατικά παντού
άπλετο φως για να φανεί ποιοι έχουν τις ευθύνες γιατί ας µην γελιόµαστε τώρα δεν θα ξεχάσουµε ότι σε µια βραδιά αυξήθηκε το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 25%, ο πλούτος της χώρας
δηλαδή. Πώς έγινε αυτό; ∆εν πρέπει αυτά να φανούν και να
βγουν στην επιφάνεια για να φανεί ποιοι πραγµατικά χρησιµοποίησαν πλαστά στατιστικά στοιχεία και να µην το συνδέουµε µε
τα όποια χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που µπορεί να µην ήταν
σωστά αλλά ήταν -αν θέλετε- σε κάποιο βαθµό νόµιµα και που
βέβαια η Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα τα κατηγορεί, όταν είναι γνωστό ότι τους έδωσε παράταση µέχρι το 2039;
Άρα λοιπόν, εδώ, το πράγµα αυτό είναι καθαρό και πρέπει να
οδηγηθούµε σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση αν, πραγµατικά,
θέλουµε να κρατήσουµε σε κάποιο επίπεδο αξιοπιστίας τον ελληνικό λαό.
Το δεύτερο που κάνει η Κυβέρνηση και θεωρώ ότι είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση, είναι αυτό το σχέδιο νόµου που φέρνει
σήµερα εδώ. Ένα σχέδιο νόµου που διαµορφώνει άλλα δεδοµένα για το ελληνικό στατιστικό σύστηµα και βέβαια δηµιουργεί
µια ανεξάρτητη στην κυριολεξία αρχή, την ελληνική στατιστική
αρχή.
Ο στόχος είναι, όντως να υπάρξει θεσµική αναβάθµιση του συστήµατος και να παράγονται επίσηµα στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα. Στοιχεία που θα έχουν αµεροληψία, στοιχεία που θα έχουν
πληρότητα, στοιχεία που θα έχουν διοικητική αποτελεσµατικότητα.
Εγώ σε αυτό το σχέδιο, συµφωνώ απολύτως και νοµίζω ότι
είναι η αρχή όχι του τέλους, η αρχή απόκτησης της αξιοπιστίας
της χώρας, εκεί που πρέπει να την έχουµε και πρέπει να την
έχουµε στο διεθνές περιβάλλον. Είµαστε σε έναν ανοικτό κόσµο,
σε ένα περιβάλλον τέτοιο, που αλίµονο αν δεν έχουµε προς κάθε
κατεύθυνση αξιοπιστία. Τότε όχι µόνο δεν θα µας δανείζουν µε
ακριβά επιτόκια, µε τα λεγόµενα spread, δεν θα µας δανείζουν
καθόλου, όταν πλήρως χάσουµε αυτή την αξιοπιστία. Και αυτήν
τη συνεργασία, αυτήν τη συναλλαγή την έχουµε ανάγκη, στο
πλαίσιο µιας ανοικτής οικονοµίας και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζει κανείς. Την έχουµε αν θέλετε ανάγκη, εξαιτίας ίσως
και των λαθών που έχουµε κάνει στο παρελθόν ως χώρα. Όµως
είναι µια πραγµατικότητα που δεν µπορούµε να την αγνοήσουµε.
Σ’ αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση, εγώ έχω να κάνω µόνο µια
παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, στο κύριο Υπουργό. Ότι καλώς
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µπαίνουν και τίθενται αυτοί οι σκοποί, που µπαίνουν από τα
άρθρα του σχεδίου νόµου, ότι πρέπει αυτή η αρχή -πέραν από
αυτά που είχε µέχρι σήµερα αυτή η στατιστική υπηρεσία- να αναφέρεται και σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα µε µελέτες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό που αναφέρεται
στο σκοπό της ίδρυσης αυτής της ανεξάρτητης αρχής θα
έπρεπε, κύριε Υπουργέ, να συµπεριληφθεί και στις αρµοδιότητες διότι έχουµε ανάγκη ως χώρα να παρακολουθήσουµε όλα τα
δεδοµένα που µας χρειάζονται, αν θέλουµε να µην ξαναπέσουµε
σε λάθη του παρελθόντος, αν θέλουµε η χώρα να πορευτεί µε
βάση πραγµατικά δεδοµένα σε µια αναπτυξιακή πορεία προς το
συµφέρον των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Στρατάκη.
Είµαι υποχρεωµένος, µε αφορµή την οµιλία σας, να σας πω
ότι αφιερώσατε ενάµισι λεπτό για το σχέδιο νόµου, το ίδιο λάθος
που έχουν πράξει οι περισσότεροι µέχρι τώρα, και έξι λεπτά σχολιάζοντας δηµοκρατικότατα τις απόψεις σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν αφιερώθηκε
η σηµερινή συζήτηση στο νοµοσχέδιο. Οπότε µην επιµένετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θα προχωρήσω
στον επόµενο οµιλητή, το Βουλευτή Ιωαννίνων, τον κ. Αθανάσιο
Οικονόµου και θα τον παρακαλέσω να είναι επί του θέµατος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
και χαίροµαι που είναι κατάµεστη η Αίθουσα από συναδέλφους
γιατί θα παρακολουθήσουν µε ενδιαφέρον αυτά που θα πω για
το νοµοσχέδιο και δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το µατς που
παίζει την ίδια ώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε και υπερασπιζόµαστε τα αυτονόητα. Την ανάγκη ενός κράτους να είναι
αξιόπιστο και διαφανές απέναντι στους πολίτες, που υπηρετεί,
και στη διεθνή κοινότητα, που συµµετέχει, ως υπόσταση. Υπερασπιζόµαστε την ανάγκη ενός κράτους δικαίου να είναι υπεύθυνο και δίκαιο απέναντι στις τωρινές γενιές και στις επόµενες.
Αυτές τις αυτονόητες, µεν, αλλά ανεκπλήρωτες µέχρι τώρα
αρχές, εισάγουµε στον πολιτικό βίο τού τόπου µας, µε το νοµοσχέδιο για την ανεξαρτητοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας. Ένα νοµοσχέδιο που έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε
τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις αλλά και ως απάντηση ενός
ευρύτερου διαλόγου που έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία το τελευταίο διάστηµα.
Θα ήµασταν όντως ευτυχείς αν το νοµοσχέδιο αυτό προέκυπτε
ως αποτέλεσµα ωρίµανσης του πολιτικού µας συστήµατος και
των κοινωνικών συνισταµένων. ∆υστυχώς, όµως, δεν είναι µόνο
αυτό. Είναι το αποτέλεσµα µιας σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας
µε κύρια χαρακτηριστικά τα θηριώδη ελλείµµατα, τον διπλασιασµό του δηµοσίου χρέους µέσα σε µια πενταετία, τους αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης µε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν σταθµοί στην πορεία
των λαών, που σηµαδεύουν τη µοίρα τους. Ένας τέτοιος αρνητικός σταθµός για τη χώρα µας, είναι η πενταετής διακυβέρνηση
του Κώστα Καραµανλή και του υπουργικού του συµβουλίου. Αν
κάποιοι σήµερα προσποιούνται ότι δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, δεν
είδαν, τη σκληρή πραγµατικότητα που βιώνει ο ελληνικός λαός,
την τιτάνια προσπάθεια της Κυβέρνησης να διασώσει την οικονοµία µας, δεν σας επιτρέπεται, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να τρέφετε αυταπάτες και να επιφυλάσσεται για τον
εαυτό σας το ρόλο του παρατηρητή και του κριτή.
Οι αυταπάτες έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει µε τον πιο
δραµατικό τρόπο και τελείωσαν όταν αποφασίσατε να εγκαταλείψετε τη χώρα στο έλεος των ελλειµµάτων που δηµιουργήσατε
χωρίς καν να παλέψετε. Τελείωσαν όταν αποφασίσατε να σπεύσετε σε εκλογές, για να αποτινάξετε από τους ώµους την ευθύνη
της διακυβέρνησης της χώρας. Τελείωσαν όταν ο ελληνικός
λαός απαίτησε µια Κυβέρνηση ευθύνης, προσπάθειας και αξιοπιστίας και έναν Πρωθυπουργό ικανό να αλλάξει την πορεία του
τόπου µε τοµές και πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που δεν κρύβουν τα προβλήµατα κάτω από το χαλάκι. Με ρήξεις και αποφά-
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σεις που βάζουν τέλος οριστικό στις αλχηµείες, στην υπονόµευση του µόχθου του ελληνικού λαού και τελικά στην απαξίωση
του πολιτικού µας συστήµατος στο σύνολό του.
Σήµερα µε το νοµοσχέδιο της ανεξαρτητοποίησης της Στατιστικής Υπηρεσίας κάνουµε µια νέα υπεύθυνη αρχή, µια ιστορική
τοµή στην πορεία του κράτους µας, γιατί έχουµε υποχρέωση να
δηµιουργήσουµε συνθήκες και προϋποθέσεις εµπιστοσύνης και
αξιοπιστίας και τελικά αξιοπρέπειας προς το εσωτερικό της
χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Όπως ακριβώς είναι µια υποχρέωση να µην τραβήξουµε µια κόκκινη γραµµή, ένα σφουγγάρι
για να τα σβήσουµε όλα. Γιατί τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα δεν έχει µόνο
διαστάσεις οικονοµικές αλλά και εθνικές. Είναι εθνική µας υπόθεση, είναι ανάγκη για κάθαρση, απέναντι στην ύβρη της σύγχρονης τραγωδίας µας. Είναι ταυτόχρονα και απαραίτητη
συνθήκη για να µπορέσουµε να πάµε µπροστά γιατί καµµία ουσιαστική και µακρόπνοη προοπτική δεν µπορεί να στηρίζεται
άλλο σε σαθρά θεµέλια.
Το πόρισµα της ανεξάρτητης επιτροπής που συνέστησε το
Υπουργείο Οικονοµικών για τα δηµοσιονοµικά στατιστικά στοιχεία των προηγούµενων ετών, δεν αφήνει περιθώρια για παρερµηνείες. ∆εν έχουµε να κάνουµε απλώς µε µαγείρεµα αλλά µε
ολόκληρο µαγειρείο. Είχε στηθεί γύρω από τα στατιστικά στοιχεία το Υπουργείο Οικονοµικών και η Στατιστική Υπηρεσία σε
πλήρη συντονισµό. Μόνο που το λογαριασµό τον πληρώνει και
σε αυτή την περίπτωση ο ελληνικός λαός.
∆υο µόνο στοιχεία θα επισηµάνω, ενδεικτικά, αντιλήψεων και
πρακτικών του χθες. Περίπτωση πρώτη. Ερωτάται ο τότε Υφυπουργός Υγείας στις 14 Απριλίου του 2009, για τις οφειλές των
νοσοκοµείων -µόλις έφυγε- και απαντάει στους ερωτώντες Βουλευτές ότι οι οφειλές ανέρχονται στα 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Την επόµενη µέρα στις 15 Απριλίου το ίδιο Υπουργείο αποστέλλει στη EUROSTAT επιστολή στην οποία ανέφερε ότι οι συσσωρευµένες οφειλές των νοσοκοµείων ανέρχονται στα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θεϊκών διαστάσεων ικανότητες των στελεχών
της προηγούµενης κυβέρνησης να βρίσκουν 2.000.000.000 ευρώ
εντός εικοσιτετραώρου ή ένα ακόµα µαγείρεµα;
Περίπτωση δεύτερη. Η µεγάλη επιδείνωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών µεταξύ του Ιανουαρίου και Αυγούστου του 2009
υποδήλωνε διπλάσιο ποσοστό επί του ΑΕΠ για το έλλειµµα. Αυτό
ήταν ορατό τόσο στα µηνιαία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, όσο και στα ταµειακά στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος. Όµως, η επιδείνωση αυτή δεν αποτυπώθηκε στην ενηµέρωση που έστειλε στη EUROSTAT η προηγούµενη κυβέρνηση,
καθώς τα απαιτούµενα στοιχεία δεν ενσωµατώθηκαν ποτέ. Αµέλεια, άγνοια ή διατεταγµένη υπηρεσία;
Αυτές είναι µόνο δυο περιπτώσεις για το πώς λειτουργούσε η
Στατιστική Υπηρεσία µέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Αυτές οι
αντιλήψεις και πρακτικές ήταν ο κανόνας του χθες, που µας έφεραν στην κατάσταση αυτή που είµαστε σήµερα. Αυτή ήταν η Ελλάδα του χθες και όποιοι την υπερασπίζονται ακόµη χωρίς
αυτοκριτική, χωρίς συναίσθηση των πεπραγµένων και του βάρους που τους αναλογεί, µάλλον βρίσκονται σε άλλη χώρα.
Αυτή την Ελλάδα αλλάζουµε µε συνολικό ανασχεδιασµό και
όχι αποσπασµατικά ηµίµετρα στην κατεύθυνση της διαφάνειας,
της χρυσής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας µε αλλαγές που απαιτούν, που απαντούν στην αιτία
και όχι στο σύµπτωµα του προβλήµατος και δηµιουργούν τις
αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις, ώστε η χώρα µας να µη βρεθεί
ποτέ ξανά σε θέση να απολογείται για τα στατιστικά της στοιχεία
και τελικά για την ίδια της την υπόσταση. Γιατί είναι σαφές ότι
τα στατιστικά στοιχεία που παρέχουµε στους εταίρους µας δεν
συνιστούν απλά και µόνο µια αναφορά δεικτών αλλά µετουσιώνουν κρίσιµο µέρος της εικόνας του κράτους µας προς τη διεθνή κοινότητα.
Ταυτόχρονα οι αλλαγές που δροµολογούνται στις δοµές και
στον τρόπο που λειτουργεί το Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα συνιστούν και σηµαντικές θεσµικές παρεµβάσεις, µε την αναβάθµιση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία ελέγχου και µε τη θεσµοθέτηση της δυνατότητας πρόσβασης στα πρωτογενή στοιχεία.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαίνουν την κατά-

4073

κτηση των αυτονόητων, σηµαίνουν όµως και το τέλος σε αυτό το
ανέκδοτο που λέγεται «Greek Statistics» και που πολλές φορές
ακούστηκε απόψε και τους προηγούµενους µήνες, στη θηλειά
που µας έδενε µε το πισωγύρισµα και µε τις πιο µελανές σελίδες
στην πρόσφατη ιστορία µας. Σηµαίνουν το τέλος του βολέµατος
και της νοοτροπίας που µας θέλει να µην αλλάζουµε, να µην κάνουµε βήµατα µπροστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας δίνει έναν πολύ µεγάλο αγώνα µε τους πολίτες στην πρώτη γραµµή, µε τους πολίτες που στήριξαν µε το µόχθο τους κάθε µεγάλη προοπτική για
αυτόν εδώ τον τόπο. ∆εν έχουµε κανένα δικαίωµα να τους απογοητεύσουµε, δεν έχουµε κανένα δικαίωµα να τους ζητήσουµε
να βάλουν για ακόµη µια φορά πλάτη, αν δεν µπορέσουµε να αλλάξουµε τους κανόνες του παιχνιδιού. ∆εν έχουµε απολύτως κανένα δικαίωµα να τους ζητήσουµε να στερηθούν και τα ελάχιστα,
εάν δεν κτίσουµε δοµές, θεσµούς και νοοτροπίες αξιόπιστες, κοινωνικά δίκαιες, διαφανείς και βιώσιµες. Εάν δεν βάλουµε στόχο
πρόγραµµα και επιθυµητό αποτέλεσµα, που δεν µπορεί να είναι
ασφαλώς η απλή διαχείριση της µιζέριας.
Απέναντι σ’ αυτήν τη στόχευση ακούµε µε έκπληξη τη Νέα ∆ηµοκρατία να µιλάει για εξεταστική στα οικονοµικά από το 1981.
Κάποιοι φαίνεται ότι έχουν πρόβληµα πολιτικής χώνεψης. Αλλά
δεν είναι εκεί το θέµα, δεν έχουµε πρόβληµα να πάµε ακόµα πιο
πίσω.
Ωστόσο, δεν µπορεί να είναι πρωτίστως αντικείµενο εξεταστικής οι οικονοµικές πολιτικές του 1981, ενώ την ίδια στιγµή να
σφυρίζουµε κλέφτικα στο ζήτηµα της στατιστικής αποτύπωσης
των δηµοσιονοµικών οικονοµικών µας, που απέκρυψαν ουσιαστικά το διπλασιασµό του δηµοσίου χρέους µέσα σε λιγότερο
από έξι χρόνια, την απογείωση του δηµοσίου ελλείµµατος, την
ανεργία και την ψευδεπίγραφη ανάπτυξη. ∆εν µπορεί για τις πολιτικές και πρακτικές που µας οδήγησαν στη σηµερινή τραγική
κατάσταση και δύο φορές τα έξι τελευταία χρόνια σε επιτήρηση
της οικονοµίας µας να ακούµε θρασύτατα πως η ευθύνη πάει
τριάντα χρόνια πίσω. Και αν είναι έτσι, αν το πιστεύετε πραγµατικά, τι κάνατε το 2004 και το 2007;
Σ’ αυτήν τη χώρα, κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πολλά περισσότερα να παράγουµε εκτός από ανέκδοτα και αυτό είναι ευθύνη
όλων µας. Μόνο που για να πάµε µπροστά θέλουµε ξεκαθάρισµα
του παρελθόντος, αξιόπιστες δοµές και θεσµούς µε διαφορετικές νοοτροπίες και πρακτικές. Αυτό επιχειρεί να φέρει το νοµοσχέδιο και γι’ αυτό σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κ. Αθανάσιο Οικονόµου και σας διαβεβαιώνω ότι ο
νόµος που διέπει τον πλανήτη είναι η παροδικότητα, δηλαδή ότι
όλα αλλάζουν τελικά.
Ακολουθεί ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, από τον Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό, Βουλευτής Αττικής.
Να ετοιµάζεται ο κ. Θεόδωρος Καράογλου και ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης.
Κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ανάγκη που φέρνει προς συζήτηση αυτό το σχέδιο νόµου
είναι το έλλειµµα αξιοπιστίας. Το έλλειµµα αξιοπιστίας, θα µου
επιτρέψετε να πω, ότι έχει δύο παραλήπτες. Πρώτον, είναι οι
αγορές, οι οποίες πρέπει να µας δανείσουν. Και ευλόγως ζητούν
οι αγορές µια βεβαιότητα για µια σειρά από θέµατα, για τις οικονοµικές µας πολιτικές, για την αντιµετώπιση του ελλείµµατος,
για την αντιµετώπιση του χρέους, για το πώς επιτέλους θα υπάρξει µια διασφάλιση ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα µας δανείσουν
θα συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά τους πίσω αύριο και µεθαύριο. Η δεύτερη διάσταση η οποία υπάρχει είναι οι εταίροι
µας. Μπορεί κάποιος να συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
να διαφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουµε συµφωνίες µαζί τους και αυτές πρέπει να τηρούµε.
Το ερώτηµα είναι τι άραγε θα ήθελε, πραγµατικά, ο συνοµιλητής µας; Θα ήθελε µια καινούργια συζήτηση για ένα θεσµικό
πλαίσιο, θα ήθελε διώξεις ή εκείνο το οποίο θα ήθελε είναι την
κατάφαση της πολιτικής; Η κατάφαση της πολιτικής σηµαίνει µια
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ηγεσία, η οποία µπορεί να του δίνει λύση και µπορεί να τον πείσει ότι αξίζει τον κόπο να µιλάς µε την Ελλάδα, ότι αξίζει τον
κόπο να µιλάς µε τους Έλληνες πολιτικούς, ότι όντως απέναντί
σου υπάρχουν πρόσωπα φερέγγυα, τα οποία µπορούν να σου
εγγυηθούν πολιτικές και να δείξουν ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία
τους.
Πως το δείχνουµε αυτό; Το δείχνουµε άραγε µε τη συγκρότηση µιας ανεξάρτητης αρχής; Στην πραγµατικότητα η συγκρότηση µιας ανεξάρτητης αρχής, κύριε Πρόεδρε, είναι ακριβώς η
αναίρεση της πολιτικής. Επειδή δεν µπορούµε να πειθαρχήσουµε
τους εαυτούς µας, την εξουσία, τους Υπουργούς να µην πειράζουν τα στατιστικά στοιχεία, έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση και
λέει στο συνοµιλητή της «δεν µας πιστεύεις εµάς, αλλά κοίτα
φτιάχνουµε µια ανεξάρτητη αρχή, την οποία δεν θα µπορούµε
εµείς να την πειράξουµε, άρα έχε εµπιστοσύνη σε αυτό το εργαλείο που φτιάχνουµε». Τι λένε, δηλαδή, στην πραγµατικότητα
την ώρα που συνοµιλούν µε τις αγορές; Ότι δεν είµαστε εµείς
επαρκώς πειστικοί, δεν µπορούµε εµείς να εγγυηθούµε ότι όντως
από εδώ και πέρα αυτό το οποίο θα σου δίνουµε ως στοιχείο θα
είναι η αλήθεια και γι’ αυτό χρειαζόµαστε την ανεξάρτητη αρχή.
Μα αυτό που περισσότερο χρειάζεται σήµερα ο συνοµιλητής
µας είναι στο πρόσωπο του Έλληνα Υπουργού Οικονοµικών να
βλέπει ακριβώς έναν άνθρωπο τον οποίο µπορεί να συνοµιλήσει,
µπορεί να εµπιστευτεί. Πως χτίζεται αυτό; Χτίζεται µε µέτρο, χτίζεται µε θαρραλέες πολιτικές, χτίζεται µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος, δεν χτίζεται µε εξαγγελίες. Χτίζεται ακριβώς µε
την αναγέννηση της πολιτικής, χτίζεται ακριβώς µε πραγµατικές
πολιτικές, δεν χτίζεται µε την άρνηση της πολιτικής και την αποφυγή της ευθύνης.
Και πάω στο ζήτηµα της εξεταστικής, γιατί και αυτό, κύριε
Πρόεδρε, χωρίς να είναι ακριβώς το θέµα µας, έχει να κάνει µε
την οικοδόµηση της αξιοπιστίας. Άκουσα την τοποθέτηση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, του ΠΑΣΟΚ αλλά και του
Υπουργού, η οποία λέει: «Μα, εµείς δεν αναζητούµε ενόχους
στην πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µέχρι χθες κυβέρνησης. ∆εν θέλουµε το αίµα των πολιτικών µας αντιπάλων να
τρέξει στο πεζοδρόµιο». Εγώ θα το πάω ανάποδα και θα πω το
εξής: Εάν υπάρχουν υπεύθυνοι για την κατάσταση της χώρας
σήµερα και αυτοί έχουν κάνει παράνοµες πράξεις, έχουν εξαπατήσει τους εταίρους µας, έχουν πειράξει τα δηµόσια οικονοµικά
µας, έχουν πειράξει τη δηµόσια εικόνα µας, τότε εγώ θέλω το
αίµα τους να τρέξει στο πεζοδρόµιο. Εάν υπάρχουν τέτοιοι.
∆ιαβάζω το πόρισµα αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής και,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως υπάρχουν ζητήµατα, αλλά το µείζον που προκύπτει απ’ αυτό το πόρισµα και
δεν πρέπει να µας διαφύγει, είναι ότι οι στατιστικές µας, εν γένει,
στα νοσοκοµεία, στους ΟΤΑ, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Κεντρική Κυβέρνηση, είναι απολύτως διάτρητες. Τι
περισσότερο χρειαζόµαστε απ’ αυτό που λέει αυτή η ανεξάρτητη
επιτροπή; Ότι µπορεί να δαπανά -κατά µέσο όρο εκτιµά η συγκεκριµένη επιτροπή- 1.000.000.000 ευρώ η Κεντρική Κυβέρνηση, µε υπογραφές Υπουργών, πέρα από τον προϋπολογισµό
και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να το ξέρει αυτό δεκαοκτώ
µήνες µετά. Και συζητάµε για την αξιοπιστία των στατιστικών
στοιχείων και της Στατιστικής Υπηρεσίας;
Αν δεν αλλάξουν αυτά, αν δεν αλλάξουν οι βασικές θεσµικές
λειτουργίες των δηµόσιων οικονοµικών, για ποια αξιοπιστία θα
µιλάµε; Αυτό χρειαζόµασταν περισσότερο. Αλλά δεν θέλω να
αποφύγω το ερώτηµα εάν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι µέχρι χθες είχαν την διακυβέρνηση, έχουν διαπράξει απάτες ως προς την απεικόνιση των δηµόσιων
οικονοµικών µας, εγώ το ξεκαθαρίζω ότι δεν πρέπει να µείνουν
ατιµώρητοι. Φέρουν µια βαριά, βαρύτατη ευθύνη. Λέω, εάν υπάρχουν. Πως θα το διαπιστώσουµε αυτό; Θα το διαπιστώσουµε
µέσα από τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής;
Και ερωτώ: Αυτή η πολιτική διαδικασία πόσο αξιόπιστους µάς
καθιστά, όταν είναι µια κατ’ εξοχήν συγκρουσιακή και πολιτική
διαδικασία, όπου ευλόγως αµυνόµενη τώρα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα κάνει αυτό που κάνει; Θα αρχίσει να ανασύρει το
‘80, το ‘85, το ‘89 και δεν ξέρω τι άλλο. Όλη αυτή την ιστορία η
οποία, ρωτώ ευθέως, θα ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας µας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκεί ακριβώς που έχουµε τους παραλήπτες του µηνύµατος, τους
εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτούς οι οποίοι
πρόκειται να µας δανείσουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε τριάντα δευτερόλεπτα ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτό το οποίο θα συµβεί και το οποίο είναι η φυσική συνέπεια, όχι µόνο δεν δείχνουµε ότι ο πολιτικός κόσµος της χώρας
έχει καταλάβει το πρόβληµα και θέλει να δώσει απαντήσεις, αλλά
αντιθέτως εκείνο το οποίο κάνουµε είναι να ενισχύουµε την εικόνα ενός πολιτικού συστήµατος µεταξύ των δύο µεγάλων κοµµάτων που δεν έχουν καταλάβει το πρόβληµα, δεν έχουν
αποφασίσει να το λύσουν, αλλά επιδίδονται σ’ έναν αγώνα αλληλοεξόντωσης.
Ο κατάλληλος χώρος εδώ για την επίλυση του ζητήµατος
αυτού είναι κατ’ αρχάς εξαιρετικά η ποινική δικαιοσύνη. Το λέω
το εξαιρετικά, γιατί το πρόβληµα δεν είναι το εάν θα συντρέξουν
οι δύο διαδικασίες παράλληλα, αλλά το πρόβληµα είναι στη συγκεκριµένη στιγµή ποιος είναι ο κατάλληλος χώρος για να λύσει
το ζήτηµα αυτό.
Η γνώµη µας είναι ότι η Κυβέρνηση διαπράττει ένα τεράστιο
λάθος. Καλούµε τους συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες να
αντισταθούν στο λάθος αυτό και να οικοδοµήσουµε µαζί -όλες
οι πτέρυγες της Βουλής- αυτό που χρειάζεται σήµερα ο τόπος.
Εκ νέου την µεγάλη κατάφαση της πολιτικής που γίνεται µε µεγάλες θαρραλέες πολιτικές πρωτοβουλίες και κινήσεις. ∆εν γίνεται µε µίζερες διαδικασίες, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς σας ευχαριστούµε και πρέπει να πω ότι εκτός από την yol εκδοχή saignant
ή sangria των ενόχων, το «ευφραίνου Αττική, ενδοχώρα, ήρθε η
ώρα, προχώρα» που λέει ο στίχος, σας πάει σήµερα.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Θεόδωρος Καράογλου.
Ενηµερώνω το Σώµα ότι στις 23.30’ θα τελειώσει η σειρά των
οµιλητών για σήµερα.
Κύριε Καράογλου, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εάν το λέγατε για
µένα, ότι θα έπρεπε να τελειώσω στις 23.30’, να είστε σίγουρος
ότι θα τελειώσω αρκετά πιο νωρίς, οπότε θα δοθεί η δυνατότητα
και σε άλλους συναδέλφους να µιλήσουν. Θα φροντίσω να είµαι
εντός χρόνου.
Συζητάµε σήµερα το σχέδιο νόµου που αφορά το ελληνικό
στατιστικό σύστηµα και τη σύσταση της ελληνικής στατιστικής
ως ανεξάρτητης αρχής. Θα ήθελα ξεκινώντας να κάνω δύο επισηµάνσεις.
Πρώτη επισήµανση. Μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι
έπρεπε να περάσουν πέντε ολόκληροι µήνες για να φέρει η Κυβέρνηση ένα συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το παρόν νοµοσχέδιο,
για τη σύσταση της ελληνικής στατιστικής ως ανεξάρτητης
αρχής, όταν ήταν δεδοµένο και ήταν προεκλογική της δέσµευση,
όταν είναι ένα σχέδιο νόµου που δεν έχει ιδιαίτερο κόστος και
όταν θεωρούνταν δεδοµένο ότι θα έχει και τη θετική θέση της
παράταξής µας, της Νέας ∆ηµοκρατίας, δηλαδή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
∆εύτερη επισήµανση. Η συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου γίνεται κάτω από τα επίκαιρα γεγονότα της αίτησης από
την πλευρά των συναδέλφων της Κυβέρνησης, της Πλειοψηφίας,
για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ζητούν λοιπόν, µία εξεταστική επιτροπή. Όµως -ω, του παραδόξου- ζητούν τη σύσταση
της επιτροπής αυτής για να ερευνήσει τα δεδοµένα, τα σχετικά
µε την παραποίηση των στατιστικών στοιχείων της ελληνικής οικονοµίας, µόνο για την τελευταία πενταετία.
∆εν θα σταθώ στη σκοπιµότητα ή τη χρησιµότητα της επιτροπής αυτής. Θα ήταν πολύ εύκολο να αποδείξω ότι κάθε άλλο
παρά χρήσιµη είναι η σύσταση της επιτροπής αυτής τώρα, τη
συγκεκριµένη στιγµή, τη στιγµή που αµφισβητείται η αξιοπιστία
της χώρας µας από «φίλους» και «συµµάχους», τη στιγµή που σ’
όλο τον κόσµο υπάρχουν υβριστικά δηµοσιεύµατα σε βάρος της
χώρας µας.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση και θεωρεί ότι προσφέρει υπη-
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ρεσία ζητώντας τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να αποδείξει εάν ήταν σωστά ή όχι τα στατιστικά στοιχεία της χώρας
µας. ∆εν θα σταθώ στη µικροκοµµατική λογική την οποία έχει η
Κυβέρνηση, που προσπαθεί µ’ αυτόν τον τρόπο –όπως νοµίζεινα πλήξει την αξιοπιστία της Νέας ∆ηµοκρατίας, του κόµµατός
µας.
Θα θυµίσω, όµως, βέβαια ότι η Κυβέρνηση, προσπαθώντας επίσης να πλήξει την αξιοπιστία της Νέας ∆ηµοκρατίας, «σκάβοντας
το λάκκο» όπως νόµιζε της Νέας ∆ηµοκρατίας, δυστυχώς έριξε
µέσα την ελληνική οικονοµία. Θυµίζω ότι παραποιώντας τα λογιστικά δεδοµένα και αυξάνοντας τεχνητά το δηµόσιο χρέος φθάσαµε σήµερα, όταν το spread τον Οκτώβριο του 2009 ήταν στις
100-110 µονάδες βάσης, σήµερα να είναι κοντά στις 400 µονάδες
βάσης. Αυτό αποδεικνύει τις λάθος πολιτικές της Κυβέρνησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αλήθεια τόσο ιδιαίτερη αγάπη έχετε µε
την αλήθεια; Υπάρχει µισή αλήθεια, δηλαδή αλήθεια «a la cart»;
Υπάρχει µισή διερεύνηση των πραγµατικών δεδοµένων; Για ποιο
λόγο, εάν θέλετε να διερευνήσουµε τα πραγµατικά δεδοµένα της
ελληνικής οικονοµίας, δεν ξεκινάµε από τότε που εµφανίστηκαν
τα προβλήµατα από το 1981, γιατί ως τότε σας θυµίζω δεν είχαµε ελληνικό έλλειµµα και είχαµε ελάχιστο δηµόσιο χρέος. Να
δούµε λοιπόν, πώς ξεκίνησαν τα ελλείµµατα, πώς κορυφώθηκαν
και πώς φθάσαµε εδώ που φθάσαµε, τι χρέος παραλάβατε και
πού το πήγατε.
Φοβόσαστε µήπως έρθουν στο φως διάφορα στοιχεία που θα
πλήξουν τις πολιτικές των κυβερνήσεων του κόµµατός σας; Φοβάστε µήπως αποδειχθεί σε όλον τον ελληνικό λαό αυτό που
ξέρει, ότι η δηµιουργική λογιστική, η «τραβεστί» οικονοµία ήταν
αυτό που ήταν επί σειρά ετών η πολιτική σας; Φοβάστε µήπως
αποδειχθεί στον ελληνικό λαό ότι λέγατε ψέµατα όλα αυτά τα
χρόνια όταν παρουσιάζατε µία ωραιοποιηµένη κατάσταση της
ελληνικής οικονοµίας που βεβαίως δεν είχε καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα;
Βέβαια, τύχη αγαθή το έφερε, να έλθει το νοµοσχέδιο αυτό
τώρα που είχαµε πρόσφατα την ανακάλυψη για τα περίφηµα
swaps για την περίφηµη υπόθεση της επενδυτικής τράπεζας
«GOLDMAN SACHS» και των αλχηµειών στις οποίες προσφύγατε
για να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό, για να ωραιοποιήσετε τα
στοιχεία της ελληνικής οικονοµίας.
Βεβαίως όλα αυτά, η παραποίηση των στοιχείων της ελληνικής οικονοµίας, η δηµιουργική λογιστική, η «τραβεστί» οικονοµία την οποία εσείς δηµιουργήσατε, είχαν σαν επίκεντρο µία
συγκεκριµένη πολιτική. Ποια ήταν η πολιτική αυτή; «Ας δανειστούµε τώρα να περάσουµε καλά σήµερα, και αύριο έχει ο
Θεός».
Όµως µ’ αυτές τις πολιτικές, αγαπητοί συνάδελφοι, δηµιουργήσατε το πιο µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. ∆εν
µπορεί να επιβιώσει ένα κράτος όταν κρύβει τα πραγµατικά του
προβλήµατα, τα ωραιοποιεί, τα βάζει κάτω από το χαλί και δεν τα
αντιµετωπίζει. Πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική, πρέπει τα προβλήµατα να αντιµετωπίζονται όπως πρέπει και όταν πρέπει και
όχι απλώς να ωραιοποιούνται οι αριθµοί, µόνο και µόνο, χάριν
εντυπώσεων.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα µε το παρόν νοµοσχέδιο να αναδιαρθρώσετε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, να την µετατρέψετε σε ανεξάρτητη αρχή. Η Νέα ∆ηµοκρατία, αγαπητοί
συνάδελφοι, είναι σύµφωνη επί της αρχής πιστεύοντας ότι ο συγκεκριµένος θεσµός πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
ελληνικής κοινωνίας και να παράγει αξιόπιστες και έγκυρες στατιστικές.
Η ανεξαρτησία, η αµεροληψία και η αντικειµενικότητα πρέπει
να χαρακτηρίζουν το συγκεκριµένο θεσµό, έτσι ώστε η χάραξη
και η εφαρµογή πολιτικών να είναι προς την ορθή κατεύθυνση.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ναι, σε ένα αξιόπιστο στατιστικό σύστηµα µε
τις θεσµικές αλλαγές προς όφελος της δηµόσιας διοίκησης.
Οφείλουµε να µετατρέψουµε το στατιστικό σύστηµα της
χώρας σ’ ένα µηχανισµό που θα διασφαλίζεται από τις αρχές της
αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας και όχι της παραποίησης και της απόκρυψης στοιχείων και δεδοµένων.
∆εν νοείται οι επίσηµες στατιστικές της οικονοµίας της χώρας
να λειτουργούν υπό την καθοδήγηση του εκάστοτε Υπουργού.
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Ακόµη θα πρέπει και το προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας να επιλέγεται µε κριτήρια αξιοκρατίας, παρόλο που
πρέπει να πούµε ότι µέχρι τώρα, στο πλαίσιο της ανοιχτής διακυβέρνησης, δεν δώσατε τα καλύτερα δείγµατα, µια που πήρατε
τον κοµµατικό σας µηχανισµό και τον εγκαθιδρύσατε σαν κρατικό µηχανισµό.
Οφείλουµε, λοιπόν, να διασφαλίσουµε την ποιότητα των δηµοσίων στατιστικών στοιχείων, να οικοδοµήσουµε ένα σύγχρονο
στατιστικό σύστηµα που θα διέπεται από διαφάνεια και αξιοπιστία απέναντι στον Έλληνα πολίτη και τους διεθνείς οργανισµούς, ένα στατιστικό σύστηµα που θα έχει τη µορφή
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής και θα πρέπει να ενταχθεί µελλοντικά, στην πρώτη συνταγµατική αναθεώρηση στον κατάλογο
των συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών.
Το ελληνικό στατιστικό σύστηµα οφείλει να αποτελέσει εργαλείο δηµοσιονοµικής διαχείρισης, εργαλείο θωράκισης της ελληνικής οικονοµίας και να διαδραµατίσει σηµαίνοντα ρόλο στην
αξιόπιστη παραγωγή των επίσηµων στατιστικών της χώρας µας,
έτσι ώστε η λήψη των όποιων πολιτικών αποφάσεων να βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Θεόδωρο Καράογλου, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης, Βουλευτής Σερρών του
ΠΑΣΟΚ για επτά λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το θέµα της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων
είναι εξίσου σηµαντικό µε το µέγεθος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και είναι γεγονός επίσης ότι το κλίµα γύρω από τα
στατιστικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα βαρύ.
Το έλλειµµα αξιοπιστίας, δυστυχώς, των ελληνικών στατιστικών στοιχείων είναι µεγαλύτερο και από το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας, είναι όµως το συντοµότερο ανέκδοτο, γνωστό
ως Greek Statistics. Και το χρέος της σηµερινής Κυβέρνησης για
την ανάκτηση της εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας απέναντι στους
Ευρωπαίους εταίρους, ως προς τα στατιστικά µας στοιχεία, είναι
εξίσου µεγάλο όσο και το δηµόσιο χρέος.
Οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η EUROSTAT, κατά την περίοδο
2004-2009 εκδήλωσαν έντονη ανησυχία για τον τρόπο παραγωγής και δηµοσιοποίησης των δηµοσιονοµικών στοιχείων, έλλειµµα και χρέος.
Για το λόγο αυτό η EUROSTAT πραγµατοποίησε δέκα επισκέψεις στη χώρα µας. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όπου η EUROSTAT έχει πραγµατοποιήσει τέτοιες και
τόσες επισκέψεις.
Θα περίµενε κανείς ότι αυτές οι επισηµάνσεις και οι συχνές
επισκέψεις της EUROSTAT θα οδηγούσαν την απερχόµενη κυβέρνηση στην αποτύπωση της πραγµατικής δηµοσιονοµικής κατάστασης, ιδιαίτερα µετά τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες
που διαµορφώθηκαν την περίοδο 2007-2009 και µπροστά στην
διαφαινόµενη τότε οικονοµική κρίση, για να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα και να µην παραδοθεί η χώρα ανοχύρωτη στη διεθνή οικονοµική κρίση. Αντιθέτως, όµως, έκρυβαν το πρόβληµα
κάτω από το χαλί στρουθοκαµηλίζοντας και εκθέτοντας τη χώρα
και αυτό πληρώνει σήµερα, δυστυχώς, ο ελληνικός λαός.
Το νοµοσχέδιο αυτό επιχειρεί να αντιµετωπίσει σοβαρά και
τεκµηριωµένα το τεράστιο αυτό έλλειµµα αξιοπιστίας της χώρας
µας διεθνώς, που αποτυπώνεται στο κόστος δανεισµού σήµερα.
Η επανασυγκρότηση της Στατιστικής Υπηρεσίας ως ανεξάρτητης αρχής παρέχει σηµαντικές ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να
είναι όλοι οι Έλληνες σίγουροι πως τα στοιχεία που θα αναρτώνται θα εκφράζουν την πραγµατικότητα κι όχι την εκάστοτε κυβέρνηση και τις επιθυµίες της. Κάτι που έγινε τα προηγούµενα
χρόνια µε τη χειραγώγηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, προκειµένου να αποκρυφτούν τα πραγµατικά στοιχεία του ελλείµµατος
κι όχι µόνον γι’ αυτό, αλλά, για παράδειγµα, και τα στοιχεία για
την ανεργία. Όταν ακούµε για ανεργία 7,9% ή 8,1% γελάει πικρά
ο κάθε άνεργος κι όταν στο νοµό µου, στο Νοµό Σερρών, η ανερ-
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γία στους νέους είναι στο 25%, στις γυναίκες ξεπερνάει το 30%
και µέσο όρο έχουµε ανεργία πάνω από 19%.
Σήµερα η υπηρεσία δεν παίρνει εντολές απόκρυψης. ∆εν αρκούν όµως οι διαφορετικές πολιτικές εντολές και γι’ αυτό χρειάζεται να διασφαλιστούν οι διαδικασίες ώστε να µην εξαρτάται η
ακεραιότητα της υπηρεσίας από τον εκάστοτε προϊστάµενο.
Με το νοµοσχέδιο αυτό όλα τα παραπάνω µπαίνουν σε σωστή
βάση. Φθάνει όµως µόνον αυτό, κουκουλώνοντας ό,τι έγινε µέχρι
σήµερα; Όχι. Γι’ αυτό σωστά γίνεται η εξεταστική επιτροπή για
τα τροποποιηµένα δηµοσιονοµικά στοιχεία, γιατί οι έχοντες την
ευθύνη δεν µπορούν σήµερα να είναι τιµητές. Γιατί ο ελληνικός
λαός πρέπει να µάθει ολόκληρη την αλήθεια για το τι έγινε και
ποιος έφταιξε κι όχι να λένε «δεν φταίω εγώ, αλλά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» κι άλλα τέτοια. Γιατί η σχέση εµπιστοσύνης που πρέπει να κτιστεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει
να αφήνει κανένα σκοτεινό σηµείο από το παρελθόν. Κι επιτέλους, δεν είναι διχαστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µαθαίνει την αλήθεια ο ελληνικός λαός, ο οποίος καλείται σήµερα,
δυστυχώς, να πληρώσει αυτός το µάρµαρο.
Γι’ αυτό και είναι καθολική επιταγή σήµερα και απαιτεί να µάθει
την αλήθεια µε πλήρη διερεύνηση, διαλεύκανση του θέµατος και
θέλει επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί ακούστηκε εδώ ότι
-όπως λέει ο λαός µας- µαλλιοτραβήγµατα γίνονται σήµερα και
πληρώνει µόνον ο λαός. Ο λαός λέει και κάτι άλλο: Επιτέλους να
σταµατήσει ο ένας να κρύβει τις ποµπές του άλλου κι επιτέλους
να αποδοθούν ευθύνες και, αν χρειαστεί, ναι, να πάει και κάποιος
φυλακή.
Υπάρχουν τα εξής δεδοµένα που συµβάλλουν στην ψήφιση
αυτού του νοµοσχεδίου. Σε ό,τι αφορά το θεσµικό πλαίσιο που
διέπει την πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, επισηµαίνονται
αδυναµίες, αναποτελεσµατικότητα και υποχωρητικότητα σε πολιτικές παρεµβάσεις, ενώ παράλληλα επισηµαίνονται αδιαφανείς
διαδικασίες στην καταγραφή των στοιχείων.
Σε ό,τι αφορά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το χρέος της
χώρας λόγω έλλειψης αξιοπιστίας και αποδείξεων, η EUROSTAT
δεν είναι σε θέση να το επικυρώσει. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην κοινοποίηση των στοιχείων για το έλλειµµα τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2009, µε αποτέλεσµα τις συνέπειες που
βιώνουµε τώρα.
Κατά καιρούς έχει συζητηθεί το θέµα της ανεξαρτητοποίησης
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από τον έλεγχο τής εκάστοτε
κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς δεν είχε γίνει καµµία κίνηση µέχρι
τώρα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι αριθµοί που ταλαιπωρήθηκαν από τις στατιστικές αλχηµείες των προηγούµενων ετών είναι
αµείλικτος κριτής της απερχόµενης κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Από το 2,95% έλλειµµα του ΑΕΠ το 2004, ως το
12,7%, που παρέλαβε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι µεγάλη
απόσταση και κανείς δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει µέχρι τώρα
τον τρόπο διαχείρισης και την εκτόξευση του ελλείµµατος. Ειδικά µετά την αύξηση του ΑΕΠ το δηµόσιο χρέος το 2009 ήταν
υψηλότερο κατά είκοσι δύο µονάδες του ΑΕΠ ή 55.000.000.000
ευρώ απ’ ό,τι έλεγε η Νέα ∆ηµοκρατία και βέβαια το χρέος
έκλεισε στο 113,4% του ΑΕΠ από το 91,4%. Ήταν αποτέλεσµα
των κρυφών ελλειµµάτων και χρεών του ∆ηµοσίου, που έχουν
µπει κάτω από το χαλί. Το ερώτηµα που τίθεται βέβαια είναι τι
γνώριζαν γι’ αυτά τα περιβόητα στοιχεία οι κύριοι Μπαρόζο και
Αλµούνια και τι έπρατταν τότε.
Τα βασικά σηµεία που προβλέπει το σχέδιο νόµου είναι τα
εξής. Αλλάζει το πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και
διάδοση των στατιστικών στοιχείων, που προκύπτει από τις απαιτήσεις Ελλήνων πολιτών και των οικονοµικών εταίρων για έγκυρες, έγκαιρες, διαφανείς και χωρίς πολιτική κηδεµονία
στατιστικές.
Ρυθµίζονται οι κανόνες λειτουργίας του ελληνικού στατιστικού
συστήµατος, λαµβάνεται µέριµνα για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων και τίθενται οι βασικές αρχές λειτουργίας του ελληνικού στατιστικού συστήµατος και οι υποχρεώσεις των
φορέων.
Με το νοµοσχέδιο αυτό υλοποιείται η εξαγγελία-δέσµευση του
Πρωθυπουργού για ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία και θα πρέπει η σχετική νοµοθετική ρύθµιση να τύχει της οµόφωνης έγκρι-
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σης από όλα τα κόµµατα της παρούσης Βουλής, για να µπει επιτέλους τέλος στα µαγειρέµατα και στην δηµοσιονοµική αδιαφάνεια του παρελθόντος που οδήγησαν στην αναξιοπιστία της
χώρας µας, για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η αξιοπρέπειά
µας µε έγκαιρες, διαφανείς και χωρίς πολιτική κηδεµονία στατιστικές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Τζελέπη από τις Σέρρες και περνάµε στο Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστο Μαγκούφη από το Νοµό Τρικάλων, ο οποίος
έχει το λόγο για επτά λεπτά. Αποµένουν άλλοι τρεις οµιλητές και
η συνεδρίαση θα λυθεί για σήµερα.
Ορίστε, κύριε Μαγκούφη, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, η Στατιστική είναι η επιστήµη που στηριζόµενη
στον κλάδο των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, της Στατιστικής
Θεωρίας, επιχειρεί να εξάγει γνώση χρησιµοποιώντας εµπειρικά
δεδοµένα. Είναι η επιστήµη της συλλογής, παρουσίασης, ανάλυσης, σύνθεσης και ερµηνείας των, προς έρευνα, αριθµητικών
δεδοµένων που αναφέρονται σε κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό
επίπεδο και φυσικά φαινόµενα.
Ο κλάδος της Στατιστικής θεωρείται αναγκαίος και σηµαντικός σ’ όλους τους τοµείς των επιστηµών, της παραγωγής, της
αγοράς, της εργασίας, καθώς και της λειτουργίας των κοινωνιών
και των κρατών. Σ’ όλες τις χώρες έχουν συσταθεί αυτοτελείς
στατιστικοί οργανισµοί -στη χώρα µας η ΕΣΥΕ µέχρι πρότινοςκαι τούτο µε σκοπό τον αποτελεσµατικό συντονισµό των στατιστικών εργασιών, τα αποτελέσµατα των οποίων αποτελούν σηµαντικότατο εργαλείο για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων.
Προφανώς η εγκυρότητα των στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση
αλλά και αναγκαία συνθήκη, προκειµένου να ληφθούν σωστές
αποφάσεις τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τα διεθνή όργανα, στα οποία συµµετέχει η κάθε χώρα και, εν προκειµένω, και
η Ελλάδα. Η απόκρυψη της πραγµατικότητας όµως και η διαστρέβλωση των στοιχείων, χάριν πολιτικών σκοπιµοτήτων, αποβαίνει ενίοτε οδυνηρή. Τον «αστερισµό» αυτής της οδυνηρής
πραγµατικότητας, που οδήγησε στην αναξιοπιστία της χώρας
µας έναντι των εταίρων µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και
διεθνώς, βιώνει σήµερα η Ελλάδα µε την παραχάραξη της αλήθειας όσον αφορά τα δηµοσιονοµικά µεγέθη.
Θύµα της εγκληµατικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας αποτέλεσε και η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία η οποία, αντί να λειτουργήσει στη λογική των βασικών αρχών της αλήθειας και της
αµεροληψίας, κατέστη όργανο εξυπηρέτησης των πολιτικών
σκοπιµοτήτων της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας που µε τα
greek statistics οδήγησε τη χώρα στη χλεύη και στην ανυποληψία
διεθνώς.
∆υστυχώς, όµως, κύριε Πρόεδρε, πέραν αυτών υπάρχουν και
τεράστιες δυσµενείς για την οικονοµία της χώρας προεκτάσεις,
καθότι η διαπιστωµένη αναξιοπιστία των δηµοσιονοµικών στοιχείων κατέστησαν τη χώρα ευάλωτη στις επιθέσεις των κερδοσκόπων που πλήττουν την οικονοµία µας µε τις αγορές των
κρατικών οµολόγων, µε την άνοδο των spreads και την, έτι περαιτέρω, επιδείνωση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της
χώρας µας.
Προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Ευθύνες και στην λειτουργία
της ΕΣΥΕ αλλά και τεράστιες πολιτικές ευθύνες για τον χειρισµό
όχι µόνο των δηµοσιονοµικών ζητηµάτων αλλά και για την παραχάραξη της αλήθειας από την Νέα ∆ηµοκρατία. Είναι λοιπόν αναγκαίο και είναι λογικό να υπάρξει εξεταστική, των πραγµάτων,
επιτροπή, να χυθεί άπλετο φως στην όλη διαδικασία και εφόσον
βέβαια οι κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας εκτιµούν ότι δεν έχουν
πολιτικές ευθύνες, δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα.
Όµως ο ελληνικός λαός απαιτεί την διερεύνηση των θεµάτων.
Απαιτεί να χυθεί άπλετο φως. Και έτσι η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ σύσσωµη κατέθεσε το κείµενο στη Βουλή των Ελλήνων προκειµένου να λάβει χώρα η εξεταστική, των πραγµάτων,
επιτροπή.
Ας έρθουµε όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο το
οποίο κουβεντιάζουµε για την σύσταση της ελληνικής στατιστι-
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κής ως ανεξάρτητης αρχής.
Το παρόν σχέδιο νόµου, κύριε Πρόεδρε, ανταποκρίνεται στην
ανάγκη θωράκισης της ανεξαρτησίας του ελληνικού στατιστικού
συστήµατος και της ρύθµισης των θεµάτων λειτουργίας του.
Σκοπός είναι να παράγονται έγκυρα στοιχεία και στατιστικές που
θα υποστηρίζουν τη σωστή λήψη των αποφάσεων και θα συντελούν ουσιαστικά στην διαµόρφωση των κατάλληλων πολιτικών
στο οικονοµικό και στο κοινωνικό πεδίο.
Ο σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η θεσµική αναβάθµιση του
συστήµατος ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των επίσηµων
στατιστικών στοιχείων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στο διττό
στόχο της επιστηµονικής αµεροληψίας και πληρότητας και της
διοικητικής αποτελεσµατικότητας. Για τον λόγο αυτό η µέχρι
πρότινος Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Οικονοµικών, υπηρεσία που λειτουργούσε υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτους µετατρέπεται σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή, την ελληνική
στατιστική.
Αυτός ο τύπος είναι ένας τύπος ο οποίος εναρµονίζεται πλήρως µε τον σκοπό που επιδιώκεται από τις διατάξεις του νόµου
αυτού για την θεσµική ανεξαρτησία της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.
Με το σχέδιο νόµου, που διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια, ρυθµίζονται οι κανόνες λειτουργίας του ελληνικού στατιστικού συστήµατος και λαµβάνονται µέτρα για την εφαρµογή των
κοινοτικών κανόνων, µεταξύ των οποίων και του κώδικα ορθής
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, έτσι ώστε το ελληνικό
στατιστικό σύστηµα να ενταχθεί αρµονικά στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα. Είναι αναγκαίο. Είµαστε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και πρέπει να υπάρχει µια αρµονία στην λειτουργία των
χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό διασφαλίζεται η εφαρµογή των βασικών στατιστικών στοιχείων,
όπως είναι η ανεξαρτησία, η αµεροληψία, η αντικειµενικότητα, η
αξιοπιστία, η τήρηση του στατιστικού απορρήτου, καθώς επίσης
και η αναλογικότητα στη σχέση κόστους και αποτελεσµατικότητας -και τούτο απ’ όλους τους φορείς του ελληνικού στατιστικού
συστήµατος- και προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της
ποιότητας των στατιστικών.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο τίθενται οι βασικές αρχές λειτουργίας του ελληνικού στατιστικού συστήµατος και η υποχρέωση
των φορέων και δίνεται ιδιαίτερη σηµασία για την βελτίωση της
ποιότητας των στατιστικών στοιχείων µε παράλληλη πρόσβαση
σε πηγές, µητρώα και αρχεία που πρέπει να παρέχουν όλοι οι
φορείς και τα φυσικά πρόσωπα.
Με το σχέδιο νόµου θεσµοθετείται ως συµβουλευτικό όργανο
το συµβούλιο του ελληνικού στατιστικού συστήµατος, το οποίο
γνωµοδοτεί στην ελληνική στατιστική για µείζονα θέµατα, όπως
το ελληνικό στατιστικό πρόγραµµα, τον κανονισµό στατιστικών
υποχρεώσεων, τις προτεραιότητες του ελληνικού στατιστικού
συστήµατος µε βάση τις εξελίξεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τα µέτρα για την µείωση του διοικητικού κόστους και την εξασφάλιση της αναγκαίας συνεκτικότητας κατά
την παραγωγή των στατιστικών από φορείς του ελληνικού στατιστικού συστήµατος. Σ’ αυτό το συµβούλιο εκπροσωπούνται, διευρυµένα πλέον, οικονοµικοί, κοινωνικοί και επιστηµονικοί
φορείς.
Παράλληλα µε το νοµοσχέδιο ορίζεται το τριετές ελληνικό
στατιστικό πρόγραµµα στο οποίο περιλαµβάνονται τα κύρια
πεδία και οι στόχοι των προβλεπόµενων δράσεων όλων των φορέων του ελληνικού στατιστικού συστήµατος. Το πρόγραµµα
αυτό λαµβάνει τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα µε την υποβολή του στην Βουλή των Ελλήνων, µε την δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µε την ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο.
Κάθε φορέας που συµµετέχει στο ελληνικό στατιστικό σύστηµα καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα εργασίας και έκθεση αξιολόγησης του προηγούµενου έτους. Με τον τρόπο αυτό
θεσµοθετούνται διαδικασίες αξιολόγησης των παραγόµενων
στατιστικών από τους ίδιους τους φορείς.
Η ελληνική στατιστική καταρτίζει, επίσης, ετήσιο στατιστικό
πρόγραµµα εργασίας στο οποίο αποτυπώνεται ο σχεδιασµός
ανά έτος µε βάση τα επιµέρους προγράµµατα των φορέων του
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ελληνικού στατιστικού συστήµατος και ακολουθεί τις διαδικασίες
υποβολής στη Βουλή και τον Υπουργό Οικονοµικών και δηµοσίευσης, όπως και το τριετές ελληνικό στατιστικό πρόγραµµα.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο θεσµοθετούνται διαδικασίες της
αξιολόγησης της ποιότητας των διαβιβαζόµενων στοιχείων προς
την ελληνική στατιστική όπως επίσης ορίζεται και το απόρρητο
των στοιχείων για το στατιστικό απόρρητο στο πλαίσιο διαβίβασης των απόρρητων στοιχείων από τους λοιπούς φορείς του ελληνικού στατιστικού συστήµατος στην ελληνική στατιστική,
καθώς και οι κυρώσεις που συνεπάγεται η παραβίασή τους.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Πρόεδρε, προχωρεί η Κυβέρνηση και στην επίτευξη ενός στόχου, δηλαδή, της επανάκτησης
της αξιοπιστίας της χώρας µας, η οποία έχει βληθεί. Είναι ένα
σηµαντικό βήµα µέσα από µια σειρά βηµάτων τα οποία η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει υλοποιώντας την πολιτική της
και τις πολιτικές δεσµεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρά τα εννέα
λεπτά σας, κύριε Μαγκούφη, θα σας πω, γίγαντα, στην προσπάθεια να είστε επί του θέµατος. Και το καταφέρατε. Ο πρώτος για
σήµερα. Statistics.
Συνεχίζουµε µε δυο γυναικείες παρουσίες εξαιρετικά όµορφες. Από την Κόρινθο και το ΠΑΣΟΚ η κ. Αικατερίνη ΦαρµάκηΓκέκη.
Να ετοιµάζεται η κ. Αφροδίτη Παπαθανάση από τη Φωκίδα για
να κλείσει ο σηµερινός κύκλος, µε γοητευτικό τρόπο τουλάχιστον.
Αν τηρήσετε και τον χρόνο, θα είµαι υπόχρεος.
Έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Θα το προσπαθήσω, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νοµοθετική πρωτοβουλία του
Υπουργείου Οικονοµικών για την σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ως ανεξάρτητης αρχής έρχεται να βάλλει το
θεµέλιο προκειµένου να κτιστεί πάλι η αξιοπιστία της χώρας µας.
Η αποκάλυψη της παραποίησης των οικονοµικών στοιχείων
που παρουσίαζε η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στην EUROSTAT ήταν το κερασάκι στην τούρτα µιας αποτυχηµένης πολιτικής σε οικονοµικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο. Μιας
πολιτικής που ξεκίνησε το 2004 µε την προσχηµατική απογραφή,
η οποία στόχευε όχι στην διαφάνεια και στην αξιοπιστία των οικονοµικών δεδοµένων, όπως διθυραµβικά επικαλείτο ο τότε
Υπουργός Οικονοµικών, αλλά στην ενοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ και
στην υπονόµευση της µεγάλης εθνικής επιτυχίας της ένταξης
τής χώρας µας στην ΟΝΕ. Της ένταξης στην ΟΝΕ την οποία δεν
τόλµησε κανένας από την Κυβέρνησή σας, κύριοι συνάδελφοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας, να αµφισβητήσει, αφού και ο ίδιος ο κ.
Αλογοσκούφης έχει παραδεχθεί στη Βουλή, ότι η Ελλάδα µπήκε
στην ΟΝΕ µε το σπαθί της.
Η Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα δείχνει να ξεχνάει ότι το 1989 παρέλαβε το δηµόσιο χρέος στο 65,7% του ΑΕΠ και το 1993 το παρέδωσε στο 100,5% του ΑΕΠ. Είναι φανερό ότι στα τριάµισι αυτά
χρόνια ανέβασε το δηµόσιο χρέος τόσο όσο η Κυβέρνηση του
Ανδρέα Παπανδρέου την προηγούµενη οκταετία.
Και βεβαίως αυτά που έχουν να θυµούνται οι Έλληνες πολίτες
σ’ αυτά τα τριάµισι χρόνια δεν έχουν καµµία σχέση ούτε µε το
κοινωνικό κράτος, ούτε µε την αναδιανοµή του πλούτου υπέρ της
µεγαλύτερης µερίδας του λαού που µέχρι το 1981 παρέµενε στο
περιθώριο, ούτε µε τις τοµές που έγιναν στην διακυβέρνηση της
χώρας.
Το 2004 ο κ. Καραµανλής παρέλαβε το δηµόσιο χρέος κάτω
από το 100% του ΑΕΠ και µέσα σε πεντέµισι χρόνια το εκτίναξε
φορτώνοντάς το µε 100.000.000.000 ευρώ.
Σήµερα αναρωτιούνται όλοι οι πολίτες πού πήγαν αυτά τα
λεφτά. Μήπως στην παιδεία και στην έρευνα; Μήπως στην ανάπτυξη της περιφέρειας και τις υποδοµές; Μήπως στο σύστηµα
υγείας και τη δηµόσια ασφάλιση; Ή µήπως στην βελτίωση των
δηµόσιων υπηρεσιών; Από το «σεµνά και ταπεινά» καταλήξατε
στο «ό,τι το νόµιµο άρα και ηθικό». Από την µάχη κατά των κατεστηµένων συµφερόντων του Μπαϊρακτάρη τελικά παραδοθήκατε
αµαχητί. Από την µείωση των δηµοσίων δαπανών κατά
10.000.000.000 ευρώ και εξυγίανση του δηµόσιου τοµέα, που λέ-
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γατε το 2004, φτάσατε να κοστίζει το 2009 ο δηµόσιος τοµέας
50.000.000.000 ευρώ παραπάνω σε σχέση µε το 2004.
Και µετά από όλα αυτά που διαδραµατίστηκαν επί πεντέµισι
χρόνια και τα οποία ο ελληνικός λαός θα θυµάται για πολλά χρόνια ως παράδειγµα προς αποφυγή έχετε την πολιτική επιπολαιότητα σήµερα να ισχυρίζεστε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να σας
ενοχοποιήσει µε την σύσταση της εξεταστικής επιτροπής για την
οικονοµία και να πλήξει την πολιτική ζωή τού τόπου σε µια εποχή
που, όπως λέτε, χρειάζεται συναίνεση για αλλαγές, ρήξεις και
τοµές.
Η συναίνεση, όµως, κτίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας, επάνω στην αλήθεια και στην ανάληψη ευθυνών, όχι, στην συγκάλυψη και στην ατιµωρησία. Όλα στο φως,
διακήρυττε προεκλογικά ο Γιώργος Παπανδρέου και σήµερα η
Κυβέρνηση, που οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν µε µία συντριπτική
πλειοψηφία, το κάνει πράξη. ∆ιότι µε την ανεξαρτητοποίηση της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τερµατίζεται οριστικά αυτή η καταστροφική πρακτική και θεσπίζονται ισχυρές δικλείδες ασφαλείας και κανόνες λειτουργίας.
Πέρα από το πολιτικό ζήτηµα αυτό καθεαυτό της αξιοπιστίας
υπάρχει και το πραγµατικό πρόβληµα µιας δοµής ξεπερασµένης
πια από την πραγµατικότητα που αδυνατεί να ανταποκριθεί µε
σύγχρονες µεθόδους στην συλλογή και στην επεξεργασία των
στατιστικών στοιχείων. Το αποτέλεσµα είναι να µην υπάρχουν
αξιόπιστα στοιχεία για µια σειρά από οικονοµικές και κοινωνικές
δραστηριότητες, κατάσταση που υπονοµεύει σήµερα την αναπτυξιακή δυνατότητα της χώρας, αφού δεν µπορούµε µε βάσιµα
και πραγµατικά στοιχεία αφ’ ενός να εµβαθύνουµε στα πραγµατικά προβλήµατα και αφ’ ετέρου να σχεδιάσουµε τις λύσεις τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι Ευρωπαίοι εταίροι µας σήµερα
µας δείχνουν µε το δάκτυλο. Μας θεωρούν αναξιόπιστους. Μας
κατηγορούν ότι επιβιώνουµε παρασιτικά εις βάρος των υπόλοιπων µελών της. ∆εν είναι, όµως και αυτοί άµοιροι ευθυνών. Ας
µην καµώνονται σήµερα τους έκπληκτους. Είναι οι ίδιοι που είχαν
επισκεφτεί τη χώρα µας δέκα φορές για να ελέγξουν τα δηµοσιονοµικά στοιχεία που παρέδινε η Νέα ∆ηµοκρατία. Είναι οι ίδιοι
που σιωπούσαν µπροστά στην πραγµατικότητα, που φώναζε ότι
ήταν αδύνατον να ισχύουν τα στοιχεία που παρουσίαζε η προηγούµενη κυβέρνηση την ώρα που δεν είχε πράξει το παραµικρό
για να βελτιώσει τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας. Είναι, τελικά, οι ίδιοι που είναι συνυπεύθυνοι για τη σηµερινή κατάσταση της χώρας, αν όχι και συνένοχοι µε τις
πρακτικές που σήµερα καταγγέλλουν µε τρόπο δεικτικό και υπαινικτικά ειρωνικό.
Όµως, εµείς σήµερα τους απαντάµε αφ’ ενός βάζοντας τέλος
σε αυτή την ιδιαίτερα επιζήµια πρακτική και αφ’ ετέρου θέτοντας
νέους στόχους για την Ελλάδα. Συστήνουµε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ως ανεξάρτητη αρχή γιατί θέλουµε η Ελλάδα να
έχει φωνή και δύναµη στην Ευρώπη και αυτό µπορεί να γίνει
µόνο εάν επιλέξουµε να λύσουµε τα προβλήµατα και όχι να τα
σπρώξουµε κάτω από το χαλί. Αν θελήσουµε, επιτέλους, να αναµετρηθούµε µε τις ευθύνες µας και όχι να τις κληρονοµήσουµε
στα παιδιά µας. Αν κάθε µας πράξη θωρακίζει το µέλλον της
χώρας µε διαφάνεια και ειλικρίνεια. Αν τελικά δείξουµε στους
Έλληνες πολίτες ότι θέλουµε να κερδίσουµε όχι µόνο την χαµένη
αξιοπιστία µας, αλλά και τη χαµένη εθνική µας αξιοπρέπεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ την κ. Φαρµάκη-Γκέκη από το Νοµό Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ.
Η κ. Αφροδίτη Παπαθανάση από το Νοµό Φωκίδας. Την παρακαλώ να τηρήσει τα επτά λεπτά, να θυµηθεί την Άµφισσα, τα Σάλωνα για να κλείσουµε. Κυρία Παπαθανάση έχετε το λόγο.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, νοµίζω ότι καλούµαστε σήµερα να υπερασπίσουµε
τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα είναι ότι αυτή η χώρα πρέπει να
αφήσει πίσω κακές πρακτικές. Κάτι που συµφωνούν, φαντάζοµαι, όλοι οι οµιλητές, όλοι οι λίγοι συνάδελφοι που είναι στην Αίθουσα, αλλά είναι κοινός λόγος όλων των κοµµάτων. Αυτό το
βλέπουµε, όµως, στα λόγια. Θα έπρεπε να υπάρξει πολιτική συµφωνία εδώ, ότι θέλουµε κανόνες, νέους κανόνες για το αύριο της
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χώρας αυτής. Οι νέοι κανόνες αφορούν και το τεχνικό, αν θέλετε,
µέρος, το επιστηµονικό µέρος που είναι τα στατιστικά στοιχεία.
Καλούµαστε λοιπόν να συζητήσουµε σήµερα για την ανεξαρτητοποίηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και αυτό γιατί
πρέπει να βάλουµε ένα οριστικό τέλος στο πρόβληµα της αξιοπιστίας των στοιχείων αυτών. Σήµερα βλέπουµε ότι η αναξιοπιστία είναι ο µοχλός ενός γενικότερου κλίµατος δυσαρέσκειας και
αγανάκτησης που υπάρχει στον κόσµο, γιατί ο κόσµος καλείται
σήµερα να πληρώσει, από καταστάσεις που δεν έχουν µόνο τεχνικό χαρακτήρα, έχουν καθαρά πολιτικές επιλογές.
Το τεράστιο, λοιπόν, έλλειµµα που υπάρχει -και έλλειµµα αξιοπιστίας και έλλειµµα πραγµατικό- δεν είναι ανεξήγητο. Είναι από
τη µια οι γνωστές παθογένειες του συστήµατος, υπάρχουν, όµως
και οι σαφείς λανθασµένες πολιτικές επιλογές της προηγούµενης κυβέρνησης για τους µηχανισµούς που χρησιµοποίησε, τους
τρόπους λειτουργίας και διαχείρισης του δηµόσιου τοµέα. Πολιτικές, οι οποίες µεθόδευαν για χρόνια αργά και σταθερά τον διασυρµό της χώρας, τον οποίο ζούµε σήµερα. Πολιτικές οι οποίες
καταδικάστηκαν από τους πολίτες, τις πληρώνουµε, όµως, σήµερα εµείς στις ξένες αγορές και τις πληρώνουµε και στις σχέσεις µας µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας.
Το πόρισµα της επιτροπής που συστήθηκε για τον έλεγχο των
στατιστικών αποτύπωσε πλήρως την ηθεληµένη προσπάθεια της
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας να διασκευάσει τα στοιχεία,
τα οποία δεν αντανακλούσαν ούτε στο ελάχιστο την πραγµατική
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας. Και είναι ενδεικτικά τα
στοιχεία που αναφέρονται στο πόρισµα αυτό. Οι πολιτικές αστοχίες ξεκίνησαν µε την υποτιθέµενη απογραφή το 2004, συνεχίζονται στο 2007, όταν η χώρα µπαίνει για δεύτερη φορά σε
καθεστώς επιτήρησης και βεβαίως κορυφώνονται το 2009, όπου
το πρόβληµα αξιοπιστίας των στατιστικών και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των δηµοσιονοµικών της χώρας είναι πλέον αδιαµφισβήτητα. Αναφέρεται στο πόρισµα χαρακτηριστικά:
Τα στοιχεία της Κεντρικής Κυβέρνησης αν και αυξηµένα κατά
τι σε σχέση µε τις κεντρικές προβλέψεις του προϋπολογισµού
το 2009, δεν ενσωµάτωσαν την µεγάλη επιδείνωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών που είχε συντελεστεί µεταξύ Ιανουαρίου και
τέλος Αυγούστου 2009 και που δήλωνε διψήφιο ποσοστό του
ΑΕΠ για το έλλειµµα σε ολόκληρο το έτος.
Το πόρισµα, λοιπόν, της επιτροπής σαφέστατα επιρρίπτει ευθύνες, καταδεικνύει την παθογένεια του συστήµατος και τους
λόγους που µας οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα, νοµίζω, αναγκάζει όλο το πολιτικό σύστηµα να δει την
αλήθεια κατάµατα. Σήµερα και θέλουµε και µπορούµε και πρέπει
να αλλάξουµε σελίδα στον τρόπο διαχείρισης των οικονοµικών
µας. Και αυτό το χρωστάµε κυρίως στους πολίτες που σήµερα
τους καλούµε να πληρώσουν και αυτή την παθογένεια και την έλλειψη ορθής πρακτικής από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η αλλαγή της σηµερινής µορφής
της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο σηµαντικότατος ρόλος της καθιστά απολύτως αναγκαία τη θεσµική αναβάθµιση και αναµόρφωση ολόκληρου του συστήµατος ανάπτυξης, παραγωγής και
διάδοσης των επίσηµων ελληνικών στατιστικών στοιχείων, βασισµένων στην επιστηµονική αµεροληψία.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο προωθούµε τις απαραίτητες
εκείνες αλλαγές για στοιχεία διαφανή και χωρίς πολιτική κηδεµονία. Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µια υπεύθυνη προσπάθεια
και συνέχεια των προγραµµατικών µας δεσµεύσεων. Μία ανασκόπηση από τα κύρια σηµεία του νοµοσχεδίου. Το νοµοσχέδιο
µετατρέπει µια υπηρεσία που µέχρι πρότινος λειτουργούσε υπό
τον άµεσο έλεγχο του κράτους, δηλαδή την Γενική Γραµµατεία
του Υπουργείου Οικονοµικών σε ανεξάρτητη διοικητικά αρχή µε
σαφές νοµοθετικό πλαίσιο. Εφαρµόζονται επίσης και δύο βασικές εγγυήσεις θεσµικής ανεξαρτησίας της στατιστικής αρχής.
Πρώτον, ο διορισµός του προέδρου της αρχής γίνεται µετά
από την έγκριση της επιτροπής.
∆εύτερον, η συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου ως ανώτατο όργανο διοίκησης της αρχής γίνεται κατά πλειοψηφία από
µέλη υποδεικνυόµενα, όχι µόνο από τον Υπουργό Οικονοµικών,
αλλά από επιστηµονικούς και άλλους φορείς.
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Η νέα ελληνική στατιστική φεύγει από τον άµεσο έλεγχο του
Υπουργείου Οικονοµικών και περνάει στον έλεγχο της Βουλής
των Ελλήνων. Για πρώτη φορά διαµορφώνεται ένα πλαίσιο κανόνων λειτουργίας που θα διέπουν το ελληνικό στατιστικό σύστηµα και λαµβάνεται ειδική µέριµνα όσον αφορά την εφαρµογή
των κοινοτικών κανονισµών ορθής πρακτικής, ώστε το ελληνικό
στατιστικό σύστηµα να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα. ∆ιασφαλίζονται οι βασικές αρχές:
ανεξαρτησία, αµεροληψία, αντικειµενικότητα, αξιοπιστία, τήρηση
στατιστικού απορρήτου, αναλογικότητα σε σχέση κόστους- αποτελεσµατικότητας από όλους τους φορείς του ελληνικού στατιστικού συστήµατος.
Σηµαντικό εχέγγυο για τη διαφάνεια, την εγκυρότητα και την
διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων θα αποτελέσει η πρόσβαση σε πηγές, µητρώα και αρχεία που θα πρέπει
να παρέχουν όλοι οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα. Θεσµοθετείται, επίσης, συµβουλευτικό όργανο το συµβούλιο του ελληνικού στατιστικού συστήµατος, το οποίο γνωµοδοτεί στην ελληνική
στατιστική και µείζονα θέµατα, όπως το ελληνικό στατιστικό πρόγραµµα και τις προτεραιότητες του συστήµατος.
Ορίζεται τριετές ελληνικό στατιστικό πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεποµένων δράσεων όλων των φορέων του ελληνικού στατιστικού
συστήµατος.
Ορίζεται το απόρρητο των στοιχείων και το στατιστικό απόρρητο, καθώς και οι κυρώσεις που συνεπάγεται η παραβίασή
τους.
Τέλος, είναι σηµαντικό να συµπληρώσουµε ότι έχει ληφθεί ειδική µέριµνα προκειµένου να διασφαλιστούν τα εργασιακά και
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µισθολογικά δικαιώµατα των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινώς αποδεκτό πως ήλθε
η ώρα να θωρακίσουµε την αξιοπιστία του πολιτικού µας συστήµατος και του κύρους της χώρας µας. Χρειαζόµαστε απολύτως
διαφανείς διαδικασίες παντού, εποµένως και στα στατιστικά µας
στοιχεία. Χρειαζόµαστε νοµοθετικές πρωτοβουλίες, µέτρα και
µεταρρυθµίσεις όχι απαραίτητα ευχάριστες, αλλά απαραίτητες
για την βελτίωση της εικόνας των δηµοσιονοµικών µας στοιχείων.
Για τους λόγους αυτούς σας καλούµε να ψηφίσετε το παρόν
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Παπαθανάση,
δικαιολογήσατε το όνοµα της Θεάς Αφροδίτης που φέρετε µε
τον πολύ εµπεριστατωµένο πολιτικό σας λόγο.
Σας ευχαριστούµε.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους, για τη βοήθεια στη διεκπεραίωση της συζήτησης και ιδιαιτέρως τον Υπουργό.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.31’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

4080

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

