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Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 (απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 28 Ιουλίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ∆ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΡΟ∆ΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 28.07.2010
εξουσιοδότηση του Α’ Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
Προεδρείου τα Πρακτικά της Η’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 28 Ιουλίου 2010, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών
προσώπων.»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 22 Ιουλίου 2010, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας θέλω να
κάνω γνωστό στο Τµήµα ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπύρος Χαλβατζής
ορίζει κατά τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου ως ειδικό
αγορητή το Βουλευτή κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο. Επίσης, ο
κ. Αστέριος Ροντούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ. Παύλο Μαρκάκη και ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας ορίζει ως
ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. ∆ηµήτριος Λιντζέρης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µια εποχή που τίποτα
δεν θυµίζει το χθες. Η χώρα µας βρίσκεται σε κρίσιµη και οριακή
καµπή. Βρίσκεται στο κέντρο µιας πολύπλευρης κρίσης, η οποία
σοβούσε από καιρό, όµως, γιγαντώθηκε και πήρε καταστροφικές διαστάσεις από την άφρονα πολιτική της τελευταίας εξαετίας, της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.

Η Κυβέρνηση, µε την πρόσφατη εντολή του λαού, εκλήθη,
στην κυριολεξία, να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία και την καταστροφή. Και αυτό πράττει συστηµατικά και µεθοδικά. Είναι
οµολογουµένως µια πολύ δύσκολη προσπάθεια, αφού η κρίση
δεν αφορά µόνο τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας, αλλά αφορά
το µοντέλο ανάπτυξής της, αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Οι
αλλαγές που απαιτούνται, είναι πολλές φορές επώδυνες, συγχρόνως όµως επείγουσες και αναγκαίες.
Η Κυβέρνηση καλείται να λύσει µια πολύ δύσκολη εξίσωση, µε
πολλές παραµέτρους. Καλείται να πραγµατοποιήσει ένα µεγάλο
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής σταθερότητας και εξυγίανσης και
συγχρόνως να υλοποιήσει φιλόδοξους αναπτυξιακούς στόχους.
Καλείται να επανακτήσει τη διεθνή της αξιοπιστία και συγχρόνως
να πείσει τις αγορές ότι η χώρα µπορεί να κάνει µια νέα αρχή
στα οικονοµικά της. Πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας και συγχρόνως να εξουδετερώσει τα µειονεκτήµατα και τις διαρθρωτικές µειονεξίες
χρόνων. Και όλα αυτά, διασώζοντας την κοινωνική συνοχή, τις
θέσεις εργασίας, το κοινωνικό κράτος.
Καλείται, ακόµα, να συµβιβάσει δύο εκ των πραγµάτων αντιθετικά πράγµατα, την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων αφ’
ενός, κάτι που θα ικανοποιήσει τους δανειστές µας και συγχρόνως να διαφυλάξει το βιοτικό επίπεδο και τις κοινωνικές κατακτήσεις ιδιαίτερα των µικρών και µεσαίων κοινωνικοοικονοµικών
στρωµάτων. Καλείται να εφαρµόσει, δηλαδή, πολιτικές που θα
βγάλουν τη χώρα από την επιτήρηση, ενώ συγχρόνως αυτές οι
πολιτικές να έχουν τη στήριξη και κατανόηση των πολιτών, αφού
θα πείθουν ότι τα µέτρα θα αποδώσουν καρπούς και θα φέρουν
τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Αντιλαµβάνεται κανείς ότι είναι µια πολύ δύσκολη εξίσωση, η
επίλυση της οποίας θα απαιτούσε ίσως ένα νέο σύγχρονο Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα
ότι, εκτός από πολύ καλός Υπουργός, καλείστε να γίνετε και
πολύ καλός µαθηµατικός, εφάµιλλος του συνεργάτη του Αϊνστάιν. Θα τα καταφέρετε, όµως!
Το Υπουργείο Οικονοµικών, αναµφίβολα µε σύστηµα και µέθοδο, εργάζεται στην κατεύθυνση επίλυσης αυτής της εξίσωσης.
Ήδη ψηφίστηκε το φορολογικό νοµοσχέδιο σε µια προσπάθεια
ριζικής αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος της χώρας,
προκειµένου αυτό να γίνει πιο αποτελεσµατικό και πιο δίκαιο.
Έχει συσταθεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία µε διοικητική
και επιχειρησιακή αυτονοµία αποκαθιστά την αξιοπιστία της
χώρας και την εµπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία. Έτσι, όταν
από εδώ και εµπρός θα λέµε «έλλειµµα 6%», θα είναι 6% και όχι
13%.
Ολοκληρώνεται η απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων, κάτι
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που δεν είχε συµβεί από σύστασης του ελληνικού κράτους. Αυτό,
σε συνδυασµό µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, θα ενισχύσει τη
λογοδοσία και θα περιορίσει την σπατάλη.
Επιπλέον, ιδρύθηκε Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και, µάλιστα, µε ρυθµούς ταχύτερους από αυτούς που επιβάλλει
η περιβόητη τρόικα.
Ακόµη, θεσπίστηκαν κανόνες, ώστε όλες οι υπογραφές των
Υπουργών και εν γένει κοινωνικών λειτουργών να αναρτώνται στο
διαδίκτυο.
Όλα αυτά, µαζί µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», τη µεταρρύθµιση του
ασφαλιστικού συστήµατος και µόλις χθες, µε το νόµο για τη ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, δηµιουργούν ένα πλαίσιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που
αποδίδουν και θα αποδώσουν βραχυπρόθεσµα ακόµη περισσότερους καρπούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο περί δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης που συζητείται σήµερα στην
Ολοµέλεια αποτελεί ένα σηµαντικό, καθοριστικό και στέρεο βήµα
στην κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, του εξορθολογισµού και του ελέγχου των δηµοσίων δαπανών.
Πιο συγκεκριµένα, το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιχειρεί, για
πρώτη φορά στη χώρα, την ουσιαστική ενίσχυση της αξιοπιστίας,
της λειτουργικότητας, της αποτελεσµατικότητας στην εκτέλεση
του προϋπολογισµού. Στοχεύει στη θεµελιώδη αλλαγή στη δηµοσιονοµική διαχείριση και στη θέσπιση σύγχρονων δηµοσιονοµικών κανόνων και αρχών στη διαχείριση του δηµοσίου
χρήµατος. ∆ηλαδή, τροποποιεί ριζικά το ισχύον πλαίσιο κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισµού.
Στοχεύει, επίσης, στην απόκτηση της δυνατότητας ελέγχου
των δηµοσίων δαπανών, κάτι πολύ δύσκολο µε τα µέχρι σήµερα
δεδοµένα. Εισάγει ισχυρούς θεσµούς διαφάνειας, δηµοσιοποίησης των στοιχείων, λογοδοσίας προς τη Βουλή και τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι, χρόνια τώρα πλανώνται σε όλες τις πτέρυγες της Αίθουσας συγκεκριµένα ερωτήµατα, τα οποία έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν κατ’ επανάληψη από πολλούς
συναδέλφους. Τα ερωτήµατα αυτά, εάν µπορούµε να τα συγκεντρώσουµε, είναι τα εξής: Μπορεί η χώρα να καταρτίσει έναν
εθνικό αξιόπιστο προϋπολογισµό; Μπορεί να ελέγξει την εκτέλεσή του; Υπάρχει πλήρης αποτύπωση για το πού πάνε τα χρήµατα των φορολογουµένων; Ο προϋπολογισµός µπορεί να
δεσµεύσει την πολιτεία, τις παραγωγικές δυνάµεις και την οργανωµένη κοινωνία;
Σε όλα αυτά τα ερωτήµατα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται να απαντήσει θετικά. Με λίγα λόγια, απαντά µε εύληπτο και
πειστικό τρόπο για το πού και πώς δαπανάται το δηµόσιο χρήµα.
Ο προϋπολογισµός γίνεται διαφανής, αυτοαποκαλυπτικός και γι’
αυτούς τους λόγους, αυτός ο νόµος αποτελεί την κορυφαία µεταρρύθµιση του δηµοσιονοµικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι, η δηµοσιονοµική πολιτική στη χώρα µας
πολλά χρόνια ασκήθηκε περισσότερο ως διακριτική πολιτική,
όπως χαρακτηρίζεται στην οικονοµική θεωρία, παρά µε σταθερούς κανόνες στα πλαίσια ενός δεδοµένου και σταθερού µεσοπρόθεσµου συστήµατος θεσµικών αξιών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των κρατικών προϋπολογισµών, ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων, αναµφίβολα, είναι -είτε συµφωνήσει κανείς είτε όχι, τα νούµερα όµως είναι αποκαλυπτικά και
αδυσώπητα- τα εξής: Είναι οι υπερβάσεις δαπανών, η διασπορά
της χρηµατοδότησης, ο αποδυναµωµένος και εξαντληµένος από
τη γραφειοκρατία και εν τέλει ανενεργός έλεγχος. Είναι, ακόµα,
η παντελής απουσία ελέγχου σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εµφάνισαν υψηλές δαπάνες και µεγάλα ελλείµµατα,
όπως τα νοσοκοµεία, οι δήµοι κ.λπ., είναι η αδιαφάνεια και η δηµιουργία στεγανών στις διαδικασίες διαχείρισης και τέλος, είναι
η αόριστη κυβερνητική λογοδοσία και η έλλειψη εξατοµικευµένης ευθύνης.
Τα φαινόµενα αυτά γιγαντώθηκαν την τελευταία εξαετία, µε
αποτέλεσµα τον οικονοµικό εκτροχιασµό της χώρας και την ανάγκη λήψης σειράς σκληρών, αλλά αναγκαίων µέτρων, προκειµένου η χώρα να αποφύγει τη χρεοκοπία, στην οποία µαθηµατικά
οδηγείτο.
Με το νόµο αυτό τερµατίζεται η λογική της διακριτικής ευχέ-

ρειας στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής και αντικαθίσταται από µια συγκεκριµένη πολιτική κανόνων και αρχών. Με
αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται τα αναπτυξιακά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός γίνεται εύκολος στην ανάγνωση, θα έλεγα πως αυτοαποκαλύπτεται,
ώστε να µην υποκρύπτονται κάτω από δυσνόητα νούµερα και κωδικούς επιλογές και παρεµβάσεις που γίνονται για πελατειακούς
ή άλλους λόγους.
Η µεταρρύθµιση αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι αναγκαία. Συνδράµει, αναµφίβολα, στην επίτευξη των οικονοµικών στόχων και
στην εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων έναντι του
µηχανισµού στήριξης της χώρας. Όµως, δεν στοχεύει σε αυτό.
Κυρίως, έρχεται να βάλει σε τάξη, να νοικοκυρέψει τα δηµόσια
οικονοµικά και να συµβάλει στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη
µίας βιώσιµης µεσοµακροπρόθεσµης αναπτυξιακής πολιτικής.
Οφείλω εδώ να τονίσω ότι στην ουσία η ορθολογική δηµοσιονοµική διαχείριση αποτελεί αυτή καθαυτή αναπτυξιακό µέτρο,
κάτι απολύτως αναγκαίο στις παρούσες οικονοµικές συνθήκες,
αφού θέτει το οικονοµικό και θεσµικό πλαίσιο, από το οποίο θα
προκύψει η ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι, µεσοµακροπρόθεσµη ανάπτυξη σηµαίνει
επένδυση σε παραγωγικούς συντελεστές, όπως εργασία, φυσικό
και ανθρώπινο κεφάλαιο, «πράσινες» µορφές ενέργειας κ.λπ..
Πάνω απ’ όλα, όµως, σηµαίνει εξυγίανση των θεσµών της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, σηµαίνει σταθερούς κοινωνικούς και οικονοµικούς θεσµούς, που αφορούν τους κανόνες του παιχνιδιού
ανάµεσα σε ιδιώτες, στις αγορές και στο κράτος. Με το νόµο
αυτό γίνεται ο σχεδιασµός των µηχανισµών, που είναι ο πρώτος
και απαράβατος όρος για την προώθηση της ανάπτυξης, της
βιωσιµότητας και της ορθής λειτουργίας του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος.
Εποµένως, θα ήθελα να τονίσω µε έµφαση ότι το σχέδιο
νόµου που συζητάµε δεν δίνει θετικές απαντήσεις µόνο στη διαχείριση και στην εκτέλεση των επιµέρους προϋπολογισµών και
στο γενικό συντονισµό τους, αλλά σχεδιάζει αναλυτικά και εµπεριστατωµένα ένα µηχανισµό, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης µε κανόνες και πρότυπα, σύµφωνα
µε τα ισχύοντα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, οι
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη εναρµονιστεί µε αυτούς τους κανόνες που έχουν ψηφισθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από το 2002. Ο µηχανισµός αυτός δεν
αποσκοπεί αποκλειστικά και µεµονωµένα στη λογιστική συµβατότητα, µεταξύ των προϋπολογισµών των Υπουργείων, των
∆ΕΚΟ και του γενικού προϋπολογισµού. Αποσκοπεί στη λογιστική και οικονοµική συµβατότητα όλων των προϋπολογισµών µε
τους µακροοικονοµικούς στόχους της οικονοµικής πολιτικής.
Η λογιστική συµβατότητα εξασφαλίζεται, τόσο µε τον τρόπο
ενσωµάτωσης των προϋπολογισµών όσο και µε την παρουσία οικονοµικών υπευθύνων σε κάθε Υπουργείο και ενδιάµεση διαχειριστική αρχή. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για ένα σύστηµα
εισροών- εκροών σε χρηµατικούς όρους, που εξασφαλίζει τη δηµόσια διαφάνεια, τη λογιστική συνέπεια και την οικονοµική ορθολογικότητα. Κυρίως, όµως, είναι ένα σύστηµα που σε κάθε
χρονική στιγµή προσδιορίζει τους οικονοµικούς προσδιορισµούς, αλλά και τις πραγµατικές µακροοικονοµικές δυνατότητες, προκειµένου να επιτευχθούν τα αναπτυξιακά σχέδια της
γενικής Κυβέρνησης.
Άκρως σηµαντική είναι η ενίσχυση του ρόλου της Βουλής,
τόσο στον έλεγχο της δηµοσιονοµικής πολιτικής όσο και στην
ενδυνάµωση του ρόλου του Υπουργείου Οικονοµικών στην εποπτεία της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Και επάνω σε αυτό,
έχουµε να προσθέσουµε στη δευτερολογία κάποιες καινούργιες
διατάξεις, που θα κάνουν ευρύτερο και αποτελεσµατικότερο το
ρόλο του Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου της κοινωνίας, στον
έλεγχο των οικονοµικών της χώρας. Ακριβώς γιατί ο Κανονισµός
της Βουλής που ψηφίστηκε την προηγούµενη Παρασκευή, ίσως
να θέλει κάποιες µικρές διαφοροποιήσεις, προκειµένου το γραφείο που θα συσταθεί στη Βουλή, να µπορεί να ανταποκριθεί
στον πραγµατικό ρόλο που και το ίδιο άλλωστε το Υπουργείο Οικονοµικών επιφυλάσσει και επιδιώκει γι’ αυτό το γραφείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εξορθολογισµός που επιτυγ-
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χάνεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, δεν σχετίζεται απλώς
µε τη λογιστική συνέπεια και τη µείωση των υπερβάσεων ανά
Υπουργείο, αλλά –και αυτό πρέπει να το τονίσουµε, γιατί είναι
µία πραγµατική οικονοµική συνέπεια του νέου νόµου- εξασφαλίζει νέους οικονοµικούς πόρους στον δηµόσιο τοµέα της τάξεως
των αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ. Η σπατάλη, η ανορθολογική διαχείριση, οι λογιστικές και πραγµατικές υπερβάσεις στις
πιστώσεις, η απουσία ελέγχου στη χρήση των πόρων και των πιστώσεων, σηµαίνουν απώλεια δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα χρήµατα αυτά τώρα µπορούν να απορροφηθούν στην πραγµατική
οικονοµία και στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, προκειµένου να διαµορφώσουν τη νέα φυσιογνωµία της ελληνικής οικονοµίας. Μάλιστα, σε πρόσφατη µελέτη της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, φαίνεται καθαρά ότι στις βιοµηχανικές
χώρες που µειώθηκαν οι δαπάνες στο πλαίσιο µιας συστηµατικής
πολιτικής εξορθολογισµού, βελτιώθηκαν όλοι οι δείκτες της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο
αποτελεί αδήριτη οικονοµική ανάγκη στο µακροοικονοµικό επίπεδο και σαν τέτοιο πρέπει να αντιµετωπιστεί και να υπερψηφιστεί από την Ελληνική Αντιπροσωπεία. Βεβαίως, είναι
απαραίτητο να υπάρξουν και άλλοι, νέοι µηχανισµοί ελέγχου και
λειτουργίας στις αγορές, στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε άλλους τοµείς δράσης και προτεραιότητας για την οικονοµία. Η
αρχή γίνεται σήµερα από το Υπουργείο Οικονοµικών µε αυτό το
νοµοσχέδιο, που αποτελεί την κορυφαία µεταρρύθµιση του δηµοσιονοµικού µας συστήµατος και του τρόπου άσκησης της οικονοµικής πολιτικής.
Η εξοικονόµηση των πόρων θα είναι τεράστια, ενώ η διαφάνεια και ο κοινωνικός έλεγχος θα συµβάλουν αποφασιστικά, τόσο
στην άσκηση µακροοικονοµικής πολιτικής όσο και στη διαµόρφωση της νέας αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δίνη της µεγαλύτερης κρίσης της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία εκατό χρόνια, το
παρόν νοµοσχέδιο απαντά πειστικά στα φλέγοντα σηµερινά ζητήµατα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, σε ζητήµατα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης, της εξάλειψης της σπατάλης και
της διαφθοράς, της πραγµάτωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, της εξειδίκευσης και απόδοσης των ευθυνών στον εξορθολογισµό της οικονοµικής πολιτικής. Απαντά συγχρόνως και
δείχνει το δρόµο υπέρβασης και επανόρθωσης, που εν τέλει οδηγεί στην ανάκαµψη της οικονοµίας και στην αναγέννηση της
χώρας. Και σαν τέτοιο, καλώ όλες τις πτέρυγες της Βουλής να
υπερψηφίσουν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λιντζέρη.
Παρακαλείται ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράογλου να λάβει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο που αφορά τη δηµοσιονοµική
διαχείριση και ευθύνη, ένα νοµοθέτηµα που έρχεται ως συνέχεια
ανάλογης νοµοθετικής πρωτοβουλίας της προηγούµενης Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, µία συνέχεια που αφορά την
νοµοθετική, διαρθρωτική αναµόρφωση, ως προς την κατάρτιση
και εκτέλεση του προϋπολογισµού, που ξεκίνησε, όπως είπα και
πιο πριν, επί των ηµερών της δικής µας διακυβέρνησης.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα εσείς, σήµερα, η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, µε καθυστέρηση αρκετών µηνών και καταθέτετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που στην ουσία είναι µέρος της διαρθρωτικής αλλαγής του προϋπολογισµού, απαραίτητης από
πολλούς διεθνείς οργανισµούς, παραδείγµατος χάριν, τον
ΟΟΣΑ. Συνεπώς η Νέα ∆ηµοκρατία ως ένα αξιόπιστο, σοβαρό
και υπεύθυνο κόµµα, κρίνει θετικά το προτεινόµενο νοµοσχέδιο,
γιατί γίνεται µία προσπάθεια να συνεχιστεί η διαρθρωτική αλλαγή
που είχε ξεκινήσει από τη δική µας Κυβέρνηση. Σε αντίθεση, λοιπόν, µε το δικό σας κόµµα, σε αντίθεση µε τη δική σας µικροκοµµατική αντίληψη του «όχι σε όλα», εµείς λέµε «ναι» σε θετικές
πρωτοβουλίες και τασσόµεθα υπέρ µιας νοµοθετικής πρωτοβουλίας, που έχει αρκετά θετικά στοιχεία, τα οποία αφορούν τη
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βελτίωση των δηµοσίων οικονοµικών, τις διαδικασίες κατάρτισης
και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού και γενικά την
εδραίωση ενός αξιόπιστου δηµοσιονοµικού πλαισίου.
∆εν µεµψιµοιρούµε, δεν ισοπεδώνουµε τα πάντα, δεν απαξιώνουµε την προσφορά του πολιτικού κόσµου και των πολιτικών
κοµµάτων. Αντίθετα, αναγνωρίσαµε λάθη και παραλείψεις του
παρελθόντος, κάναµε την αυτοκριτική µας και τώρα καταθέτουµε
τις προτάσεις µας και ασκούµε την κριτική µας, πάντα καλοπροαίρετα και εντός του θεσµικού αντιπολιτευτικού µας ρόλου, πάνω
σ’ ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, που αφορά µία από τις θεµελιώδεις αλλαγές, αυτή της δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της θέσπισης δηµοσιονοµικών κανόνων και αρχών για τη διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος.
Σε αντίθεση µ’ εσάς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, είστε αυτοί που επί
πεντέµισι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν ψηφίσατε ούτε ένα νοµοσχέδιο που ήρθε εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, είστε αυτοί που αποκρύψατε την αλήθεια από τον
ελληνικό λαό προεκλογικά, που καταφύγατε σε λαίλαπα φορολογικών βαρών εναντίον και σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, που
προχωρήσατε σε µία πρωτοφανή περικοπή θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών, απορρυθµίσατε και δεν µεταρρυθµίσατε τη
ζωή των πολιτών, στραγγαλίσατε οικονοµικά τα ελληνικά νοικοκυριά, ανατρέψατε στην κυριολεξία τον προγραµµατισµό των
φορολογουµένων Ελλήνων πολιτών και φανερώσατε το σκληρό
και ανάλγητο πρόσωπό σας, που µόνο σοσιαλιστικό δεν µπορεί
να χαρακτηριστεί.
Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια είναι ότι δεν επιδείξατε κοινωνική ευαισθησία, ότι δεν σεβαστήκατε τον µόχθο των απλών πολιτών, ότι δεν υπηρετείτε µε την πολιτική που ασκείτε τις αρχές
της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και δεν νοικοκυρεύετε το κράτος και το δηµόσιο, αλλά δυστυχώς το οδηγείτε
σε αναρχία και ασυδοσία. Αυτή δεν είναι πολιτική µε επίκεντρο
τον πολίτη, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι µία ανεύθυνη πολιτική,
χωρίς πυξίδα και συγκεκριµένη κατεύθυνση, που δυστυχώς οδηγεί αποδεδειγµένα τον ελληνικό λαό στον κατήφορο.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως ανέφερα και
στην αρχή της εισήγησής µου, είναι µία θετική νοµοθετική πρωτοβουλία που συνεχίζει στον συγκεκριµένο τοµέα την πολιτική
µας και αυτό είναι το ευχάριστο και το αισιόδοξο. Όµως, υπάρχουν σηµεία, τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης και ζητήµατα, τα οποία απαιτούν επεξεργασία και περαιτέρω συζήτηση,
έτσι ώστε το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε να φέρει τα θετικά αποτελέσµατα, που όλοι µας προσδοκούµε και να ανάγει το
δηµοσιονοµικό πλαίσιο της χώρας µας σ’ ένα άλλο βελτιωµένο
επίπεδο, αξιόπιστο και βιώσιµο.
Κατ’ αρχάς, τονίζετε, κύριε Υπουργέ, στην εισηγητική έκθεση
ότι η Κυβέρνησή σας για πρώτη φορά θεσπίζει γενικές αρχές για
τη διαχείριση των δηµοσιονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης. Επιχειρείτε δηλαδή να χαρακτηρίσετε το παρόν σχέδιο νόµου ως
καινοτοµία, τη στιγµή που η αρχή αυτή αποτελεί µια από τις βασικότερες αρχές που διέπουν τον κοινοτικό προϋπολογισµό και
διατυπώνεται ρητά στο άρθρο 274 της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποτελεί άλλωστε και ευρωπαϊκό µας δίκαιο. Μην παραποιείτε, λοιπόν, και µη διαστρεβλώνετε την
πραγµατικότητα.
Όποιος δεν γνωρίζει και δεν έχει µελετήσει το παρόν νοµοσχέδιο, ενδεχόµενα θα θεωρήσει ότι πρωτοτυπείτε και ότι αναλαµβάνετε µια σηµαντική πρωτοβουλία. Στην πραγµατικότητα,
όµως, δεν είναι έτσι, αφού η θέσπιση γενικών αρχών –και µάλιστα
της συγκεκριµένης- αποτελεί επιταγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και µάλιστα, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για ορθολογικότερη αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους.
Έρχοµαι τώρα σ’ ένα από τα άρθρα, το οποίο ανάγεται σε ραχοκοκαλιά του παρόντος νοµοθετήµατος και το οποίο αντιβαίνει
τους νόµους, αλλά ακόµη και το Σύνταγµα της χώρας µας.
Με το άρθρο 3 ενισχύετε σηµαντικά το ρόλο του Υπουργού
Οικονοµικών, παρέχοντάς του ευρύτατες αρµοδιότητες. Ο
Υπουργός Οικονοµικών δηλαδή, µεταξύ όλων των άλλων αρµοδιοτήτων του, θα συντονίζει, θα εποπτεύει και θα διαχειρίζεται
τους προϋπολογισµούς των φορέων, των νοσοκοµείων, των
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ασφαλιστικών ταµείων, των οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θα έχει τη δυνατότητα να άρει αποφάσεις και να βάζει βέτο σ’
αυτές που διογκώνουν τις δαπάνες του προϋπολογισµού και θα
διαχειρίζεται τα οικονοµικά της γενικής κυβέρνησης.
Με άλλα λόγια, κύριε Υπουργέ, ανάγετε τον εκάστοτε
Υπουργό Οικονοµικών σε ρυθµιστή της πορείας του κράτους.
Του παρέχετε υπερεξουσίες, που είναι σε αντιδιαστολή µε το Σύνταγµα και µετατρέπετε το Υπουργείο Οικονοµικών σε υπερυπουργείο.
∆εν καταλύετε το Σύνταγµα µε το παρόν άρθρο; ∆εν ακυρώνετε άλλους συναδέλφους σας Υπουργούς, ακόµη και αυτόν τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό; Προφανώς και τα κάνετε όλα αυτά. Άλλωστε, το άρθρο 82 του Συντάγµατος στην παράγραφο 2 ρητά
αναφέρει ότι: «Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της
Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δηµοσίων γενικά υπηρεσιών για την εφαρµογή της κυβερνητικής
πολιτικής µέσα στο πλαίσιο των νόµων».
Είναι, λοιπόν, ηλίου φαεινότερον ότι ο Πρωθυπουργός είναι
και πρέπει να είναι αρµόδιος για την εφαρµογή της κυβερνητικής
πολιτικής και όχι ο Υπουργός Οικονοµικών, τον οποίο εσείς µε
το νοµοσχέδιο αυτό στην ουσία χρήζετε ως ένα «µίνι» πρωθυπουργό. Όχι µόνο δηµιουργείτε υπερυπουργούς Οικονοµικών,
αλλά τους δίνετε και τη δυνατότητα εποπτείας ελέγχου και διαχείρισης των προγραµµάτων, που ασκούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Απαξιώνετε την αρµόδια αρχή, που ελέγχει τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και µεταβιβάζετε τις αρµοδιότητες που αφορούν το ΕΣΠΑ, παραδείγµατος
χάριν το επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας και άλλα, στον
Υπουργό Οικονοµικών. Πού αποσκοπείτε µ’ αυτή σας την κίνηση,
κύριε Υπουργέ;
Το ανησυχητικό επίσης, στο παρόν σχέδιο νόµου είναι το γεγονός ότι, ενώ µε το άρθρο 3α ορίζονται αναλυτικά οι δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες και ευθύνες του κάθε Υπουργού και
γενικότερα των επικεφαλής των φορέων της γενικής κυβέρνησης, εν τούτοις παραλείψατε να ορίσετε κυρώσεις σ’ αυτούς που
συνεπάγεται η πληµµελής άσκηση και παράβαση των καθηκόντων τους ως προς τους κανόνες και τις κατευθύνσεις του προϋπολογισµού.
Σαν µην έφθαναν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, προχωρείτε σε µία
ρύθµιση πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς εισάγετε
δια της πλαγίας οδού οικονοµικούς µάνατζερ στο δηµόσιο. Με
άλλα λόγια, αυτό που µας δηλώνετε είναι ότι σε κάθε Υπουργείο
θα υπάρχει ένας διευθυντής, ένας προϊστάµενος οικονοµικών
υπηρεσιών.
Τίθεται, λοιπόν, εύλογα το ερώτηµα αν τα άτοµα αυτά θα είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι ή θα µπορούν να τοποθετηθούν σ’ αυτές τις
θέσεις και µη δηµόσιοι υπάλληλοι. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό νοµικό ζήτηµα, το οποίο αν τελικά ισχύσει, θα επιφέρει και ουσιαστικές αλλαγές στον υπαλληλικό κώδικα.
Το πρωτοφανές, βέβαια, είναι ότι οι συγκεκριµένοι µάνατζερ
θα µπορούν να αγνοήσουν τους προϊσταµένους τους στην ιεραρχία και θα λογοδοτούν απευθείας στη Βουλή. Θα αγνοούν
δηλαδή τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς, τους αρµόδιους
γενικούς γραµµατείς, τους διευθυντές των υπηρεσιών τους, τους
υπηρεσιακούς δηλαδή διευθυντές και θα απευθύνονται απευθείας στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Αυτό, αν δεν λέγεται υπέρβαση ιεραρχίας –για την ακρίβεια ορισµός της υπέρβασης της
ιεραρχίας- τότε πώς αλλιώς µπορούµε να το ονοµάσουµε, κύριε
Υπουργέ;
Ένα άλλο σηµείο, στο οποίο δεν δώσατε τη δέουσα προσοχή,
είναι ότι απαξιώνετε πλήρως την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, τη γνωστή σε όλους µας ΟΚΕ, ο ρόλος της οποίας είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένος από το άρθρο 82 του Συντάγµατος, µιας επιτροπής που διατυπώνει γνώµες και καταθέτει προτάσεις για την οικονοµική και κοινωνική πολιτική της χώρας.
Γενικότερα, εισηγείστε αλλαγές µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά ακόµα δεν έχουµε δει κάποιο συγκεκριµένο σχεδιασµό,
χρονοδιάγραµµα ή οργανόγραµµα, έτσι ώστε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι εµπλεκόµενοι φορείς να ανταποκριθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σ’ αυτές.

Πώς θα υλοποιηθούν όλα όσα προτείνατε, χωρίς την κατάλληλη υποδοµή, υποστήριξη, εκπαίδευση, προσωπικό; Έχετε
κάνει κάποια σχετική προετοιµασία; Και αν την έχετε κάνει, ποια
είναι αυτή; Μυστικό το κρατάτε; ∆εν πρέπει υπεύθυνα να ενηµερώσετε τη Βουλή και δι’ αυτής τον ελληνικό λαό για το τι ακριβώς
έχετε κάνει;
Ένα άλλο ζήτηµα, που απουσιάζει από το πνεύµα του νοµοσχεδίου, είναι η µεθοδολογία και η διαδικασία καθορισµού ενός
ανώτατου ορίου δαπανών. Είναι αρκετά σηµαντικό, για να επέλθει δηµοσιονοµική αποτελεσµατικότητα, το ανώτατο όριο δαπανών να προσδιορίζεται από σαφή κριτήρια συσχετισµού µε το
πρόγραµµα επενδύσεων και µε τις κοινωνικές δαπάνες και να
εγκρίνεται από τη Βουλή ή έστω από την αρµόδια επιτροπή
αυτής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία έχει στον άξονά της
τις αρχές της αξιοπιστίας, της λειτουργικότητας και της αποτελεσµατικότητας. Θεωρούµε ότι ο δηµόσιος τοµέας της χώρας
µας χρειάζεται αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισµό και διαφάνεια.
Αντιλήψεις και νοοτροπίες του χθες πρέπει άµεσα να σταµατήσουν. Η χώρα µας µπορεί και πρέπει να εισέλθει σε µια νέα αναπτυξιακή τροχιά.
Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, που αποτελεί και τη βούληση
του κόµµατός µας, όταν ακόµα ήταν στην εξουσία, οφείλει να
εδραιώσει και να διασφαλίσει ένα δηµοσιονοµικό σύστηµα, που
θα ενισχύει τη δηµοσιονοµική διαχείριση και τις αρχές του δηµόσιου χρήµατος, έτσι ώστε η εκτέλεση του προϋπολογισµού να
είναι συνυφασµένη µε θεσµούς διαφάνειας, αξιοπιστίας και προοπτικής.
Η αδιαφάνεια για τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, η
ασυδοσία των κρατικών λειτουργών, η σπατάλη, η γραφειοκρατία, οι υψηλές δαπάνες και τα µεγάλα ελλείµµατα, είναι χαρακτηριστικά τα οποία εγκλωβίζουν το δηµοσιονοµικό µας σύστηµα
από το να αναπτυχθεί.
Είναι η στιγµή, αν και καθυστερήσατε δραµατικά, κύριε
Υπουργέ, να εδραιώσουµε ένα σύστηµα για τον εξορθολογισµό
των δηµοσιονοµικών µεγεθών της χώρας, να σταµατήσει να
υπάρχει ένα πέπλο αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας των δηµοσιονοµικών στοιχείων, των στοιχείων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Μόνο έτσι
µπορούµε να αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία της χώρας µας
και να εξοικονοµήσουµε πολλαπλά οφέλη και πόρους για την πατρίδα µας.
Στα ζητήµατα της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της εξυγίανσης του δηµόσιου τοµέα, δεν αρκούν και δεν χρειάζονται
δεύτερες σκέψεις. Οι θεµελιώδεις αλλαγές, που έχει ανάγκη το
δηµοσιονοµικό µας σύστηµα δεν µπορούν να καθυστερούν άλλο.
Οι πολίτες έχουν την απαίτηση να γνωρίζουν πού και πώς δαπανάται το δηµόσιο χρήµα, ποια είναι τα οικονοµικά στοιχεία των
διαφόρων οργανισµών και γενικότερα ποια είναι η διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος. Απαίτηση όλων είναι η δηµιουργία σύγχρονων δηµοσιονοµικών κανόνων και αρχών στη διαχείρισή του, που
θα ενισχύονται από βασικές αρχές οικονοµικής πολιτικής.
Λάβετε, λοιπόν, υπ’ όψιν σας, κύριε Υπουργέ, τους προβληµατισµούς και τις προτάσεις µας, όπως τις καταθέσαµε, έτσι
ώστε να γίνει πράξη η δηµιουργία ενός υγιούς και διαφανούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καράογλου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα δεν αποτελεί το ουράνιο τόξο µετά από µία
βροχή, αλλά αντίθετα αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα της
αντιλαϊκής καταιγίδας, όπως αυτή καταγράφεται στο περιβόητο
µνηµόνιο, το οποίο έχει υπογράψει η ελληνική Κυβέρνηση µε την
τρόικα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κλιµάκιο της οποίας
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αυτές τις ηµέρες περιδιαβαίνει τα διάφορα Υπουργεία, βαθµολογεί τους Υπουργούς, µε βάση την πιστότητα της τήρησης του
µνηµονίου και σχεδιάζει µαζί τους τα επόµενα αντιλαϊκά µέτρα.
Στο στόχαστρο βρίσκεται η περιστολή των δαπανών υγείας
στο όνοµα της βιωσιµότητας των νοσοκοµείων, η περαιτέρω δηλαδή εµπορευµατοποίηση της υγείας. Η εργατική λαϊκή οικογένεια θα βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Στο στόχαστρο βρίσκονται τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών
ταµείων και οι διάφορες αναλογιστικές µελέτες για τα επικουρικά ταµεία, που θέτουν εν αµφιβόλω τις επικουρικές συντάξεις.
Στο στόχαστρο µπαίνουν οι εναποµείνασες πρώην ∆ΕΚΟ, ακολουθώντας κι αυτές το δρόµο που χάραξαν στον ΟΣΕ, δηλαδή
οικονοµική ασφυξία από µεριάς του κράτους, περιστολή του παρεχόµενου έργου των υπηρεσιών αυτών, µείωση, µέσα ακόµη κι
από απολύσεις, του αριθµού των εργαζοµένων, εντατικοποίηση
των εργαζόµενων που θα αποµείνουν, ιδιωτικοποίηση των «φιλέτων» που ανήκουν σ’ αυτές τις ∆ΕΚΟ και κοινωνικοποίηση ταυτόχρονα των χρεών τους, εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας,
όπως αυτό καταγράφεται και από την πρόθεση της Κυβέρνησης
στην συγκεκριµένη τροπολογία που εντάξατε στο παρόν σχέδιο
νόµου και απελευθέρωση των χερσαίων µεταφορών για να επιταχυνθεί η διαδικασία µονοπώλησης της αγοράς των οδικών µεταφορών. Παραδίδετε δηλαδή ολόκληρο τον κλάδο στο µεγάλο
κεφάλαιο. Οδηγείτε στο ξεκλήρισµα τους αυτοαπασχολούµενους στο χώρο των οδικών µεταφορών.
Επίσης, ο νέος αναπτυξιακός νόµος παρέχει γη και ύδωρ, προκλητικά προνόµια στους κεφαλαιοκράτες. Είναι και η επιτάχυνση
των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, το ΕΣΠΑ, το
«ζεστό» δηλαδή χρήµα στους κεφαλαιοκράτες και βεβαίως, η
µείωση των µισθών και η αφαίρεση δικαιωµάτων, όχι µόνο στο
δηµόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα, όπως, για παράδειγµα, µε
την κατάπτυστη τροπολογία, την οποία συµπεριλαµβάνετε στο
παρόν σχέδιο νόµου, όπου βάζετε «στο γύψο», στην κυριολεξία,
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας µέσα από την απαγόρευση
οι όποιες αποφάσεις της διαιτησίας να ξεπερνούν την κατάπτυστη συλλογική σύµβαση τριετούς διάρκειας, που συνυπέγραψε
η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ µε τις εργοδοτικές οργανώσεις, στην
οποία προβλέπετε τη µείωση, τουλάχιστον µε βάση τα επίσηµα
στοιχεία, κατά 15% των αποδοχών σωρευτικά των εργαζοµένων,
όσον αφορά το ονοµαστικό επίπεδο του µισθού τους.
Αξιοποιείτε, λοιπόν, ως «ατµοµηχανή» τη συγκεκριµένη οδηγία για «να βάλετε στο γύψο» οποιαδήποτε συλλογική διεκδίκηση
των εργαζόµενων, να απαγορεύσετε και στον ιδιωτικό τοµέα
οποιεσδήποτε αυξήσεις µπορεί να επιτύχει η εργατική τάξη µέσα
από τους αγώνες και µέσα από την πάλη της. Άξιος ο ρόλος της
εργατικής «αριστοκρατίας», που έχει την πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ,
µέσα απ’ αυτήν τη συγκεκριµένη σύµβαση!
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και αποκτά τραγική επικαιρότητα η
ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που ουσιαστικά αναφέρει ότι µόνο την ταξική οργή µπορεί να προκαλέσει η συγκεκριµένη τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο
Εργασίας και µε την οποία εκτελεί στην κυριολεξία τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, απαγορεύοντας ουσιαστικά τις αυξήσεις στους µισθούς.
Αντίστοιχα, ενώ κόπτεσθε ως Κυβέρνηση, αλλά και ως κόµµα
το ΠΑΣΟΚ, για την κατάκτηση της αξιοπιστίας, φαίνεται ωστόσο
ότι η αξιοπιστία έχει µια µονοσήµαντη αναφορά. Θέλετε να είστε
αξιόπιστοι ως πολιτικό προσωπικό στην αστική τάξη, στο κεφάλαιο και βεβαίως στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς. Τηρείτε
µέχρι και το κόµµα, ό,τι έχετε συνυπογράψει στο µνηµόνιο, ενώ
αντίθετα είστε αφερέγγυοι απέναντι στους εργαζόµενους. Τι
άλλο µπορεί να σηµαίνει η άλλη τροπολογία, την οποία φέρατε
εδώ, όπου ουσιαστικά το ίδιο το κράτος αθετεί προηγούµενη δέσµευσή του απέναντι στους εργαζόµενους; Και µιλάω για τη συγκεκριµένη τροπολογία για τους πρώην εργαζόµενους της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, όπου τις αποζηµιώσεις τους τις µεταφέρετε στις
καλένδες, αξιοποιώντας τα διάφορα οµόλογα. Ανοίγετε έτσι τον
ασκό του Αιόλου, όχι µόνο για τους πρώην εργαζόµενους της
Ολυµπιακής, όπου οι αποζηµιώσεις τους αντί να δίνονται σε µετρητά θα κατατίθενται σε οµόλογα, αλλά και για άλλα τµήµατα
της εργατικής τάξης, ώστε στο µέλλον οι αποζηµιώσεις, τα εφά-

405

παξ τους να εξοφλούνται µε αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο.
Αλήθεια, πού πήγε η δέσµευση την οποία έκανε ο ίδιος ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης στην Αλέκα Παπαρήγα κατά
τη διάρκεια του αποκλεισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι «περιµένουµε να µας καταβληθεί η δόση του δανείου»,
που θα προέκυπτε από το κατάπτυστο αυτό µνηµόνιο, «για να
εξοφλήσουµε τα 250 εκατοµµύρια, που χρωστάµε στους πρώην
εργαζόµενους της Ολυµπιακής»; Είναι και αυτό µία ακόµη απόδειξη ότι τα δάνεια, τα οποία συνοµολογήσατε µέσα απ’ αυτό το
µνηµόνιο, δεν κατευθύνονται στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, δεν κατευθύνονται στο να αποπληρωθούν οι συντάξεις και
οι µισθοί, αλλά αντίθετα θέλετε να εξυπηρετήσετε τους εγχώριους και αλλοδαπούς δανειστές της χώρας, να εξυπηρετήσετε το
µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή η αφερεγγυότητά σας είναι προκλητική,
βαθιά ταξική απέναντι στην εργατική τάξη. Σας καλούµε, κύριε
Υπουργέ, να αποσύρετε εδώ και τώρα την κατάπτυστη, συγκεκριµένη τροπολογία για τους πρώην εργαζόµενους της Ολυµπιακής!
Και δεν φθάνουν µόνο τα συγκεκριµένα µέτρα. Στοχοποιείτε
τις κινητοποιήσεις. Αξιοποιείτε τη δικαιοσύνη µε την πρόσφατη,
κατάπτυστη απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
για τις κινητοποιήσεις στο «JUMBO», όπου ουσιαστικά µε το σκεπτικό της απόφασής του το δικαστήριο υιοθετεί προκλητικά
όλους τους συκοφαντικούς ισχυρισµούς της εργοδοσίας και καθορίζει τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης µέχρι εκεί που επιτρέπει ο ρόλος κι η δράση της εργοδοσίας. Απαγορεύετε επί της
ουσίας τη συνδικαλιστική δράση, µε τη συγκεκριµένη απόφαση
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, απόφαση η οποία - ειρήσθω εν
παρόδω- αποτελεί έναν ακόµη κρίκο στην αλυσίδα των εισαγγελικών εγκυκλίων και διώξεων, που έχουµε δει όλο το τελευταίο
χρονικό διάστηµα, καθώς και τις ποινικοποιήσεις της απεργίας.
Και όπου ακόµη και αυτές οι «παράνοµες» και «καταχρηστικές»
απεργίες, όπως τις βγάζουν τα δικαστήρια, συντρίβονται από την
πάλη του ταξικού κινήµατος -των ναυτεργατών για παράδειγµαόπου δεν περνάει ούτε καν ο λόγος κι η ράβδος του δικαστηρίου,
αξιοποιείτε και το έσχατο µέσο της επιστράτευσης ή επιδιώκετε
να το αξιοποιήσετε. Τροµοκρατείτε µέσα από τη λογική της επιστράτευσης, όπως είστε διατεθειµένοι να κάνετε -τουλάχιστον
µε βάση τις πληροφορίες- τους αυτοαπασχολούµενους στο
χώρο των οδικών µεταφορών.
Συµπέρασµα: η αντιλαϊκή σας επίθεση, η αντιλαϊκή σας καταιγίδα πάει «χέρι-χέρι βεβαίως µε τον Καρατζαφέρη», αλλά και µε
την τροµοκρατία, µε τον εκβιασµό, τον εκφοβισµό, την ποινικοποίηση, την αντιδηµοκρατική εκτροπή και την περιστολή των ατοµικών και συλλογικών κατακτήσεων, δικαιωµάτων και ελευθεριών
των εργαζοµένων. Αξιοποιείτε την καπιταλιστική κρίση, για να
θωρακίσετε το σύστηµα, ένα σύστηµα που σαπίζει, για να θωρακίσετε τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων, τα κέρδη
των κεφαλαιοκρατών, της αστικής τάξης. Σπέρνετε ανέµους και
θα θερίσετε καταιγίδες, τις καταιγίδες που θα προκύψουν µέσα
από την ανάπτυξη του ορµητικού λαϊκού ρεύµατος της απειθαρχίας και της ανυπακοής, της λαϊκής αντεπίθεσης, που θα οδηγήσει στην ανατροπή των συσχετισµών δυνάµεων, στο άνοιγµα του
δρόµου για την ελπιδοφόρα και ρεαλιστική προοπτική για την εργατική τάξη και τη λαϊκή οικογένεια.
Με το παρόν σχέδιο νόµου, το οποίο συζητάµε, είναι φανερό
ότι προσπαθείτε µέσα από διάφορα τερτίπια, µέσα από διάφορες
µεγάλες, κούφιες εκφράσεις περί διαφάνειας κι αξιοπιστίας αφενός µεν να «χρυσώσετε το χάπι» της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά
και αφετέρου να αποκρύψετε την ίδια την ουσία του ταξικού κρατικού µηχανισµού, τον οποίο υπηρετείτε. ∆εν έχουµε ένα αταξικό
κράτος, δεν έχουµε έναν «όµορφο κόσµο, ηθικά και αγγελικά
πλασµένο». Η βασική λειτουργία του κράτους, το οποίο εσείς
πιστά υπηρετείτε, έχει ως αρχή και ως φιλοσοφία την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συµφερόντων του κεφαλαίου, τη διασφάλιση της εξουσίας του απέναντι στους εργαζόµενους.
Η διαπλοκή, η σύµφυση ανάµεσα στην πολιτική εξουσία και
την οικονοµική ολιγαρχία δεν αποτελεί παρεκτροπή. Αποτελεί
ίδιον συστατικό γνώρισµα του καπιταλιστικού συστήµατος και,
µάλιστα, γενικεύονται τα συγκεκριµένα φαινόµενα, τη στιγµή που
το καπιταλιστικό σύστηµα αρχίζει να σαπίζει.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Η προσπάθεια, λοιπόν, ηθικοποίησης του συστήµατος είναι
αποτυχηµένη εκ των πραγµάτων, διότι το κεφάλαιο δεν έχει καµµία απολύτως ηθική. Και η προσπάθεια που κάνετε εσείς να νοµιµοποιήσετε στη συνείδηση της εργατικής τάξης την
εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο είναι µία προσπάθεια
αποτυχηµένη από τα ίδια τα πράγµατα.
Έτσι, λοιπόν, η διακήρυξή σας περί δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και περί στοχευµένης ανακατανοµής µένει κενό στοιχείο, αν
δεν προσθέσουµε το ακόλουθο ερώτηµα: Προς όφελος ποιου
θέλετε, κύριε Υπουργέ, να κάνετε δηµοσιονοµική εξυγίανση και
στοχευµένη ανακατανοµή; Μη σπεύσετε να απαντήσετε προς
όφελος του κοινωνικού κράτους, γιατί αυτό το συγκεκριµένο παραµύθι το έχουµε ακούσει πάρα πολλές φορές, όταν σχεδιάζονται αντιλαϊκά, αντεργατικά µέτρα. Το ακούσαµε από την
προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όταν ξεπουλούσε την Ολυµπιακή, ότι τα χρήµατα που θα περισσέψουν θα
πάνε σε σχολεία, σε νοσοκοµεία, σε µισθούς και σε συντάξεις.
Άρα, λοιπόν, είναι πολύ καθαρό ότι αυτή η προσπάθεια ανακατανοµής θα πάει προς όφελος των κεφαλαιοκρατών. Η συγκράτηση των δαπανών, όπως λέτε στην εισηγητική σας έκθεση,
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, κάτω από το πρίσµα των συνθηκών
της παγκοσµιοποίησης και του ανταγωνισµού. Τι σηµαίνει αυτό
στην καθοµιλουµένη, στα απλά ελληνικά; Σηµαίνει ότι µέσα απ’
αυτή τη διαδικασία θέλετε, αφ’ ενός µεν να συρρικνώσετε τις δηµόσιες δαπάνες που απευθύνονται στις όποιες κοινωνικές παροχές δίνει ακόµη το κράτος, στα λαϊκά µέτρα και αφ’ ετέρου να
συρρικνώσετε την όποια κρατική παρέµβαση στη διαδικασία αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης, για να διευκολύνετε να επεκταθεί η δράση του κεφαλαίου και σε άλλους τοµείς, για να
µπορέσει να απαντήσει στις δυσκολίες αναπαραγωγής.
Οι τοµείς κερδοφορίας που στοχεύει το κεφάλαιο σήµερα
είναι αφ’ ενός µεν η αξιοποίηση των ορεινών όγκων, των ακτών
και των αιγιαλών στο όνοµα της «πράσινης» οικονοµίας, είναι τα
ζητήµατα της παιδείας, της υγείας και του πολιτισµού. Σ’ αυτούς
ακριβώς τους τοµείς στοχεύει, για να µπορέσει να κερδίσει περαιτέρω το κεφάλαιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τονίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν συνεχείς υπερβάσεις
στους κρατικούς προϋπολογισµούς διαχρονικά. Είναι µία σωστή
διαπίστωση. Όµως, αυτή η διαπίστωση δεν είναι ολοκληρωµένη.
Γιατί δεν λέτε ποιοι κερδίζουν απ’ αυτές τις συνεχείς υπερβάσεις; Από τις συνεχείς υπερβάσεις, µόνιµα κερδισµένοι βγαίνουν
οι κεφαλαιοκράτες, οι επιχειρηµατικοί µονοπωλιακοί όµιλοι. Και
αντίθετα, αυτοί οι οποίοι πάντοτε χάνουν διαχρονικά είναι οι εργαζόµενοι και η λαϊκή οικογένεια είτε στο σκέλος που αφορά στα
έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού είτε στο σκέλος των δαπανών.
Και, βεβαίως, ως προς την αντιµετώπιση των υπερβάσεων, δεν
έχετε διάθεση να οδηγήσετε στον περιορισµό της διασύνδεσης
ανάµεσα στο δηµόσιο τοµέα και τους επιχειρηµατικούς οµίλους
ή στις προκλητικές συµβάσεις, τις οποίες υπογράφετε µ’ αυτούς
για να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους, αλλά θέλετε να τις αξιοποιήσετε προς την κατεύθυνση του περιορισµού των όποιων κοινωνικών παροχών, στην κατεύθυνση της περαιτέρω εµπορευµατοποίησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και απ’ αυτήν την άποψη αποκαλυπτικότατο των προθέσεών
σας είναι το σηµείο 6 που λέτε ότι οι δαπάνες για µισθούς και
συντάξεις αποτελούν το 40% των συνολικών δαπανών. Και παραµένουν ανεξέλεγκτες. ∆ηλαδή, φταίνε οι µισθοί, φταίνε οι συντάξεις ενός βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης και των
δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οδηγούνται από το κακό στο χειρότερο!
Αυτά θέλετε να µειώσετε, τους µισθούς και τις συντάξεις. Θέλετε να οδηγήσετε σε συνεχή συρρίκνωση και µείωση το βιοτικό
επίπεδο της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Και αποτελεί ένα σύντοµο ανέκδοτο η λογική σας ότι πρέπει να εφαρµοστούν και
στην Ελλάδα οι κανόνες της χρηστής διαχείρισης που εφαρµόζονται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ηλαδή,

στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνοµα
αυτής της χρηστής διαχείρισης, δεν υπάρχουν σκάνδαλα; Το
σκάνδαλο της «SIEMENS» δεν είναι ελληνικό σκάνδαλο. ∆εν
υπάρχει διαπλοκή της πολιτικής εξουσίας µε την οικονοµική ολιγαρχία; ∆εν υπάρχουν οι διασυνδέσεις Υπουργών διαφόρων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πρόσφατα και στην
Ιταλία και στη Γαλλία µε επιχειρηµατικά συµφέροντα; Τι είναι
αυτά; Είναι και αυτά παρεκτροπές; Είναι και αυτά οι εξαιρέσεις;
Όχι! Είναι ο κανόνας αυτής της προσπάθειας!
Έτσι, λοιπόν, το ερώτηµα το οποίο τίθεται, κύριε Υπουργέ,
είναι ποιος από τους αξιολογητές µας θα µας προστατεύσει από
τους διάφορους «MOODY’S» και από τους διάφορους φορείς,
τους οποίους καθορίζετε ως τους αξιολογητές της κυβερνητικής
σας πολιτικής. Εµείς λέµε καθαρά ότι µόνο η πάλη του λαού µπορεί να προστατεύσει απ’ αυτήν την αντιλαϊκή καταιγίδα, την
οποία έχετε εξαπολύσει.
Απ’ αυτήν την άποψη, είναι φανερό –και ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε- ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν πρόκειται
να ψηφίσει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Ζητάµε, κύριε
Υπουργέ, να αποσύρετε την κατάπτυστη τροπολογία για την
Ολυµπιακή και θα καταθέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία για την
τροπολογία που «παγώνει», που βάζει σε «γύψο» τις συλλογικές
συµβάσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καραθανασόπουλο.
Το λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε µία αποστροφή του λόγου του προηγούµενου οµιλητή
άκουσα το όνοµα του Προέδρου του κόµµατός µας. Ασφαλώς,
θα ξέρουν όλοι ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είναι το
µόνο κόµµα, για το οποίο ο λαός δεν αποδίδει ευθύνες για την
κρίση που περνά η χώρα.
Κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα ένα πολυδαίδαλο και τεχνοκρατικό νοµοσχέδιο, το οποίο θα προσπαθήσουµε λίγο να το
εκλαϊκεύσουµε. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που αναφέρεται
στη δηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη, µέσω του οποίου η
Κυβέρνηση, έστω και µε την πίεση της τρόικας, κάνει ένα βήµα
για τον εκσυγχρονισµό αυτού του σηµαντικού τµήµατος, δηλαδή
της δηµοσιονοµικής διαχείρισης της χώρας.
Είναι φανερό ότι ο ν. 2362/1995, τον οποίο τροποποιείτε, είναι
ένας νόµος ο οποίος έχει ηλικία δεκαπέντε ετών και επί της ουσίας πρόκειται για βασικό νόµο του 1969. Εποµένως, κανένας
δεν µπορεί να περιµένει ότι µπορεί να είναι σύγχρονος και, άρα,
έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει.
Η Κυβέρνηση παραδέχεται ότι έτσι όπως είναι διαρθρωµένος
ο σηµερινός κρατικός προϋπολογισµός, χαρακτηρίζεται από
εννέα µελανά σηµεία. Αναφέρω µερικά απ’ αυτά. Για παράδειγµα, χαρακτηρίζεται από τον αποδυναµωµένο ελεγκτικό µηχανισµό που εξαντλείται στη γραφειοκρατία των πολλαπλών
ελέγχων νοµιµότητας, που ωστόσο δεν διασφαλίζουν την σπατάλη και τις ατασθαλίες.
Άλλο µελανό σηµείο είναι ότι οι δαπάνες για τους µισθούς και
τις συντάξεις, ενώ αποτελούν το 40% των συνολικών δαπανών,
παραµένουν ανεξέλεγκτες. Υπάρχει απουσία ελέγχου ιδιαίτερα
µεγάλης µερίδας δαπανών, που προέρχονται από τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, παρά τις υψηλές δαπάνες και τα µεγάλα
ελλείµµατα –όπως είναι στα νοσοκοµεία και στους δήµους- για
τα οποία σήµερα οι ελεγκτές της τρόικας βρίσκονται στην πατρίδα µας, όπως για τις συνεχείς υπερβάσεις των δαπανών, για
τη διασπορά της χρηµατοδότησης σε πολλούς φορείς για τον
ίδιο στόχο. Και το κυριότερο, υπάρχει µία αόριστη κυβερνητική
λογοδοσία, χωρίς να εξειδικεύεται η ευθύνη κανενός.
Εποµένως, όταν έχουµε τόσα πολλά µελανά σηµεία στον κρατικό προϋπολογισµό, αυτό πρέπει να αλλάξει. Όµως, αυτό που
πρέπει να δούµε και µένει να δούµε σήµερα είναι αν όλα αυτά τα
µελανά σηµεία που αναφέραµε, θα καταφέρει η Κυβέρνηση να
τα ξεπεράσει µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Εµείς θεωρούµε κατ’ αρχάς, ότι το σχέδιο νόµου κινείται γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Όµως, η Κυβέρνηση θα µπορούσε να είναι πιο τολµηρή, πιο αποτελεσµατική και να φέρει ένα
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ριζικά νέο σχέδιο νόµου στη Βουλή και όχι ένα σχέδιο νόµου που
να λύνει εν µέρει τα προβλήµατα.
Κατ’ αρχάς όπως είπαµε και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, έχουµε µια ένσταση για την εξαιρετική ισχυροποίηση
του Υπουργού Οικονοµικών. Θα πρέπει αυτή η ισχυροποίηση να
αντισταθµίζεται µε αυξηµένο έλεγχο από τη Βουλή και από ελεγκτικούς µηχανισµούς, όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάτι
τέτοιο όµως, όπως θα αναφέρουµε και παρακάτω, δεν φαίνεται
στο σχέδιο νόµου.
Αναφέρεται µέσα στο νοµοσχέδιο ότι ο Υπουργός Οικονοµικών έχει το συντονισµό, την εποπτεία, ακόµα και τη ρύθµιση της
διαχείρισης των οικονοµικών της γενικής κυβέρνησης. Και παρακάτω αναφέρει ότι ο Υπουργός Οικονοµικών καθορίζει τα πρότυπα, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες που διέπουν την
οικονοµική διαχείριση του δηµόσιου τοµέα. Ούτε εδώ δεν είσαστε τολµηροί. Η Κυβέρνηση έπρεπε να είναι πιο αποφασιστική
και να περιλάβει εδώ αναφορά που να εφαρµόζει διεθνή λογιστικά πρότυπα στο δηµόσιο τοµέα και όχι να τα καθορίζει ο εκάστοτε Υπουργός των Οικονοµικών. Όλες οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε µια διαδικασία µερικής ή πλήρους
εφαρµογής των προτύπων αυτών. Κάθε καθυστέρηση, λοιπόν,
θα τη βρούµε µπροστά µας, υπό τη µορφή µη αξιοποίησης λογιστικής πληροφόρησης.
Θα αναφέρω χαρακτηριστικά, κύριε Υπουργέ, ότι η Αλβανία
αυτά τα λογιστικά πρότυπα προσπαθεί να τα εφαρµόσει από το
2006. Η Βραζιλία θα τα εφαρµόσει από το 2012. Υπάρχουν
χώρες, όπως είναι το Ανατολικό Τιµόρ, τα Νησιά Φίτζι, η Ινδία, οι
Μαλδίβες, οι οποίες εφαρµόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα. Κι
εµείς φέρνουµε εδώ ένα νοµοσχέδιο, που εννοείται ότι θα εκσυγχρονίσει τα οικονοµικά µας και τα πρότυπα τα καθορίζει ο
Υπουργός των Οικονοµικών. Έχετε εννέα αρµοδιότητες. Εγώ,
ανθρώπινα θα σας ρωτήσω: Πότε θα προλάβετε να εφαρµόσετε
όλες αυτές τις αρµοδιότητες που αναφέρει το νοµοσχέδιο; ∆εν
έχει και πενήντα ώρες η ηµέρα.
Υπάρχει επίσης, ένα άρθρο που καθορίζει τις αρµοδιότητες
των Υπουργών. Η λογική αυτή του άρθρου είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Μοιάζει όµως περισσότερο µε ευχολόγιο, παρά µε
οριοθετηµένο πλαίσιο λειτουργίας ενός Υπουργού ή επικεφαλή
φορέα της γενικής κυβέρνησης. Εννοώ, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει
καµµία αναφορά στις επιπτώσεις που θα υπάρχουν, αν δεν τηρηθεί η περιγραφόµενη διαδικασία. Τι θα συµβεί δηλαδή στον
Υπουργό, που δεν θα ακολουθήσει όσα περιγράφει το αντίστοιχο
άρθρο; Θα αναλάβει πάλι τη γνωστή πολιτική ευθύνη και καθάρισε; Αν υπάρχει σπατάλη ή πέσει έξω ο προϋπολογισµός, θα
τον πληρώσει; Θα του καταλογιστεί; Θα κληθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στο τέλος του χρόνου να κάνει µια έκθεση. Αν διαπιστώσει ότι δεν τηρήθηκε ο νόµος, τι θα γίνει; Θα βγει ο Υπουργός
και θα πει: «Αναλαµβάνω την πολιτική ευθύνη». Ή µπορεί να
βγείτε και να πείτε: «Παίρνετε και την κοµµατική ταυτότητα» ή
«θα µε κρίνει ο λαός αργότερα», και άλλα τέτοια πολιτικά ή πολιτικές εκφράσεις, οι οποίες δεν δίνουν καµµία ευθύνη στον
Υπουργό, απλώς σπαταλιέται πολύτιµο δηµόσιο χρήµα.
Κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει το νοµικό πλαίσιο, το οποίο θα ψηφίσουµε, να αφήσει ανοιχτές πόρτες.
Παρακάτω αναφέρετε ότι ορίζεται προϊστάµενος οικονοµικών
υπηρεσιών. ∆εν ξεκαθαρίζετε όµως αν θα είναι δηµόσιος υπάλληλος ή αν θα προέρχεται από τη διοικητική ιεραρχία ή αν θα
είναι ένας ιδιώτης µάνατζερ. Μιλάτε για παροχή έγκαιρων και
αξιόπιστων πληροφοριών, σχετικά µε τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα -µεταξύ άλλων της Βουλής- και της κοινής γνώµης,
όπου θα µπορεί να λογοδοτεί ο εν λόγω προϊστάµενος. ∆εν
υπάρχει όµως κάτι συγκεκριµένο. Επίσης, υπάρχει ένα παράθυρο για την παραβίαση της διαδικασίας. Αν, δηλαδή, ο εντολέας του προϊσταµένου –ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραµµατέαςθέλει να παραβιάσει τα δηµοσιονοµικά όρια, µπορεί να το κάνει,
χωρίς να τον σταµατήσει κανένας. Και αµέσως παρακάτω µιλάτε
–σωστά- για τις ευθύνες του προϊσταµένου. ∆εν µιλάτε όµως
πουθενά για τις ευθύνες του εντολέα, που παραβαίνει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο. ∆εν υπάρχει καµµία αναφορά για την ποινή
του εντολέα.
Υπάρχουν επίσης διατάξεις στο νοµοσχέδιο, όπου αναφέρο-
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νται εξαιρέσεις από τον κανόνα του µη συµψηφισµού εσόδωνεξόδων µετά από απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και ζητάτε και τη γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Φαντάζοµαι ότι εννοείτε τη σύµφωνη γνώµη. ∆ιότι, αν πρόκειται
για τη γνώµη µόνο, γνώµη µπορώ να σας δώσω και εγώ και δεν
είστε υποχρεωµένος να τη σεβαστείτε. Η σωστή έννοια είναι να
ζητάτε από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τη σύµφωνη γνώµη.
Ας πάµε, λοιπόν, και στο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Εδώ τίθεται ένα θέµα: Τι θα γίνει, παραδείγµατος χάριν, αν βρισκόµαστε στο τελευταίο έτος µιας
κυβερνητικής θητείας και ψηφίζεται ένα µεσοπρόθεσµο πλαίσιο
που αφορά δύο έτη για την επόµενη κυβέρνηση; Λέτε βέβαια,
παρακάτω περί επικαιροποίησης του µεσοπρόθεσµου πλαισίου.
Εδώ όµως υπάρχει και η αναφορά που λέει ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να συµµορφώνουν τους ετήσιους προϋπολογισµούς µε
το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Εποµένως, θέλετε να δώσετε µια
δυνατότητα, ώστε οι κυβερνήσεις να µην αλλάζουν τους προϋπολογισµούς και να βασίζονται σ’ αυτό το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό όµως, θα πρέπει κατά τη γνώµη
µου το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο να ψηφίζεται µε αυξηµένη πλειοψηφία.
Υπάρχει επίσης η έννοια των συµπληρωµατικών προϋπολογισµών για τέσσερις περιπτώσεις. Ουσιαστικά, δηλαδή, µιλάµε για
την περίπτωση που πέφτει έξω ο προϋπολογισµός και χρειάζεται
να τον επανασχεδιάσουµε. Εδώ όµως υπάρχει ένα θέµα: ∆εν θα
πρέπει η Κυβέρνηση να καταθέσει και µια αιτιολογική έκθεση;
∆εν θα πρέπει να έχουµε εκ νέου εκθέσεις από τους γενικούς διευθυντές, που αναφέρετε στα αντίστοιχα άρθρα; ∆εν χρειάζεται
να έχουµε µια ενδιάµεση έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου γιατί
έπεσε έξω ο προϋπολογισµός; Το ότι έπεσε έξω και το ότι θα κάνουµε ένα συµπληρωµατικό προϋπολογισµό, αυτό είναι προφανές. ∆εν θα πρέπει, όµως, να µας πει η Κυβέρνηση γιατί; Σχεδόν
νόµιµα τα τελευταία χρόνια όλοι οι προϋπολογισµοί πέφτουν
έξω. Και αν θέλετε, να υπάρχει κι ένας µοχλός πίεσης, για να
είναι προσεκτικοί οι Υπουργοί στη διαχείριση των οικονοµικών,
όταν θέλετε να φέρετε συµπληρωµατικούς προϋπολογισµούς,
να έχουν και αυτοί αυξηµένη πλειοψηφία.
Για το γραφείο της Βουλής:
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι η διάταξη είναι τελείως αόριστη.
Είναι µια πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα πρέπει όµως να αναφερθούν
πιο συγκεκριµένες αρµοδιότητες αυτού του γραφείου. Τι ακριβώς θα κάνει αυτό το γραφείο; Θα ελέγχει; Θα κάνει προτάσεις;
Θα προτείνει τροπολογίες; Η αναφορά ότι θα ενηµερώνει τη
Βουλή και ότι θα υποβοηθά το έργο της είναι πολύ γενική. Αν
έχει ουσιαστικό ρόλο και δεν µπαίνει στο νόµο, µόνο και µόνο για
να φαίνεται ότι θα λειτουργούµε όπως οι άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, αυτό είναι µόνο ένας τίτλος, χωρίς περιεχόµενο. Και προφανώς χρειάζεται και αλλαγή στον Κανονισµό της Βουλής.
Αναφέρετε επίσης την ειδικότητα των πιστώσεων και την αυξοµείωση αυτών. Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρχει µια ευελιξία στους προϋπολογισµούς. Όµως τα τελευταία χρόνια
βλέπουµε να εκδίδονται κατά χιλιάδες αποφάσεις µε µεταφορές
πιστώσεων και αυξοµειώσεις. Το συµπέρασµα είναι ότι αυτές οι
χιλιάδες αποφάσεις του προϋπολογισµού των φορέων φτιάχνονται, γιατί οι προϋπολογισµοί έρχονται και επαναλαµβάνουν τους
προηγούµενους. Έχουν µέσα τους κωδικούς αριθµούς και επαναλαµβάνουν ό,τι έγινε και πέρσι. Λένε δηλαδή: «∆εν βάζουµε
µια πίστωση που την είχαµε και την προηγούµενη χρονιά;».
Ένα άλλο θέµα: Πώς θα συγκεράσετε τη δυνατότητα για πρακτικά απεριόριστες µεταφορές πιστώσεων µε τους προϋπολογισµούς προγραµµάτων; Εκεί µιλάµε για συγκεκριµένους
µετρήσιµους στόχους, που συνοδεύονται από συγκεκριµένο
ύψος δαπανών. Αν πάλι αρχίσουν δαπάνες και κονδύλια να µεταφέρονται από τον ένα κωδικό αριθµό στον άλλο, τι θα γίνει µε
τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν;
Για παράδειγµα, αν έχουµε 5 χιλιάδες ευρώ, για να πάρουµε
γραφική ύλη και 50 χιλιάδες ευρώ, για να κάνουµε ένα έργο, αν
έχουµε µεταφορά και γίνει αντίστροφα, δηλαδή όλα τα χρήµατα
γίνουν γραφική ύλη και δεν κάνουµε κανένα έργο, ο στόχος έχει
χαθεί. Μπορεί να είµαστε νόµιµοι στη µεταφορά των πιστώσεων,
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αλλά έχουµε χάσει το στόχο του προϋπολογισµού.
Είναι πολύ σωστή, επίσης, η εισαγωγή του αποθεµατικού που
κάνετε. Όµως, βάζετε µέσα τον όρο ότι θα χρησιµοποιείται για
την κάλυψη άµεσων, σηµαντικών, αναπόφευκτων και επειγουσών
δαπανών. Αυτό είναι φανερό ότι γενικώς καταστρατηγείται. Ξέρετε πολύ καλά ότι και στο ν. 2286/1995 περί προµηθειών του
δηµοσίου γίνεται λόγος για απρόβλεπτες ανάγκες. Ανακαλύπτουν, λοιπόν, οι φορείς ότι ακόµη και η αγορά γραφικής ύλης
είναι απρόβλεπτη δαπάνη και ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη
διαγωνιστική διαδικασία. Μήπως, λοιπόν, και εδώ µε τις εξαιρέσεις, λόγω του κατεπείγοντος των δαπανών, θα έχουµε πάλι µια
από τα ίδια;
Επίσης, κύριε Υπουργέ, έχετε µια διάταξη που αφήνει µια κερκόπορτα. Λέτε, λοιπόν, στο άρθρο 22 ότι κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζετε ως δηµόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά
από διάταξη νόµου, αλλά εξυπηρετούν αιτιολογηµένα τους σκοπούς των φορέων της κεντρικής διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆ύο λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Πραγµατικά, λοιπόν, πιστεύω ότι µε
αυτόν τον τρόπο και µε αυτήν την εξαίρεση δεν µαζεύονται τα
δηµόσια οικονοµικά της χώρας. Είναι µια απαράδεκτη διάταξη,
την οποία πρέπει να αποσύρετε.
Επίσης, για τη διάταξη του εσωτερικού ελέγχου, ο προηγούµενος νόµος ήταν πιο δυνατός από τη σηµερινή χαλαρή διάταξη
που εισάγετε, διότι οι µονάδες εσωτερικού ελέγχου, που προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος, δεν έχουν συσταθεί ακόµη.
Τέλος, για το άρθρο 27 για τον έλεγχο των δαπανών και εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα
πάρα πολύ µεγάλο θέµα, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε όλοι σας –φαντάζοµαι- ότι υπάρχει ένα υπόµνηµα των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εµείς το υιοθετούµε. Θα το καταθέσουµε και
θα το κουβεντιάσουµε αύριο στη Βουλή. Θα κουβεντιάσουµε
αναλυτικά το άρθρο, γιατί πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και µάλιστα αναλυτικός.
Εδώ υπάρχει και µια αντίφαση. Κατ’ αρχάς, πριν από λίγες
εβδοµάδες, η Κυβέρνηση πέρασε από τη Βουλή τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που είχε πλούσιες διατάξεις αναφορικά µε τον έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εδώ σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχετε
αντίστοιχη διάταξη. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχει συµβατικός έλεγχος, όπως ισχύει για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Εγώ, αν πάρω την αντίστοιχη σελίδα, που ισχύει για τους ΟΤΑ, λέµε τα εξής:
Άρθρο 275. Προληπτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 276. Καταστατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 277. Έλεγχος είσπραξης εσόδων.
Άρθρο 278. Προληπτικός έλεγχος συµβάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι και από το Βόλο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ενώ, λοιπόν, έχουµε έλεγχο στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», δεν παρουσιάζονται αντίστοιχοι έλεγχοι στο παρόν
νοµοσχέδιο.
Τα υπόλοιπα θα τα πούµε αύριο, κύριε Υπουργέ. ∆υστυχώς, ο
χρόνος και η αυστηρότητα του Προεδρείου δεν µου επιτρέπουν
να επεκταθώ. Παρ’ όλα αυτά, εµείς ας δώσουµε, κατ’ αρχήν,
ψήφο στο νοµοσχέδιο και θα ασκήσουµε αυστηρή κριτική στα
άρθρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η αυστηρότητα του Προεδρείου παραµένει και κρατείται. Όµως, έδωσα δυόµισι λεπτά
υπέρβαση, επειδή ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος ζήτησε
να σας κάνω µία χάρη παραπάνω, λόγω του ότι είστε από τη Μαγνησία. Μη λέτε για αυστηρότητα του Προεδρείου, λοιπόν!
Καλώ στο Βήµα τον ειδικό αγορητή του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη να λάβει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Θα ήθελα και εγώ µια τέτοια αυστηρότητα από την πλευρά
σας! Θα πω στην Κυβέρνηση ότι διαρκώς φέρνει νοµοσχέδια µε
διαδικασίες εξπρές. Τα περισσότερα και τα σοβαρότερα απ’
αυτά είναι και ψευδεπίγραφα. Είναι αντίθετα µε τον τίτλο τους
και κυρίως αντίθετα µε τα απαιτούµενα από την κοινωνία και την
πλειοψηφία της στους εργαζόµενους ή, αν θέλετε, από τους πιο
ανίσχυρους σε αυτήν την κοινωνία. Θα θυµίσω µόνο το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, το φορολογικό και πολλά άλλα.
Ψευδεπίγραφο είναι και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Ο χαρακτήρας του δεν φαίνεται από τον τίτλο του, αλλά φαίνεται καθαρά
από τις τρεις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
Πρόκειται για τρεις τροπολογίες, που εµείς πάραυτα ζητούµε
να αποσυρθούν.
Η µία είναι για τον ΟΜΕ∆, που καταργεί τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις και έρχεται σε
αυτό το νοµοσχέδιο, που υποτίθεται ότι έρχεται να ανατάξει ορισµένα πράγµατα.
Η δεύτερη είναι για την Ολυµπιακή, όπου αρνείται υπεσχηµένα
και νοµοθετηµένα. Αρνείται και υποσχέσεις του Υφυπουργού κ.
Σαχινίδη, που είχε πει –έτυχε να το ακούσω εγώ ο ίδιος και το
επιβεβαιώνω- «περιµένουµε την πρώτη δόση, για να δώσουµε
σε µετρητά τα χρήµατα», και τώρα κάνει γύρους, κάνει πολιτικές
«κολοτούµπες» και το αρνείται και αυτό.
Εµείς θα ζητήσουµε ονοµαστικές ψηφοφορίες και επειδή δεν
έχουµε την τεχνική δυνατότητα, όποιος συνάδελφος ή κόµµα το
προτείνει, θα ψηφίσουµε µαζί του ονοµαστικά, για να µην περάσουν και αυτές οι δύο. Επίσης, να µην περάσει και η τρίτη τροπολογία, η οποία αποτελεί ένα πραξικόπηµα, διότι θα µπορούν
τώρα πια να πωλούνται τα πάντα -η κινητή και ακίνητη περιουσία
του ελληνικού λαού- χωρίς καν τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά παρέκκλιση όχι µόνον των νόµων, αλλά και του Συντάγµατος που αλλιώς ορίζει.
Θα έλεγα ότι έπρεπε σήµερα η Κυβέρνηση να φέρει άλλου είδους τροπολογίες, να ενισχύει τον ΟΜΕ∆ και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, διότι µετά απ’ αυτήν
τη λαίλαπα των
αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νοµοσχεδίων οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση και θα είχαν ανάγκη ενός
εξισορροπητικού µηχανισµού, που θα µπορούσε να τον αποτελεί
ο ΟΜΕ∆. Στην ουσία, όµως, πάµε για κατάργηση ή για ευνουχισµό του ΟΜΕ∆. Επίσης, θα έπρεπε να έχουµε εφαρµογή του
νόµου για την Ολυµπιακή Αεροπορία και των συµφωνηµένων.
Θα στηρίξουµε, λοιπόν, οποιονδήποτε κάνει αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία και θα ψηφίσουµε «κατά» και στις τρεις.
Πριν απ’ αυτό, όµως, καλούµε την Κυβέρνηση, αν έχει την ελάχιστη ευαισθησία, να τις αποσύρει τώρα και τις τρεις, πριν ξεκινήσουµε, δηλαδή να µην το κουβεντιάσουµε καν. ∆εν είναι ένα
ζήτηµα που θα έπρεπε να κουβεντιάζεται ακόµη και µε την πιο
συντηρητική κυβέρνηση σε αυτήν την Αίθουσα.
Φέρνετε τώρα αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, και νοµίζω
ότι δεν υπάρχει ούτε µία συγγνώµη, διότι παραδέχθηκαν και οι εισηγητές και αλλού και εδώ στην Αίθουσα ότι όλα αυτά τα χρόνια
γίνεται ένα αλαλούµ, ένα µπάχαλο. Το έχουµε δει µε τους προϋπολογισµούς. Το έχουµε δει µε τη µη τήρησή τους. Έχουµε δει
αρκετά πράγµατα.
Όµως, το φέρνετε τώρα, που έχουµε πια το µνηµόνιο και την
τρόικα, τώρα που χρειάζεται η απόλυτη κηδεµονία. Και δεν µπορεί να βγει από το µυαλό κάποιου ότι θέλουµε όχι να εξορθολογίσουµε τα πράγµατα, αλλά θέλουµε µια δηµοσιονοµική
πειθαρχία και µια γενική πειθαρχία στα κελεύσµατα και στις αποφάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όπως αυτά έχουν
συµπτυχθεί και συγκροτηθεί µέσα από το κείµενο και την ουσία
του µνηµονίου.
Τα προβλήµατα στους προϋπολογισµούς της χώρας, κάθε
χώρας, νοµίζω ότι είναι δύο. ∆εν είναι ένα.
Το πρώτο και το κυριότερο είναι η πολιτική και οι πολιτικές που
απεικονίζονται στον προϋπολογισµό, κύριε Υπουργέ.
Το δεύτερο είναι τα επιµέρους, τα τεχνικά, τα ορθολογικά, η
τήρηση, ο έλεγχος και όλα τα υπόλοιπα του προϋπολογισµού.
Νοµίζω ότι σε αυτό κανείς δεν µπορεί να πει «όχι».
Εσείς βλέπετε και αντιµετωπίζετε –και αυτό υποτίθεται- µόνο
το δεύτερο. Για το πρώτο δεν έχετε να µας πείτε κάτι. Οι αλλα-
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γές δηλαδή των πολιτικών που έχουν φέρει τη χώρα εδώ, σε
αυτό το σηµείο που είµαστε, δεν είναι στην οπτική σας. Είναι έξω
από την Αίθουσα, κατά τη δική σας άποψη και κατά τη δική σας
επιβολή. Εµείς δεν µπορούµε να το επιβάλουµε.
Υπάρχει και ένα ζήτηµα δηµοκρατικότητας. ∆εν δεχθήκατε στη
διαδικασία της επιτροπής να γίνει µια ακρόαση φορέων, που τη
δίνει –και πολύ καλά κάνει- ο Κανονισµός της Βουλής. Υπάρχει
άλλωστε µια πρακτική σε αυτό. Έτσι δεν κλήθηκε ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ούτε ο
Ο∆ΙΧ, που αυτή τη στιγµή έχει τεράστια ελλείµµατα και θα
έπρεπε να δούµε µια έκθεση απ’ αυτόν, ώστε να µη συζητούµε
γράµµατα κενά και διαδικασίες, δηλαδή να µη συζητάµε µόνο το
περίβληµα, αλλά και το περιεχόµενο.
Ποιος είναι, λοιπόν, ο κύριος στόχος του νοµοσχεδίου; Θα παραλείψω να πω, γιατί απ’ αυτά που είπα νοµίζω ότι ο καθένας,
που έχει την κοινή λογική, καταλαβαίνει.
Θα έλεγα και κάτι άλλο. Γενικά στην Ελλάδα –και δεν θέλω να
κάνω µάθηµα, αλλά να εκφράσω µια εµπειρία- υπάρχουν οι προϋπολογισµοί των νοµαρχιών, των δήµων –τουλάχιστον των µεγάλων- και ο κεντρικός προϋπολογισµός.
Όλοι αυτοί οι προϋπολογισµοί είναι µια γραφειοκρατική διαδικασία των διοικητικών µηχανισµών. Και παρατηρούµε, όσοι
έχουµε θητεύσει σε αυτά τα όργανα, µία πλήρη αποστασιοποίηση από τα προβλήµατα του λαού και του τόπου, χωρίς τη συµµετοχή των φορέων, των τάξεων και των κοινωνικών εταίρων
–που λέτε εσείς- ούτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πολιτικού
της µέρους δηλαδή ούτε των περιφερειών, αφού δεν έχουµε σε
αυτή τη χώρα ούτε περιφερειακή αντίληψη ούτε περιφερειακή
συγκρότηση ούτε περιφερειακή οργάνωση. Επιπλέον, δεν
έχουµε και ένα δηµοκρατικό κράτος, µια αξιόπιστη και λειτουργούσα περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Θα έλεγα ότι τίθεται ένα τεράστιο ζήτηµα δηµοκρατικού προγραµµατισµού, όταν όλοι οι προϋπολογισµοί, όλες δηλαδή οι
απεικονίσεις των πολιτικών γίνονται από τους διοικητικούς µηχανισµούς και δεν γίνονται, όπως και στη Βουλή, από το πολιτικό
κοµµάτι, από το πολιτικό µέρος. Έχω µια τέτοια εµπειρία από νοµαρχία και νοµίζω ότι είναι τραυµατική.
Κανείς δεν ξέρει τον προϋπολογισµό όταν έρχεται, κανείς δεν
µπορεί καν να τον διαβάσει και όλοι τον ψηφίζουν ή τον καταψηφίζουν και νοµίζω έτσι «από τα χοντρά». ∆εν γίνεται, δηλαδή, µια
διαδικασία που να φτιάχνει τον προϋπολογισµό.
Θα έλεγα ότι τουλάχιστον σε άλλες χώρες στον τοµέα της αυτοδιοίκησης υπάρχει αυτό που λέµε «συµµετοχικός προϋπολογισµός», που ξεκίνησε από το Πόρτο Αλέγρε. Στην Ελλάδα έχουν
γίνει µόνο κάποιες εκδηλώσεις και αυτές από φορείς και κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Αυτή η ιδέα δεν έχει µπει καν στη σοβαρή συζήτηση του κεντρικού πολιτικού συστήµατος. Νοµίζω ότι είναι η βάση, που δηµιουργεί αυτά µεγάλα ελλείµµατα που σήµερα τα
αντιµετωπίζουµε. ∆εν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε ένα νοµοσχέδιο, ακόµα και αν ήταν καλό, πολύ περισσότερο µε αυτό
εδώ.
Υπάρχουν ζητήµατα µε τους ειδικούς λογαριασµούς. Εγώ θα
έλεγα –για να µην αναλύσω και να κερδίσω λίγο χρόνο- καταργήστε τους. Να µας πείσετε ότι τουλάχιστον σε κάποια επιµέρους θέµατα, κάτι πάτε να κάνετε.
Θέλω να πω ακόµη κάτι. Υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα σε αυτή
τη χώρα, το θέµα του δηµοκρατικού προγραµµατισµού. Όλα
αυτά που µιλάµε και λέµε τώρα εµείς, συνιστούν αυτό που λείπει.
Σήµερα αυτή η χώρα έχει έλλειψη δηµοκρατικού προγραµµατισµού. Μιλάµε, ότι οκτώ δήµαρχοι, για παράδειγµα στο νοµό των
Χανίων, έρχονται και λένε «τι κάνετε µε τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, µε τις φτερωτές;», που εµείς δεν γνωρίζουµε, δεν
γνωρίζει η περιφέρεια αλλά κάποιος σχεδιάζει. Ποιος σχεδιάζει
σε αυτό το κράτος;
Και λέω: Έχουν αυτά σχέση µε τους προϋπολογισµούς; Έχουν
σχέση µε όλα αυτά που συζητάµε; Εγώ λέω ότι έχουν τεράστια.
Αυτή είναι η βάση. Και όµως, εµείς πηγαίνουµε σε µερικές βιαστικές σελίδες, που έχουν νοµίζω άλλο σκοπό και όχι αυτόν που
θα έπρεπε.
Ένα άλλο ζήτηµα τελικά είναι το θέµα των αµυντικών δαπα-
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νών. Και εκεί υπάρχει ένα θέµα δηµοκρατίας. Εκεί υπάρχει µια
άλλη µαύρη τρύπα, που χάνονται χρήµατα. Και υπάρχουν πολλά,
που θα µπορούσε κανείς να πει.
Εγώ, όµως, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν ήρθε ο Ο∆∆ΗΧ
στην ακρόαση, γιατί δεν έχουµε µια έκθεση από τον Ο∆∆ΗΧ,
γιατί τόσα πράγµατα γίνονται και εµείς δεν τα γνωρίζουµε; Θα
αναφερθώ, όµως, µετά σε ορισµένα τουλάχιστον από αυτά.
Έρχοµαι τώρα στο υπό συζήτηση καθαρό νοµοσχέδιο. Θα πω
ότι δεν υπάρχει ούτε µία συγγνώµη, παρά τις παραδοχές του ότι
όλα ήταν χάλια στο προηγούµενο διάστηµα. Και το κυριότερο
που θέλω να πω –γιατί αυτό αφήστε το, πείτε ότι µπορεί και να
λείπει- είναι ότι δεν υπάρχει µία σοβαρή κριτική για να πούµε τι
δεν έγινε και γιατί δεν έγινε. ∆εν υπάρχει µια σοβαρή ανάλυση,
ώστε να µπορεί να αποδειχθεί τι πρέπει να κάνουµε και τι πρέπει
να διορθώσουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Η απόδειξη, βέβαια, του ότι δεν έγινε σοβαρή κριτική, είναι και
το ότι δεν αναφέρθηκε κανείς από τους εισηγητές, κυρίως ο εισηγητής της πλειοψηφίας αλλά και ο εισηγητής του άλλου κόµµατος που διακυβέρνησε, σε αυτό, να πει δηλαδή ποια ήταν τα
λάθη, για να πούµε µετά ποια πρέπει να είναι τα σωστά. Αυτό
είναι η απόδειξη, λοιπόν, του ότι πάτε στον ίδιο δρόµο.
Θα µπορούσε κανείς να σκεφθεί ότι µετά από τόσα χρόνια κριτικής, παρατηρήσεων και προβληµάτων στην κατάρτιση και στην
εφαρµογή του προϋπολογισµού, αποφασίσατε να επέµβετε και
να προωθήσετε αλλαγές που να βελτιώνουν την κατάσταση.
Τώρα, όµως, στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα, χωρίς τις εντολές,
τις οδηγίες και τον έλεγχο της τρόικας. Περί αυτού πρόκειται.
Το είπα και πριν.
Οι ρυθµίσεις, που προωθούνται µε αυτό το νοµοσχέδιο, προβάλλουν και συγκεκριµενοποιούν στην ελληνική νοµοθεσία τις
γενικές κατευθύνσεις του µνηµονίου. ∆εν θα κουραστεί κάποιος,
εάν συγκρίνει τα περιεχόµενα του µνηµονίου και του παρόντος
νοµοσχεδίου, να διαπιστώσει ουσιαστικά αντιγραφή από το µνηµόνιο στο νοµοσχέδιο.
Το σύνολο της οικονοµικής και όχι µόνο πολιτικής της χώρας
έχει περάσει πλέον στην πλήρη διαδικασία του µνηµονίου µε βασικό διαµεσολαβητή τον Υπουργό Οικονοµικών, του οποίου οι
εξουσίες υπερισχύουν, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι πριν και µάλιστα, σε µια αντιδηµοκρατική κατεύθυνση, σε µια τάση που έχει
το παρόν σχέδιο νόµου.
Με αυτά τα δεδοµένα δεν είναι καθόλου πειστική η προσπάθεια της Κυβέρνησης να εξορθολογήσει τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, εφόσον µάλιστα τα τελευταία χρόνια
όλες οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις αποκρούουν διαρκώς τις προτάσεις της Αριστεράς για τον εκδηµοκρατισµό και τη διαφάνεια
της βασικότερης πράξης άσκησης της οικονοµικής πολιτικής
της, του προϋπολογισµού. Πολύ περισσότερο δε, που το σύνολο
σχεδόν των προτεινόµενων ρυθµίσεων στο παρόν νοµοσχέδιο
δεν αποτελούν καν πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, αλλά υπαγορεύονται επιτακτικά από το κείµενο του µνηµονίου.
Νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν δείχνει να το ενδιαφέρουν
πράγµατα που εµείς θεωρούµε σηµαντικά, την ενδυνάµωση δηλαδή των αναπτυξιακών υποδοµών της χώρας και της παραγωγικής βάσης. Μιλάει µόνο για τον προϋπολογισµό και τα µεγέθη.
Για την ίδια την οικονοµική ανάπτυξη, την ενίσχυση του εισοδήµατος και τη βελτίωση της ζωής των εργαζοµένων, τη βελτίωση
και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων και
των δοµών του κοινωνικού κράτους, υγεία, κοινωνική ασφάλιση,
πρόνοια κ.λπ. δεν έχει ειπωθεί τίποτα.
Ενδιαφέρουν µόνο η διασφάλιση των κερδών των τραπεζών
και των µεγάλων µονοπωλιακών επιχειρήσεων, η συγκράτηση και
η µείωση των δαπανών και µάλιστα, η µείωση των κοινωνικών δαπανών και η ενίσχυση των εσόδων, όχι µε την πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, αλλά µε ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας, όπως φαίνεται και από την τρίτη των τροπολογιών.
∆εν έχετε να επιδείξετε κάποια ουσιαστική ρύθµιση αναπτυξιακής κατεύθυνσης. Το νοµοσχέδιο αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτε
από όλα αυτά. Νοµίζω ότι όλα παραπέµπονται στις µνηµονιακές
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καλένδες.
Μιλάτε, όµως, στο άρθρο 1 για χρηστή διαχείριση, για υπευθυνότητα, για διαφάνεια και ειλικρίνεια, τη στιγµή που διατηρείτε
τους ειδικούς λογαριασµούς έξω από τον προϋπολογισµό και
από κάθε έλεγχο της Βουλής. Τους λογαριασµούς αυτούς που
λειτουργούν αδιαφανώς και ρουσφετολογικά ενάντια σε κάθε έννοια διαφάνειας σας είπα και πριν, καταργήστε τους. Αυτό µπορείτε να το κάνετε και τώρα. Πείτε τουλάχιστον κάτι γι’ αυτό.
Θα σας πω ότι στο άρθρο 3 και σε άλλα άρθρα αυξάνετε τις
υπερεξουσίες στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών. Και
εδώ δεν πρωτοτυπείτε, γιατί νοµίζουµε ότι και εδώ εκτελείτε
εντολές των «διοικητών» της χώρας. Για να διοικηθεί η επαρχία,
η χώρα δηλαδή, σταθερά και σθεναρά απαιτείται να έχει κάποιος
το µονοπρόσωπο κουµάντο, µέσα από το οποίο θα περνά και θα
υλοποιείται αυτή η πολιτική. Αυξάνεται, λοιπόν, ο συγκεντρωτισµός.
Μιλάτε για δηµοκρατικότητα στη λειτουργία και το ρόλο της
Κυβέρνησης και βάζετε τη µέθοδο του top down budgeting, µια
κατάρτιση ενός ετήσιου προϋπολογισµού, που εισάγεται µε το
άρθρο 9 στο νοµοσχέδιο αυτό. Με τη µέθοδο αυτή καθορίζονται
εκ των προτέρων ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα της κεντρικής διοίκησης, εντός των οποίων και µόνο κατανέµονται οι δαπάνες των επιµέρους υποκείµενων φορέων.
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι αφού όλα καθορίζονται από την
ουσιαστικά µονοπρόσωπη αρχή του Υπουργού των Οικονοµικών,
λαµβάνονται υπ’ όψιν τα συµφέροντα που εξυπηρετεί η πολιτική
της Κυβέρνησης, δηλαδή τα συµφέροντα του µνηµονίου και του
µεγάλου κεφαλαίου. ∆εν δίνονται περιθώρια κλαδικών ή περιφερειακών πολιτικών και άρα, δένονται τα χέρια των υφιστάµενων,
έτσι όπως καταντούν, υπολοίπων Υπουργών και προλαµβάνονται
ανεπιθύµητες παρεκκλίσεις από τα κύρια εξυπηρετούµενα συµφέροντα.
Εµείς ως Αριστερά πάντα θέταµε και θέτουµε το ζήτηµα της
δηµοκρατικής κοινωνικής συµµετοχής στη διαδικασία της κατάρτισης του προϋπολογισµού. Βέβαια, από όσα εκθέσαµε µέχρι
τώρα γίνεται κατανοητό ότι η κατεύθυνση του νοµοσχεδίου είναι
κατά εκατόν ογδόντα µοίρες διαφορετική από αυτό που ζητούµε
εµείς.
Στην επιτροπή, λοιπόν, δεν κλήθηκε κανένας φορέας. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού αποτελεί επί της ουσίας
κλειστή υπόθεση του Υπουργείου Οικονοµικών και του κρατικού
µηχανισµού. Πάµε σε µία πιο κλειστή, πιο αντιδηµοκρατική κατεύθυνση.
Εµείς, λοιπόν, όπως φαίνεται και από αυτά που λέµε, δεν θα
ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει
λόγο για το µέγεθος και τις κατευθύνσεις του κρατικού προϋπολογισµού κατά το στάδιο της έγκρισής του. Επικεντρώνεται µόνο
στη σύνθεση των δηµοσίων δαπανών και των εσόδων, στην αξιοπιστία των προβλέψεων για τα έσοδα και τα έξοδα.
Θα σας πω δύο σύντοµες κουβέντες για τις τροπολογίες. Για
την πρώτη τροπολογία, για τον ΟΜΕ∆, πρόκειται για απροκάλυπτη και αυθαίρετη και ωµή βία κατά των εργαζόµενων, κατά των
δυνάµεων της εργασίας και καθαρά υπέρ των µεγάλων, υπέρ του
κεφαλαίου. Πρόκειται για µια καθαρά ταξική επιλογή. Καταργείτε
τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Καταργείτε την

Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση στην ουσία. Καταργείτε την
ίδια την έννοια της διαιτησίας και του ΟΜΕ∆ και επιτίθεσθε κατά
των ίδιων των µεσολαβητών και των διαιτητών. Αυτή τη στιγµή
στον ΟΜΕ∆ εκκρεµούν για έκδοση τριάντα έξι υποθέσεις κλαδικών συµβάσεων εργασίας.
Παραβιάζετε ευθέως το Σύνταγµα στο άρθρο 22 και τη ∆ιεθνή
Σύµβαση Εργασίας 98, που έχει υπογράψει η χώρα. Νοµίζω ότι
ο κ. Λοβέρδος µε το ν.3845/2010 να υπερισχύει του Συντάγµατος, στην ουσία κάνει ένα µικρό πραξικόπηµα.
Νοµίζω ότι εµείς µπορείτε να πείτε ότι είµαστε άσχετοι, είµαστε εµπαθείς, είµαστε αντιπολιτευόµενοι, είµαστε χωρίς προτάσεις που λέτε και ό,τι άλλο, αλλά ο κ. Κουκιάδης, ο «πατέρας»
του ΟΜΕ∆, είδατε τι λέει στις κυριακάτικες εφηµερίδες, ο κ. Μητρόπουλος ο οποίος είναι µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του
ΠΑΣΟΚ βλέπετε τι λέει, ο κ. Παναγόπουλος οµόχρωµος µε εσάς,
ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ επιτέλους µίλησε και τι λέει;
Νοµίζω ότι πρέπει να πάρετε πίσω αυτή την τροπολογία. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να καταστρατηγηθεί η 98 ∆ιεθνής Σύµβαση
Εργασίας περί εφαρµογής των αρχών του δικαιώµατος οργανώσεων και συλλογικής διαπραγµατεύσεως.
Θα σας πω ακόµη για το θέµα των άλλων δύο τροπολογιών. Το
ένα είναι πραξικοπηµατικό στην ουσία, διότι δίνει τεράστιες εξουσίες στον Υπουργό των Οικονοµικών και αποφεύγει µηχανισµούς
του κράτους που έµπαιναν ως ενδιάµεσοι, που δεν εµποδίζανε,
αλλά βγαίνουν και αυτοί απέξω. Αυτό επίσης είναι αντισυνταγµατικό.
Επίσης η τρίτη τροπολογία για την Ολυµπιακή παίρνει τα υπεσχηµένα στους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι απολύθηκαν. Γιατί
δεν ήθελαν οι ίδιοι να φύγουν, δεν ήθελαν να βγουν έξω από την
εργασία τους, τους ανάγκασαν κάποιοι και για να υπάρξει συνέχεια αυτού του κράτους θα πρέπει να τηρηθούν τα υπεσχηµένα
και να τηρηθεί ο νόµος, να µην τους δίνετε, δηλαδή, οµόλογα τα
οποία ούτε καν χρονική διάρκεια δεν έχουν και καταστρατηγείτε
τον νόµο µε τον οποίο τους πείσατε ότι πρέπει να υπογράψουν.
Εµείς το λέγαµε τότε, κακώς, δεν έπρεπε να φύγουν και έπρεπε
να συνεχίσουν τον αγώνα, όµως, δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι
διότι ξεγελάστηκαν. ∆εν µπορείτε να το κάνετε και αυτό.
Και οι τρεις τροπολογίες, λοιπόν, πρέπει να αποσυρθούν
άµεσα. Αν δεν αποσυρθούν εµείς θα τις καταψηφίσουµε και θα
τις καταγγέλλουµε διαρκώς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κύριος Υπουργός
έχει ζητήσει το λόγο για κάποιες νοµοθετικές βελτιώσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω µια σειρά από προσθήκες-αναδιατυπώσεις στο σχέδιο νόµου: «Για τη ∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη». Είναι προσθήκες σε µια σειρά από άρθρα, όπως επίσης και στις τροπολογίες του νοµοσχεδίου. Νοµίζω απηχούν και
την συζήτηση που έγινε στην επιτροπή της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µου επιτρέψετε, επίσης, πριν κάνω την τοποθέτησή
µου, να κάνω απλώς ένα σχόλιο.
Έγινε στην τοποθέτηση ορισµένων εισηγητών µια αναφορά
στην συνεχιζόµενη απεργία των φορτηγών δηµόσιας χρήσης.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να το κάνω µε τον πιο απόλυτο
τρόπο.
Κανένα επιµέρους αίτηµα, καµµία ειδική οµάδα δεν έχει το δικαίωµα να κρατά ως οµήρους όλη την ελληνική κοινωνία, δεν έχει
το δικαίωµα να παραλύει την χώρα. Κανείς!
Αυτό η Κυβέρνηση θα το διασφαλίσει και θα το διασφαλίσει
µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Τα κλειστά επαγγέλµατα θα ανοίξουν.
Θα ανοίξουν, γιατί πρέπει να πέσουν οι τιµές. Θα ανοίξουν, γιατί
έτσι θα ενισχυθεί ο προϋπολογισµός του κάθε νοικοκυριού και
θα ανοίξουν, γιατί έτσι θα βοηθηθεί και η ανάπτυξη της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να κάνω µια
ερώτηση;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μισό λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάει για επιστράτευση ο κύριος
Υπουργός;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ακούσατε κάτι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επιστράτευση θα κάνει;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μισό λεπτό, παρακαλώ.
Ακούσαµε όλοι ό,τι είπε ο κύριος Υπουργός.
Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν οι βελτιώσεις.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ανακοινώθηκαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επιστράτευση θα κάνει;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Γείτονας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Να αρχίσω και εγώ από την πτέρυγα της Αριστεράς, απευθυνόµενος για το νοµοσχέδιο όµως.
Με το νοµοσχέδιο γίνεται µεταρρύθµιση στο δηµοσιονοµικό
µας σύστηµα. Κοινό αίτηµα, αναγκαιότητα, αλλά θα έλεγα και
χρέος προς την κοινωνία, γιατί ουσιαστικά όταν µιλάµε για δηµοσιονοµικό σύστηµα πρόκειται για διαχείριση των χρηµάτων
του ελληνικού λαού, του Έλληνα πολίτη, του φορολογούµενου.
Με την µεταρρύθµιση, λοιπόν, αυτή προωθείται η δηµοσιονοµική διαφάνεια, η χρηστή και αποτελεσµατική δηµόσια διαχείριση και καθιερώνεται για πρώτη φορά ο ουσιαστικός έλεγχος
στα δηµοσιονοµικά της Βουλής. Και αναφέρονται οι ρυθµίσεις
στα της κατάρτισης, στα της παρακολούθησης και ελέγχου του
προϋπολογισµού και από την Βουλή. ∆ηλαδή ρυθµίζει το νοµοσχέδιο ζητήµατα, τα οποία ήταν αιτήµατα όλων των πτερύγων
της Bουλής και ιδιαίτερα της Aριστεράς.
Έρχεται σήµερα το νοµοσχέδιο και για εµένα πραγµατικά είναι
ανεξήγητο πώς δεν ψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο η Αριστερά.
Ήταν πάγια, χρόνιο αίτηµα της Αριστεράς, -όλων των πτερύγων,
αλλά και της Αριστεράς ιδιαίτερα- να πάµε στην εξυγίανση του
δηµοσιονοµικού συστήµατος µε ενίσχυση της διαφάνειας, της
ποιότητας αποτύπωσης των δηµοσιονοµικών και του ενεργού
ρόλου της Βουλής. Έρχεται, λοιπόν, σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο
τα ρυθµίζει και λέτε και σε αυτό «όχι». Αυτήν την παρατήρηση
ήθελα να κάνω.
Είναι κοινός τόπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η δηµοσιονοµική αταξία, όπως εκδηλώνεται µε τις αποκλίσεις υπερβάσεις και σπατάλες στους προϋπολογισµούς, την εικονικότητα
πολλές φορές στα κονδύλια, την απουσία σύγχρονων κανόνων
κατάρτισης και υλοποίησης, τη χαλαρότητα στους ελέγχους των
προϋπολογισµών και την ανύπαρκτη ουσιαστικά λογοδοσία και
ευθύνη, όλη αυτή η κατάσταση δηµοσιονοµικής αταξίας, είναι
µια χρόνια παθογένεια στο σύστηµά µας.
Αυτές ήταν πρακτικές επί χρόνια, που µε το «ξεσάλωµα» στα
τελευταία πεντέµισι χρόνια µε την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, οδήγησαν στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, που µας
έφερε στην οικονοµική δίνη και λίγο έλειψε να βουλιάξουµε.
Πρέπει αυτό να το τονίσουµε. Άκουσα πάλι διαµαρτυρίες για
το µνηµόνιο. Όσο κακό είναι να ωραιοποιεί κανένας το µνηµόνιο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο κακό είναι και να το δαιµονοποιεί.
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Το µνηµόνιο είναι µια συµφωνία αναγκαστική µε τους δανειστές. Επειδή συζητούµε το νοµοσχέδιο, στη συγκυρία που συµπίπτει µε την επίσκεψη της τρόικας –και άκουσα πάλι πολλά για
την τρόικα- θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγµατα. Ασφαλώς και
είναι αλήθεια, ότι δεν συγκυβερνά η Κυβέρνηση, και καµµιά κυβέρνηση, δεν συγκυβερνά µε την τρόικα, ούτε είναι η τρόικα
υπερκείµενη της Κυβέρνησης εξουσία. Από την άλλη, όµως,
µεριά η τρόικα σύρει την άµαξα προς την κατεύθυνση και πορεία
εκείνη που θεωρούν ασφαλή οι δανειστές.
Άρα, αν ζητάει κανένας απαλλαγή και µάλιστα, ταχύτατη απαλλαγή από την τρόικα, το µόνο που έχει να κάνει -και ισχύει για
κάθε πτέρυγα της Βουλής- είναι να συµβάλλει και να στηρίζει
εκείνες τις πολιτικές, που θα µας κάνουν να σταθούµε γρήγορα
στα πόδια µας.
Αυτήν τη στιγµή ελέγχεται η πορεία των δηµοσιονοµικών και
φαίνεται ότι πάει καλά. Όσο, λοιπόν, πιο γρήγορα σταθούµε στα
πόδια µας, όσο η δηµοσιονοµική τάξη επανέλθει και η οικονοµία
ανακάµψει τόσο πιο γρήγορα και οριστικά θα απαλλαγούµε από
την κάθε είδους «οµηρεία». Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα,
νοµίζω, ότι είναι προφάσεις και λαϊκισµός.
Έρχοµαι ειδικότερα στο νοµοσχέδιο. Τροποποιείται µε το νοµοσχέδιο ο ν.2362/95 για το δηµόσιο λογιστικό, µε τις ρυθµίσεις
εναρµονίζεται το σχετικό εσωτερικό µας δίκαιο µε το Κοινοτικό
∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό.
Αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής µας. Εγώ αποτυπώνω και
αξιολογώ από τις ρυθµίσεις µεταξύ άλλων: την εποπτεία του
Υπουργού των Οικονοµικών και στον προϋπολογισµό της κεντρικής κυβέρνησης και τους προϋπολογισµούς της γενικής κυβέρνησης. Είναι θετική η αλλαγή. Θεωρώ θετική επίσης ρύθµιση
για την κατάρτιση µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής µε το οποίο εναρµονίζονται οι προϋπολογισµοί,
όπως και την εφαρµογή της διπλογραφικής λογιστικής, την ενίσχυση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την ενεργοποίηση
-το τόνισα και προηγουµένως- του ελεγκτικού ρόλου της Βουλής. Είναι σηµαντικές ρυθµίσεις, γι’ αυτό και προηγουµένως διερωτήθηκα γιατί η Αριστερά αρνείται και αυτό το νοµοσχέδιο.
Στο υπόλοιπο του χρόνου -έχω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, και
ζητώ µια µικρή ανοχή- θέλω να κάνω πέντε επισηµάνσεις. Κύριε
Υπουργέ, πρώτη επισήµανση. Όπως και σε κάθε νόµο έτσι και
σε αυτόν, τα πάντα εξαρτώνται από την εφαρµογή του, την προετοιµασία, δηλαδή, και τα µέσα για να υλοποιηθούν οι ρυθµίσεις.
Και ξέρετε γιατί το λέω, κύριοι συνάδελφοι; Θα φέρω ένα παράδειγµα: το διπλογραφικό σύστηµα στα νοσοκοµεία -µιας και
γίνεται αυτές τις µέρες λόγος, πολλή δηµόσια συζήτηση για τα
νοσοκοµεία- το εισήγαγα εγώ ως Υπουργός µε το ν. 2519 το 1997
και ακόµα ψαχνόµαστε. Χρειάζεται να βάλουµε τώρα ορκωτούς
λογιστές στα νοσοκοµεία. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω αυτό που είπα στην επιτροπή. Χρειάζεται να συνοδευτεί ειδικά αυτός ο νόµος από ένα συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο
υλοποίησής του. Αυτό θα είναι και το καλύτερο εχέγγυο για τη σίγουρη εφαρµογή του.
Επισήµανση δεύτερη. Για τις αυξηµένες αρµοδιότητες του
Υπουργού Οικονοµικών έγινε πολλή συζήτηση, άκουσα και τον
εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας να επικρίνει τη ρύθµιση. Κύριε
συνάδελφε, υπάρχει σύγχυση στην παράταξή σας περί του
ρόλου του Πρωθυπουργού και του ρόλου του Υπουργού Οικονοµικών. Άλλα λέει το Σύνταγµα και το άρθρο 82, που αναφερθήκατε. Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της
Κυβέρνησης -σας τα θυµίζω- και κατευθύνει την κυβερνητική πολιτική. Ο Υπουργός των Οικονοµικών και µε αυτές τις αρµοδιότητες που παίρνει, ασκεί την εποπτεία στη δηµοσιονοµική
διαχείριση και καλώς, για να σταµατήσουν επιτέλους τα δοβλέτια και τα φέουδα.
Εποµένως, εγώ θεωρώ ότι είναι θετική αυτή η ρύθµιση. ∆εν
αντέχει η χώρα και ο πολίτης να ξαναζήσουµε ύστερα από χρόνια την ίδια δηµοσιονοµική περιπέτεια. ∆εν το µπορούµε. Πρέπει
να ληφθούν µέτρα. Το µόνο που θέλω να προσέξετε εδώ, κύριε
Υπουργέ, είναι σε σχέση µε το ρόλο των ΟΤΑ και την αυτοτέλειά
τους. Αναφέροµαι στον τρόπο µε τον οποίο θα ασκηθεί αυτή η
εποπτεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτη επισήµανση. Έχει σχέση µε τον τρόπο κατάρτισης του
προϋπολογισµού, το «Top Down» που λέτε, από την κορυφή
προς τα κάτω, κύριε Υπουργέ, σηµαίνει πρακτικά ένα ανώτερο
δεσµευτικό όριο δαπανών. Εγώ, όµως, πιστεύω ότι αν δεν δούµε
τα κονδύλια από µηδενική βάση, πάλι θα κάνουµε «µια τρύπα στο
νερό». ∆ιότι συνήθως καταρτίζονται οι προϋπολογισµοί -και το
ξέρετε- παίρνοντας τα κονδύλια τα περσινά κάθε φορά, προσθέτοντας ένα ποσοστό και έτσι δεν οδηγούµαστε πουθενά. Άρα
πρέπει να αλλάξει όλο το σύστηµα. Φυσικά το επόµενο µεγάλο
βήµα –το έχετε πει και εσείς- θα είναι οι προϋπολογισµοί των
προγραµµάτων. Όµως για να αποδώσει το «Top Down» χρειάζεται αλλαγή βάσης υπολογισµού.
Τέταρτη επισήµανση. Όσον αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Προβλέπεται προληπτικός έλεγχος δαπανών από ένα ορισµένο
ύψος και πάνω, που καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα. Είναι
σωστό. Όµως, κύριε Υπουργέ, βάζοντας ένα τέτοιο όριο, υπάρχει ο κίνδυνος από οργανισµούς και ιδιαίτερα από ΟΤΑ κατακερµατισµού των δαπανών, κατακερµατισµού των έργων και των
δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να ξεφεύγουν από τον έλεγχο.
Και µιας και µιλάω για το Ελεγκτικό Συνέδριο, κύριε Υπουργέ,
θέλω να σας πω την παρατήρησή µου ότι στην τροπολογία για
τις αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
θα πρέπει να αλλάξει αυτό που προβλέπετε. Θα πρέπει να ισχύει
ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Να το τροποποιήσετε. ∆εν ξέρω αν στις τροποποιήσεις που διανείµατε το
περιλάβατε.
Πέµπτη επισήµανση -και µε αυτή τελειώνω και ευχαριστώ για
την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- είναι για το Γραφείο της Βουλής.
Θέλω να πω στον εισηγητή του ΛΑΟΣ ότι ψηφίσαµε το περιεχόµενο του Γραφείου στον Κανονισµό της Βουλής και επιτέλους γίνεται πραγµατικότητα ένα κοινό αίτηµα χρόνων. Έχει µάλιστα το
Γραφείο διευρυµένες αρµοδιότητες και έτσι η Βουλή αποκτά
ενεργό ρόλο στα του προϋπολογισµού. Αρκεί βέβαια το Γραφείο
αυτό να στελεχωθεί επαρκώς και να του παρασχεθεί η υλικοτεχνική υποδοµή.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο είναι ένα βήµα µπροστά
για την ποιότητα των δηµοσιονοµικών. Πάσχουµε από δηµοσιονοµική αταξία όλα αυτά τα χρόνια που οδήγησε στον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό. Είναι καιρός να µπει τάξη και σε αυτό θα
πρέπει να συµβάλλουµε όλοι µας, ο κάθε Βουλευτής και η κάθε
πτέρυγα της Βουλής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ζητήσει
ο κ. Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Θέλουµε να καταγγείλουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο
την απόφαση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για πολιτική επιστράτευση των ιδιοκτητών φορτηγών δηµοσίας χρήσης.
Είναι φυσιολογικό -δεν µας φαίνεται παράξενο- και αναµενόµενο
από την Κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει µια βάρβαρη πολιτική διά «πυρός και σιδήρου», κυριολεκτικά διά πυρός
και σιδήρου! ∆εν ξέρουµε τι θα κάνετε στο µέλλον. Θα ανοίξετε
εξορίες; Ένα ερώτηµα είναι κι αυτό.
Όσο για τον αγώνα των ιδιοκτητών φορτηγών, ανεξάρτητα
από επί µέρους διαφορές, ουσιαστικά στρέφεται κατά της πολιτικής σας, η οποία θέλει να συγκεντρώσει τις µεταφορές σε λίγα
χέρια, σε µεγάλες εταιρείες, όπως γίνεται και όλους τους χώρους. Έχουµε ξαναζήσει τέτοια γεγονότα και στους ναυτεργάτες, δύο φορές και µε τη Νέα ∆ηµοκρατία και µε το ΠΑΣΟΚ
είχαµε πολιτική επιστράτευση.
∆εν θα καµφθούν οι αγώνες των εργαζοµένων. Θα υπάρξει µεγαλύτερη αντίσταση, σοβαρότερη αντίσταση και καλούµε τους
εργαζόµενους τώρα να βγάλουν συµπεράσµατα, να µην πέσουν
στην παγίδα που θέλετε να τους διαιρέσετε και να περάσετε τον
κοινωνικό αυτοµατισµό, να στρέψετε τον έναν κατά του άλλου.
Τώρα και οι ιδιοκτήτες φορτηγών, άλλα και άλλοι εργαζόµενοι
µπορούν να βγάλουν συµπεράσµατα και για τους αγώνες των

ναυτεργατών στο λιµάνι και να δώσουν λύση µε τον ενωµένο
αγώνα τους, έξω από αντιπαραθέσεις µεταξύ τους, για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ζητήσει
ο κ. Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα
ήθελα να καταγγείλω το νέο πραξικόπηµα της Κυβέρνησης που
αποτελεί κλιµάκωση του «Ιουλιανού» πραξικοπήµατος, το οποίο
ζούµε.
«Ιουλιανό» πραξικόπηµα, κύριοι συνάδελφοι -και θα γραφτεί
µε µελανά γράµµατα στην Ελληνική Ιστορία- είναι αυτά τα οποία
συντελούνται όλο αυτόν τον Ιούλιο. Η κατάργηση και η καταπάτηση του Συντάγµατος, η διάλυση κάθε κοινοβουλευτικής τάξης.
Πήγατε και βγάλατε παράνοµη και καταχρηστική την απεργία
των ναυτεργατών στα λιµάνια. Μετά βγάζετε παράνοµη και καταχρηστική την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
Τώρα επιτάσσετε, στην ουσία επιστρατεύετε, τους ιδιοκτήτες
φορτηγών. Πού οδηγείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, αυτή τη χώρα
και τη δηµοκρατία; Στο «γύψο» πάτε να βάλετε τις απεργίες;
∆είτε και τις τροπολογίες που έχετε φέρει. Είναι αντισυνταγµατικές τροπολογίες µε τις οποίες εκποιείτε συλλήβδην και κατά
παρέκκλιση όλο τον εθνικό πλούτο, κινητό και ακίνητο, και ταυτόχρονα φέρνετε τροπολογία µε την οποία καταργείτε στην
ουσία τις συλλογικές συµβάσεις. Καταργείτε τον ΟΜΕ∆, καταργείτε το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνηµα.
Αυτά τα οποία γίνονται σε αυτή τη χώρα είναι πρωτοφανή. ∆εν
έχουν γίνει µετά τον Πόλεµο. Καµµία κυβέρνηση µετά τον Πόλεµο δεν προχώρησε σε τέτοιου είδους µέτρα αυταρχισµού, κατακηδεµόνευσης και λεηλασίας των εργαζοµένων και του
ελληνικού λαού. ∆εν µπορώ να κάνω µία πρόταση αυτή τη
στιγµή. Αυτό το οποίο είναι η µόνη διέξοδος πλέον, είναι να εξεγερθεί ο ελληνικός λαός, να εξεγερθεί στη «νέοαποικιοκρατία»,
να εξεγερθεί απέναντι στους ληστές «νέοαποικιοκράτες» και µια
παραδοµένη Κυβέρνηση, οι οποίοι πλέον µας οδηγούν στην καταστροφή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θέλω
να διαµαρτυρηθώ, διότι µε την άνεση µε την οποία διεξάγετε ή
διευθύνετε τη συζήτηση δεν εφαρµόσατε σωστά τον Κανονισµό
της Βουλής. Επιτρέψτε µου να κάνω αυτή την παρατήρηση, διότι
συνηθίζεται πολλές φορές από τους αγαπητούς συναδέλφους,
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των άλλων κοµµάτων και ζητούν το λόγο πριν περάσουµε στη πρώτη φάση των πρώτων έξι
οµιλητών Βουλευτών που είναι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο
όπου έχουµε δηλώσει.
Όµως, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω απηύθυναν βαριές κατηγορίες και πολύ σοβαρά πολιτικά σχόλια, γι’ αυτό το λόγο αναγκάζοµαι να ζητήσω κι εγώ την ανοχή σας και να κάνω χρήση
µιας ελαφράς, µικρής παρανοµίας από τον Κανονισµό.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα, πριν από λίγο, µιλώντας για εργαζόµενους στα φορτηγά, ο ΣΥΡΙΖΑ µιλώντας για τους ιδιοκτήτες
των φορτηγών, η Νέα ∆ηµοκρατία το πρωί και, πριν από λίγο, διά
του εκπροσώπου της στην Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδιο, αναφερθήκαν όλοι σχεδόν σ’ ένα πολιτικό πραξικόπηµα, σε
µία πολιτική µεθόδευση, σε «Ιουλιανά» ακούσαµε µόλις προηγουµένως. Καλείται ο λαός σε µία επανάσταση ενάντια στην Κυβέρνηση η οποία προσπαθεί µε κάθε τρόπο να µαζέψει τα
ασυµµάζευτα που δηµιούργησε η Νέα ∆ηµοκρατία, να σώσει τη
χώρα από τη χρεοκοπία, να εγγυηθεί το δηµόσιο συµφέρον, το
οποίο πλήττεται βάναυσα σήµερα από µια απεργία των ιδιοκτητών και όχι των οδηγών των µεγάλων φορτηγών και των βυτιοφόρων, οι οποίοι αρνούνται το διάλογο για ένα νοµοσχέδιο το
οποίο πρόκειται να πάρει θέση και σειρά στη Βουλή περί το
τέλος Σεπτεµβρίου.
Και είµαστε Ιούλιο και ακούµε σήµερα από τους εκλεκτούς συναδέλφους…

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Θ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Για «Ιουλιανό» πραξικόπηµα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: …να µιλούν για «Ιουλιανά» πραξικοπήµατα! Το ακούσαµε, αγαπητέ κύριε Γείτονα, και το πρωί από
τον Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, συνεχιστού της ΕΡΕ και
µάλιστα, αυτό του τόνισα το πρωί, ότι µιλά για «Ιουλιανό» πραξικόπηµα η Νέα ∆ηµοκρατία µήνα Ιούλιο του 2010 και δεν ντρέπονται!
Έχουµε σήµερα, στη συνέχεια, στην απογευµατινή συνεδρίαση, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να καλούν το λαό σε επανάσταση
ενάντια σε µία Κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί από το πρωί µέχρι
το βράδυ µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των νόµων του
κράτους να προασπίσει το δηµόσιο συµφέρον!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ειλικρινά, δεν το αντιλαµβάνοµαι. ∆ηλαδή, τι ακριβώς θέλει το
ΚΚΕ; Τι θέλει ο Συνασπισµός; Τι θέλει η Νέα ∆ηµοκρατία; Να
ακυρωθεί κάθε οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Τι ακριβώς ζητούν; Ζητούν να καταλυθεί το κράτος; Ζητούν να
µη γίνει κανένας διάλογος, καµµία πρόοδος, να µην προχωρήσει
η εξέλιξη της χώρας, να παραµείνουµε στα κλειστά επαγγέλµατα
κατά παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισµών, οδηγιών και συµβάσεων της χώρας; Ζητούν να παραµείνουµε έτσι όπως ακριβώς
είµαστε και οδηγηθήκαµε στην κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε σήµερα, στενάζοντας ο ελληνικός λαός να παρακολουθεί
και καλώντας καθηµερινά τους πολίτες να θυσιαστούν ακόµη περισσότερο, θυσιάζοντας το εισόδηµά τους, θυσιάζοντας οι εργαζόµενοι από το υστέρηµά τους και τις αποταµιεύσεις τους; Τι
ακριβώς ζητούν; Ζητούν να µην έχει η χώρα πλέον ελπίδα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Την αφαιρείτε…
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Παραβιάζετε κάθε έννοια του Κανονισµού! Έχετε δύο λεπτά και µιλάτε τέσσερα λεπτά!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Είναι προφανές ότι οι συνάδελφοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας, ευρισκόµενοι σε πλήρη αµηχανία και συναισθανόµενοι το βάρος των ευθυνών τις οποίες έχουν για το
βάρος του παρελθόντος που κουβαλάµε σήµερα και το οποίο
αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε κάθε τρόπο, επαναλαµβάνω, επιλέγουν και άλλη µέθοδο. Φωνασκούν και διακόπτουν στην Αίθουσα. Κάποτε πρέπει να τελειώσουµε µε αυτήν
την ιστορία. Η απάντηση είναι µία και καθαρή. Το ΠΑΣΟΚ είναι
αποφασισµένο, η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είναι
αποφασισµένη, οι Υπουργοί είναι αποφασισµένοι, η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε µπροστά, η χώρα µας ωθεί η Ελλάδα να αλλάξει
σελίδα, να προχωρήσουµε στην πρόοδο, να κάνουµε όλες τις µεγάλες ανατροπές, για τις οποίες ο ελληνικός λαός µας ψήφισε.
Για τα υπόλοιπα, παρακαλώ πάρα πολύ τον καθένα να συναισθανθεί το τι λέει πλέον!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν έχετε το λόγο,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν υπάρχει κανένας
λόγος και θα εξηγήσω γιατί.
Επίσης, θέλω να δώσω µία εξήγηση και στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Το άρθρο 64 παράγραφος 2 δίνει τη
δυνατότητα στον Υπουργό να παρέµβει πριν από τους έξι οµιλητές µέχρι τέσσερα λεπτά, καθώς επίσης και στους Προέδρους
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να παρέµβουν για δύο λεπτά.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ροντούλης.
Έχετε το λόγο, κύριε Ροντούλη, για δύο λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι η
χώρα αντιµετωπίζει µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Είµαστε
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εν µέσω µίας σφοδρής οικονοµικής κρίσεως και εν µέσω µίας
τουριστικής περιόδου. Αυτά τα δύο πράγµατα πρέπει να τα συνυπολογίσουµε στις αντιδράσεις µας, προκειµένου να αποφύγουµε τις ακρότητες.
Ποιες είναι αυτές οι ακρότητες; Από τη µία πλευρά, να πυροδοτηθούν διαδικασίες κοινωνικού αυτοµατισµού. Στο άλλο άκρο,
είναι η επιστράτευση. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός ρωτά.
Εξαντλήθηκαν, κύριε Υπουργέ, όλες οι επιλογές; ∆ιότι, εµείς
γνωρίζουµε ότι υπάρχει και η διέξοδος του εξαντλητικού διαλόγου, προκειµένου να αποφύγουµε ακραίες συµπεριφορές.
Πρόταση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού είναι µία. Όταν
βιώνουµε µία τέτοια οικονοµική πραγµατικότητα, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στις συµπεριφορές µας, στις αποφάσεις µας και πάνω απ’ όλα, νουνεχείς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Απορία ψάλτου βηξ» και
αδυναµία Κυβερνήσεως να συνδιαλλαγεί και να συνεργαστεί µε
τους κοινωνικούς εταίρους, δυστυχώς, σηµαίνει επιστράτευση,
κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ. Μην χαίρεστε
για το αδιέξοδο που δηµιουργήσατε, επειδή επιλέξατε πριν από
το κλείσιµο της Βουλής να καταθέσετε αιφνιδιαστικά ένα σχέδιο
νόµου, το οποίο θα ψηφιστεί µετά από ενάµιση µήνα. Αυτό ήταν
πολιτική επιλογή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆εν έχει κατατεθεί τίποτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, το ανακοινώσατε.
Είναι το ίδιο πράγµα. Βγήκε ο αρµόδιος Υπουργός, βγήκε τώρα,
αιφνιδιάζοντας την κοινωνία και προκαλώντας ένα αδιέξοδο. Το
αδιέξοδο, λοιπόν, το δηµιουργήσατε και επειδή δεν µπορείτε να
το διαχειριστείτε, αποφασίσατε να το «σκοτώσετε». Είχαµε
πολλά χρόνια να δούµε τέτοια φαινόµενα. ∆εν υπήρχε λόγος να
φθάσουµε σ’ αυτήν την ιστορία. Εσείς το φθάσατε, εσείς θα το
«λουστείτε», κύριε Υπουργέ. Ως Κυβέρνηση, εννοώ.
Ασφαλώς δεν πρέπει η κοινωνία να ταλαιπωρηθεί, ασφαλώς
δεν πρέπει κανείς να καταδυναστεύει τους υπόλοιπους, προσπαθώντας να διεκδικήσει πράγµατα, για τα οποία ενδεχοµένως
να βρίσκεται εν δικαίω. Όµως, το να φθάσουµε αυτούς οι οποίοι
προσπαθούν να βρουν ένα κοµµάτι από το δίκιο τους να τους
ονοµάζουµε «συντεχνίες» και να τους δίνουµε βορά στην κοινωνία πρέπει να ξέρετε ότι εκτός του ότι αντιµετωπίζετε ένα πρόβληµα µε κακό τρόπο, ένα πρόβληµα που το δηµιουργήσατε
εσείς, κάνετε και κάτι άλλο. Βάζετε το φυτίλι για τα πολλαπλά
κατάγµατα της κοινωνικής συνοχής. Και αυτά, εσείς ως Κυβέρνηση θα τα «λουστείτε», αλλά δυστυχώς τα τραύµατα αυτής της
ελλειµµατικής κοινωνικής συνοχής, στην οποία φαίνεται ότι επενδύετε, είναι προφανές ότι θα γυρίσουν να χτυπήσουν το ίδιο το
πολιτικό σύστηµα. Άρα, τι κάνετε; Πυροβολείτε τα πόδια σας!
Σταµατήστε το, επιτέλους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν το επιτρέπει ο Κανονισµός.
Κύριε Ροντούλη, µε παραπλανήσατε. Από κεκτηµένη ταχύτητα,
όταν µου ζητήσατε το λόγο, πίστευα ότι είστε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. ∆εν είστε εσείς ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, είναι ο κ. Πλεύρης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν χρειάζεται να µου
δώσετε εξηγήσεις, δεν έχετε το λόγο. Απλώς, το λέω για την
τάξη. Σας έδωσα το λόγο από κεκτηµένη ταχύτητα, γιατί πίστευα
ότι είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό
Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, η αναφορά σας σχετικά µε τη Νέα ∆ηµοκρατία σε σχέση µε τον ακραίο και βίαιο
τρόπο που αντιµετωπίσατε την απεργία των επαγγελµατιών αυτοκινητιστών και η κριτική σας στη Νέα ∆ηµοκρατία πιστεύω ότι
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

είναι όχι απλά ανεδαφική, αλλά δεν µπορεί στην οποιαδήποτε
απλή λογική να βρει έδαφος.
Γνωρίζουν οι πάντες, η κοινωνία, το Κοινοβούλιο, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία διαχρονικά ήταν υπέρ του ανοίγµατος των κλειστών
επαγγελµάτων. Η Νέα ∆ηµοκρατία ήταν η κοινοβουλευτική πολιτική δύναµη, η υπεύθυνη πολιτική δύναµη, που και ως κυβέρνηση, αλλά και διαχρονικά στο ζήτηµα των κλειστών
επαγγελµάτων είχε µία συγκεκριµένη θέση. Ξεχνάτε τη θέση του
ΠΑΣΟΚ που µας κατακρίνατε ως νεοφιλελεύθερους, όταν λέγαµε εµείς να ανοίξουν τα κλειστά ελεύθερα επαγγέλµατα; Ξεχνάτε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ, που λυσσαλέα αντιµετώπισε την όποια αναπτυξιακή
προοπτική και νοµοθετική πρωτοβουλία έπαιρνε η Νέα ∆ηµοκρατία σε αυτήν την Αίθουσα;
Το µέγεθος της υποκρισίας του ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι ξεπερνά
κάθε όριο. Όµως, για τη συγκεκριµένη περίπτωση η υπεύθυνη
πολιτική στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας έρχεται και πάλι να συµβάλει και λέει: «Ναι, να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλµατα γιατί θα
βοηθήσουν στην αναπτυξιακή διαδικασία, ναι προχωρήστε».
Όµως, πώς; Με ένα συγκεκριµένο τρόπο, µε ένα συγκροτηµένο
σχέδιο που θα εµπεριέχει τι; Θα εµπεριέχει σαφέστατα έναν ειλικρινή διάλογο που δεν τον είχατε.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν από ένα µήνα βγάλατε στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόµου, το οποίο σε σχέση µε αυτό που εµφανίσατε χθες απέχει εκατόν ογδόντα µοίρες. Είναι η µέρα µε τη
νύχτα!
∆εύτερον, δεν κάνετε έναν πραγµατικό διάλογο µε αυτούς που
σήµερα µπορεί πραγµατικά να δηµιουργούν ενστάσεις. Και εµείς
είµαστε αντίθετοι µε την έννοια αυτού του τρόπου της απεργίας
και του προβλήµατος που δηµιουργούν στην κοινωνία, αλλά
υπάρχουν και κάποιοι από αυτούς, που πραγµατικά έχουν δίκιο.
Είναι εκείνοι που δεν τους αντιµετωπίσατε. Κάποιοι που πήραν
άδεια πριν από πέντε χρόνια και δεν έχουν κάνει απόσβεση του
περιουσιακού τους στοιχείου. Αυτούς δεν έπρεπε να τους δούµε
µε µία άλλη οπτική, µε µία πρόνοια;
∆εν το κάνατε. Το κάνατε µε έναν ερασιτεχνισµό, µε παλινωδία, µε αντιφατικότητα στις δηλώσεις σας και πιστεύω, κύριε
Υπουργέ, ότι πολύ σύντοµα η έννοια του αυταρχισµού και της
αυθάδειας, έτσι όπως αντιµετωπίζετε σήµερα την ελληνική κοινωνία και έτσι όπως φέρνετε τα πράγµατα σε κάθε επίπεδο, θα
είναι συνώνυµη του ΠΑΣΟΚ.
Για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η Νέα ∆ηµοκρατία άλλη µία
φορά δείχνει την υπεύθυνη στάση της. Η Νέα ∆ηµοκρατία το ψηφίζει το νοµοσχέδιο. ∆εν ξέρω πώς αισθάνεστε, πρέπει να αισθάνεστε λίγο άβολα, κύριε Υπουργέ. ∆εν νοµίζω ότι στα
πεντέµισι χρόνια της προηγούµενης διακυβέρνησης υπήρξε νοµοσχέδιο που φέραµε εδώ και το ψηφίσατε. Και αυτό το νοµοσχέδιο, µην παρασύρετε και την κοινή γνώµη, ούτε καινοτοµία
είναι, ούτε κάτι ξεχωριστό. Είναι στο πλαίσιο της επιταγής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι κι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
το έχει επεξεργαστεί η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά δεν προλάβαµε
να το φέρουµε για ψήφιση.
Όµως, εµείς σήµερα βρισκόµαστε εδώ, µέσα στους κοινοβουλευτικούς θεσµούς για να βοηθήσουµε στη δύσκολη αυτή
στιγµή την πατρίδα και να συµφωνήσουµε σε ένα νοµοσχέδιο
που έχει θετικές προεκτάσεις. Πιστεύω, όµως, κύριε Υπουργέ,
ότι σήµερα δίπλα σας έπρεπε να είναι ο Υπουργός Εργασίας.
∆ιότι ουσιαστικά ο πυρήνας του νοµοσχεδίου, δεν είναι αυτό καθ’
αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι το ζήτηµα του αυταρχισµού που δείχνετε απέναντι στους εργαζόµενους, απέναντι στους ανέργους,
απέναντι στις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις. Εµµέσως πλην
σαφώς δείξατε µία αυθάδεια και προς το ελληνικό Κοινοβούλιο,
υπό την έννοια ότι ως Κυβέρνηση πριν από είκοσι ηµέρες περίπου, όταν ψηφίσαµε το ασφαλιστικό, το συγκεκριµένο ζήτηµα
ήταν αιτία Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να σηκώσει το χέρι του και να
πει ότι δεν το ψηφίζει. Έκανε την Κυβέρνηση να πάρει πίσω το
συγκεκριµένο άρθρο, λέγοντας ψέµατα και στους Βουλευτές ότι
υπήρχε πολιτική συµφωνία των κοινωνικών εταίρων, που αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε και στη συνέχεια φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο µε αυτήν την τροπολογία για τον ΟΜΕ∆. Τι είναι αυτή
η τροπολογία, κύριοι συνάδελφοι; Να βάλουµε τα πράγµατα στη

θέση τους. Η Νέα ∆ηµοκρατία –σωστά το ακούτε- όσον αφορά
τον ΟΜΕ∆ έχει πάρει συγκεκριµένη θέση. Εµείς διαχρονικά λέµε
ότι ο ΟΜΕ∆ παράγει στρεβλώσεις. Ο ΟΜΕ∆ δηµιουργεί πρόβληµα στον υγιή ανταγωνισµό. Υπάρχουν συγκεκριµένα παραδείγµατα. Το έχουµε αναδείξει και µε κείµενο και µε δηλώσεις
µας. Παραδείγµατος χάριν η Ολυµπιακή Αεροπορία. Έδινε αυξήσεις 5,5%, τη στιγµή που η Ολυµπιακή κατέρρεε. Κλωστοϋφαντουργία, έδινε αυξήσεις πάνω από 5%, τη στιγµή που ο
κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας κατέρρεε. Αλλά το βλέπουµε
από άλλη οπτική, δεν το βλέπουµε µε τον αυταρχικό τρόπο που
τον βλέπετε εσείς, µε έναν παραπλανητικό τρόπο, όπου οδηγείτε και το Κοινοβούλιο και την κοινωνία σε αµηχανία. ∆ηλαδή,
τι; Έρχεστε µε έναν αυταρχικό, πρωτόγνωρο για τα κοινοβουλευτικά πράγµατα τρόπο και καταργείτε τις οποιεσδήποτε αυξήσεις. Ποιες αυξήσεις, όµως; Ακόµα και αυτές, οι οποίες
επιτεύχθηκαν µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ελεύθερα, χωρίς
την παρέµβαση του κράτους, στην ελεύθερη οικονοµία της αγοράς. ∆ηλαδή εργοδότης και εργαζόµενος συµφώνησαν σε µία
αύξηση. Αυτή είναι η ιδιωτική οικονοµία της αγοράς, την οποία
δεν αποδέχεστε και κάνετε ωµή παρέµβαση στην ελεύθερη οικονοµία, η οποία πιθανόν να θέλει να στείλει και ένα σήµα ότι
ένας κλάδος πάει καλά, ότι ένας όµιλος επιχειρήσεων πηγαίνει
καλά. Αυτό το µήνυµα το στέλνουµε, για να δείξουµε ότι στην ελληνική οικονοµία επιβραβεύουµε την παραγωγικότητα των εργαζοµένων, ότι θέλουµε στελέχη να έρθουν στο συγκεκριµένο
κλάδο, επειδή ο κλάδος πάει καλά. ∆εν είναι όλα µαύρα και άραχνα. Τι σας εµποδίζει, όµως; Οι µνηµονιακές σας εµµονές, οι
οποίες παρεµβαίνουν σε κάθε τι υγιές, γιατί το συγκεκριµένο ζήτηµα ήταν και είναι υγιές.
Έρχεστε και επαναλαµβάνετε τον κακό εαυτό σας. Τον θυµάστε τον κακό εαυτό σας, κύριε Υπουργέ; Τον εαυτό του ΠΑΣΟΚ
του 1985 που µε ένα αντίστοιχο τρόπο, µε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, πάλι επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ήρθε και κατήργησε τις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και κατήργησε κάθε
αύξηση στην ελεύθερη αγορά. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν µας εκπλήσσει. ∆ιαχρονικά είστε η ίδια αµετανόητη παράταξη, η οποία
προσπαθεί κάθε φορά να οικειοποιηθεί µε κάθε τρόπο και τα
µέσα και την κοινωνική γνώµη.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο
άρθρο είναι απέναντι στην άποψή µας, στην αντίληψή µας. ∆εν
ψηφίζουµε την τροπολογία, διότι πιστεύουµε ότι βλάπτει πρώτα
και κύρια τον ελεύθερο ανταγωνισµό, βλάπτει την αναπτυξιακή
διαδικασία. Μα, αυτή η εµµονή σας να πιστεύετε ότι το εργασιακό κόστος στην Ελλάδα, που είναι το 68% του µέσου όρου
του ευρωπαϊκού µισθολογικού κόστους –εργασιακό κόστος της
Ευρώπης- είναι αυτό το οποίο βάζει φραγµούς στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και στην παραγωγικότητα, είναι εξωφρενικό. Έχουµε ένα πολύ µικρό εργασιακό
κόστος στην ελληνική οικονοµία, κύριε Υπουργέ και εσείς βλέπετε µε µία εµµονή τους εργαζόµενους και τους αντιµετωπίζετε
µε έναν τρόπο αυταρχικό που δεν έχει προηγούµενο. Γιατί δεν
βλέπετε το άλλο κοµµάτι το αναπτυξιακό, το οποίο κατά κόρον η
Νέα ∆ηµοκρατία έχει τονίσει; Έχει τονίσει ότι πρέπει να παρέµβετε ρυθµιστικά στην αγορά, για να βοηθήσετε την ανταγωνιστικότητα, να βοηθήσετε το αναπτυξιακό επενδυτικό περιβάλλον,
κάτι που δεν κάνατε µέχρι σήµερα και ευχόµαστε πολύ σύντοµα
να το καταλάβετε, πριν να είναι οριστικά αργά.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι έχετε πάρει
έναν πολύ λάθος δρόµο και δυστυχώς τα µηνύµατα της ελληνικής κοινωνίας από όλη την Ελλάδα λένε ότι θα έχουµε ένα πολύ
δύσκολο φθινόπωρο που θα έχει ως κορωνίδα τη µεγάλη ανεργία. Έχετε γυρίσει την πλάτη, στους απλούς ανθρώπους, στους
απλούς εργαζόµενους, στους ανέργους που δεν βρίσκουν σήµερα δουλειά και αυτά θα κορυφωθούν τον Οκτώβριο και το Νοέµβριο. Εύχοµαι να διαψευστούµε, γιατί η παράταξη της Νέας
∆ηµοκρατίας, το γνωρίζετε και το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, πρώτα
και πάνω από όλα βάζει τη λέξη Ελλάδα, αυτό που δεν κάνατε
εσείς ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βου-
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λευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Άγγελος Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση µπορεί να επαίρεται για το άριστα που παίρνει για την
εφαρµογή των όρων του µνηµονίου, καθαρή δηλαδή πιστοποίηση, που συναποφάσισε και συνυπέγραψε –θα το υπενθυµίζουµε
αυτό- µε τους ιµπεριαλιστικούς µηχανισµούς, Ευρωπαϊκή
Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Μπορεί να παίρνει τα συγχαρητήρια από τους τραπεζικούς,
εφοπλιστικούς, εµπορικούς, βιοµηχανικούς οµίλους. Μπορεί να
παίρνει το άριστα από τον Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου, ο οποίος µάλιστα κάλεσε την Κυβέρνηση να τελειώσει µια και καλή και να τσακίσει τις συντεχνίες, όπως απεκάλεσε τον εργαζόµενο λαό, και η απάντηση της Κυβέρνησης
ήταν άµεση στα κελεύσµατα όλων αυτών, µε την επιστράτευση
των µικρών επαγγελµατιών φορτηγών. Και από την τοποθέτηση
του κυρίου Υπουργού βγαίνει ένα µήνυµα, ότι κάθε κοινωνικό
στρώµα που θα προχωρήσει σε διεκδίκηση δίκαιων αιτηµάτων,
γιατί βλέπει να χάνει κάτω από τα πόδια του τη γη, λόγω των βάρβαρων αντιλαϊκών µέτρων που αποφάσισε η Κυβέρνηση, αυτός
ο αγώνας που θα κάνει ο εργαζόµενος λαός είναι αντίθετος µε
το εθνικό συµφέρον και θα δούµε παρακάτω ποιο εθνικό συµφέρον υπηρετεί η Κυβέρνηση.
Τέτοια πιστοποίηση, όµως, δεν τη δίνει ο ίδιος ο εργαζόµενος
λαός. Όσο για τη δήθεν διαφάνεια που προωθεί το παρόν σχέδιο
νόµου για τα δηµοσιονοµικά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισµού και όχι µόνο, είναι προφάσεις. Γιατί είναι διαφανέστατη η
διαπλοκή της πολιτικής της Κυβέρνησης, όπως και των προηγούµενων κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τα µονοπωλιακά και πολυεθνικά συµφέροντα όπως παραδείγµατος χάριν η
«SIEMENS», γιατί εκεί υπάρχουν δηλώσεις στελεχών κυβερνητικών, αλλά και άλλων του ΠΑΣΟΚ, ότι, ναι, µπήκαν στα ταµεία του
ΠΑΣΟΚ χρήµατα από τη «SIEMENS» -αυτά είπε ο κ. Τσουκάτοςκαι πολιτικές χορηγίες σε Υπουργούς.
Είναι τόσο, λοιπόν, ορατό το αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής,
που δεν µπορεί να το κρύψει η Κυβέρνηση µε τις διατάξεις του
παρόντος νοµοσχεδίου. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Αµύθητος
πλούτος από τη µια, που τον αποσπούν µέσω της διανεµητικής
πολιτικής των κυβερνήσεων µεγάλα συµφέροντα, επιχειρηµατικοί όµιλοι -τρισεκατοµµύρια κέρδη είχαν όλα αυτά τα χρόνια- και
από την άλλη φτώχεια, εξαθλίωση, µαζική ανεργία για τα εκατοµµύρια του εργαζόµενου λαού µε τα επίσηµα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτή, λοιπόν, την καθαρή ταξική πολιτική
σας υπηρετούν και οι τροπολογίες που καταθέσατε.
Ολυµπιακή. Και εµείς ήµασταν αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση
της Ολυµπιακής και µάλιστα επί ηµερών του ΠΑΣΟΚ έχει γίνει
και µια αναλογιστική µελέτη που εκεί βγήκε ότι, αν έδιναν το 1 ,5
τρισεκατοµµύριο δραχµές, δεν θα είχε κανένα πρόβληµα η Ολυµπιακή και ότι οι κλάδοι της συντήρησης και των υπηρεσιών ήταν
κερδοφόροι.
Παρ’ όλα αυτά έρχεται σήµερα η τροπολογία και λέει: «∆εν
σας δίνω την αποζηµίωση, πάρτε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου», χωρίς µάλιστα χρονική διάρκεια. Αυτά προς τους εργαζόµενους της Ολυµπιακής. Το ελληνικό δηµόσιο όµως πριν από
λίγο καιρό µπήκε εγγυητής για να πάρουν οι τράπεζες 28 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ρευστό χρήµα, όπως θα πάρουν και άλλα
10 δισεκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µέσω του δανεισµού από τα 110 δισεκατοµµύρια που
χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός σε ρευστό χρήµα. Αυτή η αντίθεση αυτοµάτως δείχνει πραγµατικά ποιου τα συµφέροντα υπηρετεί η συγκεκριµένη Κυβέρνηση. Γι’ αυτό και, όπως σας είπε και
ο εισηγητής µας, πρέπει να αποσύρετε και αυτή την τροπολογία.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά το ρόλο της διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. Ναι, αυτή η τροπολογία ενισχύει
το ρόλο της στη δήθεν αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας,
στην ουσία όµως έχουµε παράδοση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή περιουσίας του λαού,
στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, ντόπιους και ξένους,
ενισχύοντας µ’ αυτόν τον τρόπο τη διέξοδο των συσσωρευµένων
κερδών κεφαλαίων για ακόµα µεγαλύτερη κερδοφορία, σε
βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού.
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Συνεπέστατη, λοιπόν, η Κυβέρνηση στα όσα συνυπέγραψε µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, γιατί
στη σελίδα 1347 του µνηµονίου φαίνεται ότι όλη η λαϊκή περιουσία είναι υποθηκευµένη σ’ αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς µηχανισµούς και καθ’ υπόδειξη αυτών, µέσα από το µνηµόνιο,
αποφασίζει, συνεργεί πλέον η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Αιτιολογία είναι το δηµόσιο χρέος -και γι’ αυτό έχουµε µιλήσει
αρκετά- δηµόσιο χρέος που συσσωρεύτηκε, προκειµένου να έχει
κερδοφορία συνεχώς το επιχειρηµατικό κεφάλαιο, ντόπιο και
ξένο. ∆ηµιουργούνται έτσι εταιρείες όπου µπορούν να συµµετέχουν και επιχειρηµατικοί όµιλοι, νοµικά πρόσωπα και οι συµβάσεις αξιοποίησης απαλλάσσονται όχι µόνο από φόρους κ.λπ.,
αλλά και δεν µπαίνουν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για ποια διαφάνεια λοιπόν µιλάτε; Άλλωστε για ποια διαφάνεια
µπορεί να µιλήσει, κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση; Είναι παρών
τώρα ο Υπουργός, ο ίδιος που έφερε µια τροπολογία που αφαίρεσε το δικαίωµα από την ελληνική Βουλή να επικυρώνει όλες
τις συµβάσεις, τα µνηµόνια, τις συµφωνίες που θα υπέγραφε µε
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν,
λοιπόν, κάνεις τέτοια κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα, µε ποιο
δικαίωµα έρχεσαι ύστερα στη Βουλή να µιλάς για δικαιοσύνη και
διαφάνεια.
Έτσι, λοιπόν, αεροδρόµια, λιµάνια, δρόµοι, βιοµηχανικές µονάδες, δασικές εκτάσεις, δάση, αιγιαλοί παραδίδονται στους κεφαλαιοκράτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Και εµείς είµαστε υπέρ της καµµιάς παραχώρησης. Μάλιστα,
στο σηµείο αυτό, είναι προκλητικό να µας λέει κάποιος ότι εξυπηρετούµε το δηµόσιο συµφέρον.
Και έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε –και θα κλείσω µ’ αυτό- στην τροπολογία ντροπής που κατέθεσε ο κ. Λοβέρδος. Με αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση η Κυβέρνηση απαγορεύει στον ΟΜΕ∆ να πάρει
απόφαση για αυξήσεις πάνω από αυτήν που προβλέπεται από
την κατάπτυστη Εθνική Συλλογική Σύµβαση που υπέγραψε η εργοδοτική κυβερνητική πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, ΠΑΣΚΕ και ∆ΑΚΕ.
Ας κάνει αυτοκριτική η Αυτόνοµη Παρέµβαση, που τόσο καιρό
συµβαδίζει µε τον ΣΕΒ.
Στην ουσία επιβάλλει, µε το νοµοθέτηµα αυτό, τη µείωση των
µισθών για µια τριετία και στον ιδιωτικό τοµέα. Η τροπολογία µάλιστα έχει και αναδροµική ισχύ από την ηµέρα έγκρισης του αντιλαϊκού µνηµονίου, στις 6.5.2010, ηµέρα που το ΠΑΣΟΚ µαζί µε
τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και µε τη συµφωνία στην ουσία
της Νέας ∆ηµοκρατίας, ψήφισαν το µνηµόνιο. Εποµένως ακυρώνονται οι όποιες αποφάσεις του ΟΜΕ∆ έχουν εκδοθεί στο µεσοδιάστηµα και προέβλεπαν αυξήσεις µεγαλύτερες της Εθνικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Προλαµβάνει όµως και νέες.
Στην πραγµατικότητα η Κυβέρνηση, µε το κοινοβουλευτικό
πραξικόπηµα, επιβάλλει τη στρατηγική στόχευση του κεφαλαίου
για τη µείωση της εργατικής δύναµης, για να εξασφαλίσει έτσι
τις προϋποθέσεις για κατοχύρωση και ενίσχυση της κερδοφορίας των δυνάµεων του κεφαλαίου τα επόµενα χρόνια.
Γι’ αυτό, µε το «αποφασίζουµε και διατάσσουµε», βάζει στο
«γύψο» τις κλαδικές συµβάσεις εργασίας µε την επίκληση του
δηµοσίου συµφέροντος. Το δηµόσιο συµφέρον κατά την Κυβέρνηση συνδέεται µε τη διασφάλιση και προώθηση των συµφερόντων των δυνάµεων του κεφαλαίου σε βάρος της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωµάτων.
Έτσι, λοιπόν, η πολεµικού χαρακτήρα τροπολογία, όπως και
οι προηγούµενες, είναι πρόκληση για το σύνολο του εργαζόµενου λαού. Γι’ αυτό η απάντηση πρέπει και θα είναι πολεµικού χαρακτήρα. Οι εργαζόµενοι, ξέρετε, δεν θυσιάζουν τα δικαιώµατά
τους. Αυτά αφαιρέθηκαν βίαια, προκλητικά, σκληρά από την Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής. Η Κυβέρνηση ενθυµείται
το παρελθόν της, το 1986. Έτσι και τότε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και η µεγαλοεργοδοσία µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου απαγόρευσαν κάθε αύξηση και στον ιδιωτικό τοµέα,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

αλλά µαταιοπονούν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Τζέκη, κλείστε
σας παρακαλώ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Θα βρεθούν µπροστά σε δυναµικούς ταξικούς αγώνες και µε τη δύναµη αυτών των αγώνων θα υπογραφούν και κλαδικές συµβάσεις και θα δοθούν πραγµατικές
αυξήσεις. Αυτός είναι ο µονόδροµος και δεν µπορεί βέβαια να
τον σταµατήσει καµµία επιστράτευση. Άλλωστε τα αγροτοδικεία
– µαθητοδικεία...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Τζέκη, σας παρακαλώ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: …δεν σταµάτησαν τους αγώνες εκείνης
της εποχής. Έτσι δεν θα σταµατήσουν και τώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή αντιµετωπίζω ένα οξύτατο οικογενειακό πρόβληµα, θα έπρεπε σήµερα να φύγω για Λάρισα.
Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις όµως, στις οποίες και θα αναφερθώ εκτενέστατα, θεώρησα υποχρέωσή µου να παραµείνω
στη Βουλή και να τοποθετηθώ.
Σήµερα κλιµάκιο της τρόικα επισκέφθηκε το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης. Όταν αναφερόµαστε στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, όπως κατανοούµε όλοι, αναφερόµαστε στον σκληρό
πυρήνα της εθνικής ασφάλειας, στον σκληρό πυρήνα της εθνικής
κυριαρχίας. Εκεί, κύριε Υπουργέ, το κλιµάκιο της τρόικα φάνηκε
να είναι πλήρως ενήµερο για το ΕΜΠΑΕ 2011-2015 και µάλιστα
ήξερε επακριβώς τις δαπάνες ανά Επιτελείο.
Θέλω να σας υποβάλω µια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Από πού
πήρε τις πληροφορίες αυτές το κλιµάκιο της τρόικα; Πήρε τις
πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, η µία πλευρά.
Πήρε τις πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονοµικών, η άλλη
πλευρά.
Εγώ περιµένω από εσάς ή από τον κ. Βενιζέλο να έχει το θάρρος να έλθει στη Βουλή και να µας πει, ποιος έδωσε και µε ποιο
δικαίωµα έδωσε αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες που δόθηκαν στο κλιµάκιο της τρόικα;
Βεβαίως, να σας ενηµερώσω και για τα της συνάντησης. Εκεί
η τρόικα δεν είχε κανένα απολύτως πρόβληµα µε το εξοπλιστικό
πρόγραµµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ήσασταν εκεί;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα δείτε την επαύριον. Όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν, θα µε δικαιώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ήσασταν εκεί, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εκεί για το εξοπλιστικό πρόγραµµα
δεν είχε κανένα απολύτως πρόβληµα. Βεβαίως, γιατί τα λεφτά
πηγαίνουν στο εξωτερικό. Κάπου αλλού πηγαίνουν τα λεφτά.
Είχε όµως πρόβληµα µε τις λειτουργικές δαπάνες, ότι θα έπρεπε
να περιοριστούν κατά 20%. Μα, αν περιοριστούν οι δαπάνες της
εθνικής µας άµυνας κατά 20%, το σύστηµα θα καταρρεύσει. Και
επειδή έχετε παρέµβει, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι από σας δόθηκαν τα στοιχεία στην τρόικα και να το διαψεύσετε. ∆ιαφορετικά δεν θα είχατε την πρεµούρα να κάνετε παρέµβαση στα
λεγόµενά µου.
Και ξέρετε ο κ. Βενιζέλος πώς αντέδρασε σε όλα αυτά; Έκανε
µια ανακοίνωση. Να πώς ξέρω, κύριε Υπουργέ. Έκανε µια ανακοίνωση που κυκλοφορεί. Είπε: «Η συνάντηση έγινε σε φιλικό
κλίµα, µε δηµιουργικό πνεύµα και µε πλήρη κατανόηση του ιδιαιτέρου θεσµικού ρόλου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». Και
εγώ σας ερωτώ. Ποια είναι η κατανόηση του ιδιαιτέρου θεσµικού ρόλου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας όταν όλο το οικονοµικό πρόγραµµα της Κυβέρνησης, σε σχέση µε τον αµυντικό
µηχανισµό της χώρας, ήταν µπροστά στο κλιµάκιο της τρόικα;
Πώς έγινε αυτό το πράγµα; Να µας το εξηγήσετε. Υπάρχει µία
λογική αντίφαση.
Σας τα λέω όµως αυτά τώρα, κύριε Υπουργέ, για να καταλήξω
αλλού. Ξεκίνησα από τις αµυντικές δαπάνες για να καταλήξω

αλλού. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχετε συναινέσει σε κάτι το
οποίο το έχει οµολογήσει ο Υφυπουργός κ. Σαχινίδης στην Αίθουσα, σε επίκαιρη ερώτηση. Τι έχετε συµφωνήσει; Όταν κάποια
κράτη-µέλη είναι απείθαρχα, όσον αφορά την τήρηση των όρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δηλαδή τα ελλείµµατα βγαίνουν εκτός των
προβλέψεων, το δηµόσιο χρέος βγαίνει εκτός των προβλέψεων,
τότε θα υφίστανται τιµωρία. Θα τους περικόπτονται επιδοτήσεις
και οι έρµοι οι αγρότες θα κληθούν να πληρώσουν «τη νύφη» του
κοψίµατος των επιδοτήσεων. Αυτά έχετε οµολογήσει µέσα σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα!
Ξέρετε όµως γιατί σας τα λέω; ∆ιότι θέλω να σας κάνω µία
πρόταση. Όταν πάτε ξανά και δείτε τους οµολόγους σας, να
τους πείτε ότι: «Συµφωνούµε µε όλα αυτά που λέτε» -γιατί εσείς
συµφωνήσατε αµαχητί- «υπό την προϋπόθεση ότι οι αµυντικές
δαπάνες δεν θα συµπεριλαµβάνονται στο ετήσιο έλλειµµα και
στο δηµόσιο χρέος της χώρας». Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, αν δώσετε µια τέτοια µάχη, η οικονοµική πραγµατικότητα στη χώρα θα
αλλάξει άρδην. Πέφτουµε αµαχητί όµως, δεν δίνουµε καµµία
µάχη!
Και τέλος, θέλω να σας κάνω µία ερώτηση. Απλώς µία ερώτηση θα κάνω και τελειώνω, και θα µου δώσετε µία απάντηση.
Υπάρχει επίσηµη προσφορά από την τουρκική τράπεζα «ZIRAAT», που δραστηριοποιείται και στη Θράκη –θέλει να πάει και
στη Θεσσαλονίκη, κύριε Βελόπουλε- για εξαγορά της Αγροτικής
Τράπεζας Ελλάδος; Ερώτηµα, περιµένω ξεκάθαρη απάντηση.
Και τελειώνω αναφερόµενος στην Ολυµπιακή. Εδώ έχουµε
απολυµένους ανθρώπους που έχουν να πάρουν χρήµατα εδώ και
επτά µήνες. Οι άνθρωποι αυτοί, για να τα βγάλουν πέρα, να επιβιώσουν, καταφεύγουν στις τράπεζες, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ο νόµος 3717/2008, παράγραφος 4, ήταν ξεκάθαρος. ∆ύο µήνες
µετά την απόλυση παίρνουν τα χρήµατα και εφάπαξ το ποσό.
Εδώ τώρα µιλάµε για οµόλογα. Ποια η εγγύηση των οµολόγων
και σε τι χρονικό βάθος πάνε τα οµόλογα αυτά; Πρέπει να δώσετε ξεκάθαρες απαντήσεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν µια
µεγάλη ανασφάλεια, ατοµική και οικογενειακή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Αχαΐας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ας µιλήσουµε και για το νοµοσχέδιο µετά από
τις παρατηρήσεις των συναδέλφων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τίτλος και µόνο του νοµοσχεδίου «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» περιγράφει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η διαχείριση των οικονοµικών του κράτους
και η ευθύνη πάνε µαζί.
Ξεκινάω απ’ αυτή τη διάσταση του ζητήµατος, διότι θεωρώ
ότι η έλλειψη εξατοµικευµένης ευθύνης είναι από τους βασικότερους λόγους που µας έχουν οδηγήσει στη σηµερινή οικονοµική κατάσταση. Χρειάζεται να σταµατήσει το πάγιο σχεδόν
φαινόµενο του να πέφτουν έξω όλοι οι προϋπολογισµοί και ταυτόχρονα κανείς να µην είναι υπεύθυνος γι’ αυτό. Πρέπει να µπει
ένα τέρµα στις «µαύρες τρύπες», να µην µπορεί στο µέλλον ο
κόσµος να ρωτάει: «Πού πήγαν τα λεφτά;» κι εµείς να µην έχουµε
να δώσουµε απάντηση.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε αλλάζει ριζικά τον τρόπο κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του κρατικού προϋπολογισµού, µε τη δηµιουργία σύγχρονων δηµοσιονοµικών
κανόνων και αρχών. Τίθενται για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα συγκεκριµένες αρχές που πρέπει να διέπουν τη δηµοσιονοµική διαχείριση.
Συγκεκριµένα, οι αρχές αυτές είναι:
Πρώτον, η αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η
οποία συνδέει ευθέως τη διάθεση των κρατικών πόρων µε την
αποτελεσµατικότητα της τελικής χρήσης αυτών των πόρων. ∆ηλαδή δεν µας ενδιαφέρει µόνο το ύψος των ποσών που δαπανώνται, αλλά και το αν «πιάνουν τόπο».
∆εύτερον, η αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η
οποία επιβάλλει τη λογοδοσία της Κυβέρνησης απέναντι στη
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Βουλή.
Τρίτον, η αρχή της διαφάνειας, µε στόχο την πρόληψη και την
καταπολέµηση της διαφθοράς.
Και, τέταρτον, η αρχή της ειλικρίνειας, που διασφαλίζει την
ακρίβεια των στοιχείων, µε βάση τα οποία γίνεται οποιαδήποτε
οικονοµική πρόβλεψη.
Αντιλαµβάνεται κανείς ότι δεν πρόκειται για γενικές, αφηρηµένες έννοιες, αλλά για συγκεκριµένες αρχές που θα επηρεάσουν καταλυτικά τον τρόπο κατάρτισης και εκτέλεσης των
µελλοντικών προϋπολογισµών, αρχές που αφορούν τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, αρχές και κανόνες που αφορούν
στο περιεχόµενο τόσο του κρατικού προϋπολογισµού, όσο και
του προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης.
Με το νοµοσχέδιο εισάγεται το Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο Στρατηγικής, το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή, µε
τριετή ορίζοντα. Σε αυτό θα περιλαµβάνονται όλοι οι στόχοι της
Κυβέρνησης για τα επόµενα τρία χρόνια. ∆ηµιουργείται µε τον
τρόπο αυτό η στρατηγική, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να
καταρτίζονται και να εκτελούνται όλοι οι προϋπολογισµοί. Αυτό
σηµαίνει ότι από τον κρατικό προϋπολογισµό µέχρι τον προϋπολογισµό των Υπουργείων, των νοσοκοµείων, των νοµικών προσώπων, όλοι θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τους στόχους της
κρατικής στρατηγικής.
Επιτυγχάνεται έτσι η µέγιστη δυνατότητα συντονισµού όλων
των φορέων του κράτους και, κατά συνέπεια, η ορθολογικότερη
διάθεση και διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος.
Εισάγεται η ευθύνη των Υπουργών στην κατάρτιση, παρακολούθηση και έλεγχο των προϋπολογισµών τους. Κάθε αρµόδιος
Υπουργός έχει συγκεκριµένες δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες και
ευθύνες για τη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισµού του
φορέα του. Οφείλει να καταρτίζει και να εκτελεί τον προϋπολογισµό του φορέα του, σύµφωνα µε τα ανώτατα όρια και τους
στόχους που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό
Πλαίσιο Στρατηγικής. Να σηµειώσω εδώ ότι σε κάθε Υπουργείο
θα δηµιουργηθεί και ειδική ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού, που θα
εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν τον προϋπολογισµό.
∆ιευρύνονται οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο θα παρακολουθεί πλέον την
εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισµού των φορέων της γενικής
κυβέρνησης και θα ασκεί έλεγχο στην οικονοµική διαχείριση των
δηµοσίων επιχειρήσεων και των δηµοσίων οργανισµών. Στον
έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα υπόκεινται στο
εξής όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στο κράτος, επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από
τον κρατικό προϋπολογισµό ή και ακόµα από τον προϋπολογισµό φορέων της γενικής κυβέρνησης, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Ορίζεται ανώτατο όριο δαπανών για το κράτος, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συντονισµός όλων των φορέων, η αντιµετώπιση της κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος και η αποτελεσµατική χρήση των διατιθέµενων πόρων
αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη στη
χώρα µας. Το νοµοσχέδιο για τη δηµοσιονοµική διαχείριση και
ευθύνη θέτει τις βάσεις που θα µας επιτρέψουν να εργαστούµε
προς αυτή την κατεύθυνση.
Επίσης πρέπει να αναφερθούµε εδώ στον ειδικό ρόλο που
αναλαµβάνει η Βουλή µε τη δηµιουργία του ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισµού. Μέριµνά του θα είναι η τήρηση των δηµοσιονοµικών στόχων που έχουν τεθεί και η ενεργή στήριξη της
Βουλής στον έλεγχο της πορείας του προϋπολογισµού.
Η δεύτερη σηµαντική αρµοδιότητα που αναγνωρίζεται στη
Βουλή είναι η έγκριση που θα πρέπει να παρέχει για κάθε πρόσθετη δαπάνη. Από εδώ και στο εξής θα πρέπει να υπάρχει συµπληρωµατικός προϋπολογισµός για οποιαδήποτε αλλαγή, ο
οποίος θα πρέπει να αξιολογείται και να εγκρίνεται από τη
Βουλή.
Με άλλα λόγια, δεν θα µπορεί να υπάρξει καµµία –µα, καµµίαδαπάνη, αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί από τη Βουλή. Μ’
αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται και η διαφάνεια, αλλά και η ίδια η
δηµοκρατία, αφού αποκτάται η δυνατότητα αξιολόγησης των κυ-
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βερνητικών αποτελεσµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρούνται ορισµένες σηµαντικές δηµοσιονοµικές τοµές. Όλες οι
προθέσεις και το σκεπτικό της Κυβέρνησης εστιάζουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας µας. Θεωρώ ότι µ’ αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία και
την υπερψήφισή της από τη Βουλή, δείχνουµε τη βούλησή µας
για διαφανείς διαδικασίες, αποτελεσµατικές διαδικασίες που
αποτυπώνουν µε σαφήνεια τους ρόλους και τις υποχρεώσεις
όλων των φορέων. Μιλάµε για διαδικασίες που θα απαγκιστρώσουν τη χώρα από το τέλµα της ύφεσης και θα την οδηγήσουν σε
ένα καλύτερο αύριο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Παπαδόπουλο.
Το λόγο έχει ο Σπύρος Μοσχόπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Κεφαλλονιάς.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να αποφύγω ένα µικρό
σχολιασµό. ∆ηµοκρατία για µένα σηµαίνει διάλογος, διαβούλευση, εξαντλητικός διάλογος και όχι µία ατέρµονη διαδικασία,
χωρίς συγκεκριµένες αποφάσεις. Εάν δεν µπορεί µέσα απ’ αυτή
τη διαδικασία να ληφθούν αποφάσεις, τότε τις αποφάσεις τις
παίρνει η Κυβέρνηση που έχει τη λαϊκή εντολή να το κάνει αυτό.
Ένα δεύτερο σηµείο που θέλω να θίξω είναι ότι ελευθερία σηµαίνει σεβασµός στην ελευθερία και τα δικαιώµατα των άλλων.
Σε καµµία περίπτωση δεν σηµαίνει εκβιασµό.
Τώρα θα αναφερθώ στο νοµοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δηµοσιονοµικοί κανόνες που ισχύουν στη χώρα µας
από το 1969, µε ελάχιστες τροποποιήσεις του ν. 2362/1995, µας
οδήγησαν στην τελευταία θέση ποιότητας και αξιοπιστίας στη
διεθνή αξιολόγηση, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µοντέλα και
πρακτικές των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι γνωστές σε όλους οι παθογένειες του σηµερινού δηµοσιονοµικού συστήµατος, οι συνεχείς υπερβάσεις δαπανών, η
αδιαφάνεια, η κατασπατάληση δηµοσίων πόρων, η έλλειψη αξιολόγησης δαπανών, η αποδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών.
Για παράδειγµα, εδώ θα αναφέρω ότι η Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Νοµό Κεφαλλονιάς αποτελείται από το διευθυντή και έναν υπάλληλο. Και αυτή τη στιγµή εκατοµµύρια ευρώ
υπάρχουν στα ταµεία της νοµαρχίας ή και σε άλλους οργανισµούς και χίλια τριακόσια εντάλµατα περιµένουν για να ελεγχθούν από την αρµόδια Υπηρεσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αναχρονιστικός τρόπος απεικόνισης των δηµόσιων λογιστικών, µε την απουσία τυποποιηµένου λογιστικού σχεδίου και την κατάρτιση οικονοµικών
καταστάσεων που δεν βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, δυσχεραίνει την ορθολογικότερη αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων, την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους, υπονοµεύει τη διαφάνεια και τον έλεγχο των δηµοσίων οικονοµικών και συµβάλλει
στην αξιοπιστία µας προς τις αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΟΟΣΑ και τις αγορές.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα στη Βουλή καθορίζει
τους κανόνες και τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση
των δηµοσίων οικονοµικών, τον έλεγχό τους και τη σύγχρονη
απεικόνισή τους κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, προκειµένου να υπάρχει λογοδοσία, διαφάνεια και έλεγχος.
Ξεκαθαρίζουν οι αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµικών,
όπως επίσης ξεκαθαρίζουν οι δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες και
ευθύνες κάθε Υπουργού και φορέα της γενικής κυβέρνησης. Τα
εργαλεία εφαρµογής και ελέγχου του προϋπολογισµού, το Ελεγκτικό Συνέδριο που ασκεί τον προληπτικό και τακτικό έλεγχο, ο
εσωτερικός έλεγχος των φορέων της γενικής κυβέρνησης και το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ασκούν τον έλεγχο στην οικονοµική διαχείριση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η λογιστική παρακολούθηση και κατάρτιση προϋπολογισµού, ισολογισµού και
απολογισµού του κράτους, έρχονται µε το παρόν νοµοσχέδιο να

424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

συµπληρωθούν µε τη σηµαντική τοµή που είναι η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Προϋπολογισµού στη Βουλή, όπου τα Υπουργεία και οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να
παρέχουν τις απαιτούµενες και τις αιτούµενες πληροφορίες
στους Βουλευτές, προκειµένου να ελέγχεται η υλοποίηση του
προϋπολογισµού από τη Βουλή.
Ακόµα, η θέσπιση των υποχρεώσεων του διατάκτη, το ασυµβίβαστο µε τις υποχρεώσεις του δηµοσίου υπόλογου, η τοποθέτηση µε αυξηµένα προσόντα προϊσταµένων των Οικονοµικών
Υπηρεσιών στις Υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης και οι ατοµικές τους ευθύνες που ορίζονται στο παρόν νοµοσχέδιο, πέρα
από τις πειθαρχικές ποινές για τους ίδιους σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις δαπάνες.
Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις του κράτους λύεται µε την έγκρισή τους εντός του ετήσιου
κρατικού προϋπολογισµού. Αν χρειαστεί επιπλέον καθαρός δανεισµός εντός του οικονοµικού έτους, γίνεται µε την έγκριση από
τη Βουλή συµπληρωµατικού προϋπολογισµού πριν από την υπογραφή της νέας δανειακής σύµβασης.
Στο παρόν νοµοσχέδιο ορίζονται και οι προϋποθέσεις για τη
σύναψη δανείων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε ύψος τα ετήσια έσοδά τους και οι πληρωµές σε χρεωλύσια ανά έτος δεν µπορεί να υπερβαίνουν το
15% των ετήσιων ιδίων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι γνωστή σε όλους µας η ασυδοσία του δανεισµού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τους έχει οδηγήσει στην
υπερχρέωση, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν
στις υπηρεσίες που υποχρεούνται να παρέχουν στους δηµότες
τους, αφού χωρίς µελέτη δανείζονται για να πληρώσουν µισθοδοσίες υπαλλήλων που µερικούς απ’ αυτούς, όπως είναι γνωστό,
τους «φόρτωσε» η προηγούµενη κυβέρνηση στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έτσι δεν µπορούν να επενδύουν στην
ανάπτυξη.
Ένα ακόµα σηµαντικό µέτρο είναι ο υποχρεωτικός ορισµός
πλαφόν στις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης και των φορέων
της και η υποχρεωτική κοινοποίηση της ανάληψης κάθε υποχρέωσης της αρµόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους πριν την εκταµίευσή τους.
Αυτό το µέτρο βοηθά στην καθηµερινή ενηµέρωση του Υπουργού των Οικονοµικών και µέσω αυτού και της Κυβέρνησης σχετικά µε την πορεία του εγκεκριµένου προϋπολογισµού,
προκειµένου να γίνουν έγκαιρα οι διαρθρωτικές κινήσεις µε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που θα υποβληθεί για έγκριση
στη Βουλή εντός του οικονοµικού έτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις σηµερινές συνθήκες της
οικονοµικής κρίσης, η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση στη
Βουλή ένα νόµο που υλοποιεί την κορυφαία µεταρρύθµιση του
δηµοσιονοµικού µας συστήµατος. Είναι µία µεταρρύθµιση που
είναι απαραίτητη για την έξοδο από την κρίση, αφού συµβάλλει
στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους, προάγοντας
τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας.
Συµβάλλει, επίσης, στην ανάκτηση της χαµένης αξιοπιστίας
των πολιτών απέναντι στο κράτος και µας καθιστά αξιόπιστους
στους εταίρους µας και στις αγορές που είναι βασικός παράγοντας για την έξοδο από τη δύσκολη θέση που βρισκόµαστε.
Η διπλογραφική λογιστική σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα,
πέρα από εισπράξεις και πληρωµές, απεικονίζει τα έσοδα και τα
έξοδα του κράτους, οδηγεί σε ισολογισµό και προσδιορισµό καθαρής θέσης των πολιτών, χωρίς τερτίπια και κρυφά κονδύλια,
λειτουργώντας στα πλαίσια της αυτοτέλειας των χρήσεων, σε
συνδυασµό µε τους κανόνες λειτουργίας και την αναβάθµιση των
ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους.
Έτσι, θα αποκατασταθεί η χαµένη µας αξιοπιστία των περασµένων χρόνων µε τα πλαστά στοιχεία και τα «µαγειρέµατα» των
αριθµών που έκανε η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και που
όλοι γνωρίζουµε ότι µας έφθασε ένα βήµα πριν την πτώχευση.

Η ενίσχυση του ρόλου της Βουλής µε τη δηµιουργία του γραφείου προϋπολογισµού, θα αναβαθµίσει την ποιότητα των προϋπολογισµών που ψηφίζονται, ως προς τη σκοπιµότητα των
δαπανών που προβλέπει και ως προς την απεικόνιση της πάγιας
περιουσίας της κεντρικής διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο µπαίνουν οι κανόνες που θα µας οδηγήσουν όλους να γνωρίζουµε
και να χρησιµοποιούµε τα ίδια πραγµατικά και αντικειµενικά στοιχεία και µεγέθη της οικονοµικής διαχείρισης, προκειµένου να
αποδώσουµε σε κάθε κυβέρνηση το βαθµό επιτυχίας ή αποτυχίας άσκησης της οικονοµικής της πολιτικής.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που προάγει τον εξορθολογισµό των δηµοσίων δαπανών, τον έλεγχο, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και
βοηθά να αντιµετωπίσουµε τη χαµένη αξιοπιστία µας που έχει
ανάγκη ο τόπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ολοκληρώνουµε τον κατάλογο των οµιλητών µε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Γρηγόριο Ψαριανό.
Ορίστε, κύριε Ψαριανέ, έχετε το λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, βλέπουµε για µια ακόµη φορά την προσπάθεια της Κυβέρνησης να φέρει ένα νοµοσχέδιο, που επιβεβαιώνει την κρίση ταυτότητας της Κυβέρνησης.
Αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο και ενώ, κατ’ αρχάς, περιλαµβάνει κάποια θετικά για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού,
όπως η προσπάθεια για εξορθολογισµό της διαδικασίας κατάρτισής του, δηµιουργεί ταυτόχρονα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις µε άλλα νοµοσχέδια και σοβαρά παρελκόµενα προβλήµατα.
Το µεγαλύτερο απ’ αυτά είναι ότι θεσπίζει µε το άρθρο 3 ένα
συγκεντρωτισµό και υπερβολικές εξουσίες στο Υπουργείο Οικονοµικών και µάλιστα στον ίδιο τον Υπουργό.
Ξέρετε ότι στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα ο Κλεισθένης, για να προστατέψει το δηµοκρατικό πολίτευµα από τις
υπερεξουσίες των πολιτικών, θέσπισε ακόµη και τον εξοστρακισµό και την εξορία. Εδώ προχωράµε συνέχεια σε έναν ασύδοτο
συγκεντρωτισµό και προσπαθούµε συνέχεια να οδηγούµαστε σε
έναν εξουσιακό συγκεντρωτισµό.
Αντιλαµβανόµαστε ότι µάλλον γίνεται, για να υπηρετήσει δικές
της σκοπιµότητες -δηλαδή της Κυβέρνησης– πελατειακές, ψηφοθηρικές επιλογές και υπαγορεύσεις που βασίζονται στο µνηµόνιο ή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στις εντολές του.
∆ιαφωνούµε, λοιπόν, γιατί θεωρούµε ότι είναι αντιδηµοκρατικό να γίνεται πανίσχυρη η εκτελεστική εξουσία και είναι ζήτηµα
στοιχειώδους δηµοκρατικής λειτουργίας να ελέγχεται η Κυβέρνηση, τουλάχιστον, από τη νοµοθετική εξουσία και το Κοινοβούλιο. Πρέπει δηλαδή να ενισχύσουµε και να ενισχύουµε το ρόλο
της Βουλής.
Από παλιά είχαµε κάνει προτάσεις, αλλά, δυστυχώς, «εις ώτα
µη ακουόντων», ως συνήθως. Αναφερόµασταν, πρώτον, στη θεσµοθέτηση πολυετούς προϋπολογισµού. ∆εύτερον, στην κατάργηση των ειδικών λογαριασµών. Τρίτον, στη θεσµοθέτηση της
αρχής της διαβούλευσης µε τα κόµµατα και τους φορείς, πριν
από την οριστικοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισµού,
στο πλαίσιο της ∆ιαρκούς Επιτροπής της Βουλής και τέλος τα
θέµατα της σηµαντικής απόκλισης του προϋπολογισµού κατά
την εκτέλεσή του.
Να πούµε εδώ ότι ποτέ δεν έχει συζητηθεί απολογισµός του
προϋπολογισµού και δεχόµαστε όλοι να καταγράφονται απίθανες αποκλίσεις του, σαν να µη συµβαίνει τίποτα, και άλλες για τη
διαφάνεια και τον έλεγχο στη διαδικασία της κατάρτισης.
Γι’ αυτό είχαµε προτείνει και τη δηµιουργία ενός Γραφείου
Προϋπολογισµού της Βουλής από το 2004 στην Αριστερά, κάτι
το οποίο βλέπουµε µε ευχάριστη έκπληξη να υιοθετείται µε το
άρθρο 12. Κατ’ αρχάς, µας βρίσκει σύµφωνους. Όµως, δεν υιοθετούνται πλήρως οι θέσεις για την εύρυθµη λειτουργία και τη
διάρθρωσή του.
Είναι πολλά ακόµη αυτά που έχουµε να πούµε. Έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις, αλλά θεωρούµε σηµαντικό να προτάξουµε, να σταθούµε και να αναφερθούµε ιδιαίτερα στις
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τροπολογίες που έρχονται µε το νοµοσχέδιο, µε τις οποίες
έχουµε σοβαρότατες διαφωνίες.
Κατ’ αρχάς, για την τροπολογία της ακύρωσης των αποφάσεων του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας θέλω να µεταφέρω τις δηλώσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατικής
Αριστεράς Φώτη Κουβέλη. Πρέπει να σας πω –µε τα λόγια τουότι είναι απαράδεκτο να καταργούνται ρυθµίσεις, οι οποίες είναι
αποτέλεσµα ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Οι
ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις είναι πρόβλεψη του
Συντάγµατος και κανένας νοµοθέτης, καµµιά Βουλή, µε όποια
πλειοψηφία, δεν δικαιούται να τις καταργεί.
Κανείς δεν δικαιούται να καταργεί τις συµβάσεις που προέκυψαν από ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, πολύ, δε, περισσότερο, όταν η αποµείωση της αµοιβής εργασίας σε καµµία
περίπτωση δεν συντελεί στη µείωση, ούτε του ελλείµµατος ούτε
του χρέους. Αντίθετα, η αποµειωµένη αµοιβή εργασίας δεν µπορεί να µετέχει στην παραγωγική διαδικασία αυτού του τόπου.
Και ενώ, λοιπόν, έρχεται η Κυβέρνηση να ακυρώσει διαιτητική
απόφαση, που αφορά την αύξηση 1,5%-2% -ας πούµε- σε µισθούς των ταχυµεταφορέων και µάλιστα µε συµφωνία της εργοδοσίας του, καταργώντας επί της ουσίας τον Οργανισµό
∆ιαιτησίας, µε την επόµενη τροπολογία, µεταξύ άλλων, έρχεται
να βελτιώσει ετησίως κατά 14.100 περίπου τις αποδοχές του γενικού διευθυντή του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους,
και µάλιστα αναδροµικά.
Επίσης, στην ίδια τροπολογία στο άρθρο 4 γίνεται κάτι πάρα
πολύ επικίνδυνο, κατά την άποψή µας. Η τροπολογία αυτή αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3717/2008, που προβλέπει χορήγηση εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης σε όσους
ανήκουν στο τακτικό και εποχικό προσωπικό των εργαζόµενων
των εταιρειών της Ολυµπιακής και δίνει τη δυνατότητα στον
Υπουργό Οικονοµικών να τους καταβάλει αυτήν την κοινωνική
ενίσχυση, είτε µε καταβολή µετρητών είτε µε έκδοση οµολόγων
του δηµοσίου. ∆ηλαδή, πληρώνουµε µε οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου τους εργαζόµενους.
Τελευταία αφήνουµε την τροπολογία για τις οριζόµενες υπερενισχυµένες αρµοδιότητες της διυπουργικής επιτροπής αποκρατικοποιήσεων για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του
δηµοσίου, όπου µάλιστα ορίζονται στην έννοια του «περιουσιακού στοιχείου» κινητά, ακίνητα, κάθε είδους εµπράγµατα δικαιώµατα, ενοχικά, περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα, δικαιώµατα
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και πνευµατικά δικαιώµατα.
Την, δε, αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου, το ξεπούληµα δηλαδή, την εξαιρεί από τον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγχαρητήρια! Θα έπρεπε
δηλαδή να πανηγυρίζουµε. Αυτό είναι άλλη µία µεγάλη νέα
έµπνευση, σαν να πρόκειται για επιτροπή µε αρµοδιότητες εκποίησης συµφερόντων του δηµοσίου.
Αν και υπάρχουν επιµέρους διατάξεις, µε τις οποίες συµφωνούµε, το νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από τις τροπολογίες και
από το άρθρο 3 των υπερεξουσιών του Υπουργού Οικονοµίας,
καθώς και από τις τροπολογίες, που ανέφερα, γι’ αυτές τις αποφάσεις της κατάργησης των αποφάσεων της διαιτησίας και τις
υπόλοιπες αναφερόµενες αρµοδιότητες. Τις καταψηφίζουµε και
αυτές και το νοµοσχέδιο συνολικά.
Επειδή έγινε λόγος και γίνεται µεγάλος θόρυβος σήµερα µε
την επίταξη των βυτιοφορέων και των ιδιοκτητών φορτηγών, πρέπει να πούµε ότι, και ως άνθρωποι της πολιτικής και κοινωνικής
ζωής και ως πολίτες αυτού του τόπου, και εµείς, ως εκπρόσωποι
της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, και ως προοδευτικοί άνθρωποι,
δεν είναι δυνατόν κανείς νοήµων άνθρωπος, σήµερα στην Ελλάδα, να δέχεται να υπάρχουν κλειστά επαγγέλµατα. Είναι απαράδεκτο και αντιδηµοκρατικό.
Τι πάει να πει κλειστά επαγγέλµατα; Είναι εντελώς παρανοϊκό!
∆εν έχει καµµία σχέση µε τη δηµοκρατία. ∆εν έχει καµµία σχέση
µε τη λειτουργία του ανθρώπου. ∆ηλαδή όλοι οι εργαζόµενοι,
που εργάζονται σε ανοικτά επαγγέλµατα, είναι ηλίθιοι ή κορόιδα;
Τι σηµαίνει κλειστά επαγγέλµατα και κάστες, που καθορίζουν
άδειες αυτοκινήτων, πρακτορείων, γραφείων και τις µεταπουλούν µε τεράστια ποσά, κερδίζοντας οι ίδιοι πράγµατα, που δεν
φορολογούνται, που το κράτος δεν έχει καµµία συµµετοχή σε
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αυτά, δηλαδή παίρνει ψίχουλα; Καθόµαστε και συζητάµε τώρα
για τα κλειστά επαγγέλµατα;
Τι σηµαίνει κλειστά επαγγέλµατα; Είµαστε τελείως αντίθετοι
µε τη λογική αυτή. ∆εν υπάρχει νοήµων άνθρωπος –ελπίζω- που
να συµφωνεί µε κάτι τέτοιο. Επίσης, είµαστε τελείως αντίθετοι
στη διαδικασία της µη εξάντλησης κάθε ορίου, κάθε πιθανότητας συνδιαλλαγής, συζήτησης, διαπραγµάτευσης και να προχωράµε µέσα σε µια µέρα σε επίταξη για επιστράτευση. Είναι δύο
πράγµατα, απολύτως απαράδεκτα, τα οποία και καταδικάζουµε.
Κλείνοντας, θα σας πω ότι, θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο
και επί της αρχής και στα άρθρα και στις τροπολογίες και στο
σύνολο. Πιστεύουµε και ελπίζουµε ότι δεν θα υπάρχουν –τουλάχιστον σε σύντοµο χρονικό διάστηµα- αυτά τα λεγόµενα κλειστά
επαγγέλµατα. Αυτές οι ιδιαίτερες κάστες ανθρώπων, που ταλαιπωρούν το κοινωνικό σύνολο και το δηµόσιο συµφέρον. Είναι
απαράδεκτη η µέθοδος της Κυβέρνησης, που άφησε τα πράγµατα να οδηγηθούν εκεί και τώρα κάνει επίταξη για επιστρατεύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ξεκινήσω από µία παραδοχή, που θεωρώ δεδοµένο ότι εκφράζει όλους µας. Το υφιστάµενο πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης απέχει πάρα πολύ
από το να µας ικανοποιεί. Απέχει πολύ περισσότερο από το να
αποτελεί ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο διαχείρισης του δηµοσίου
χρήµατος και εξυπηρέτησης των συµφερόντων των πολιτών της
χώρας.
Η οικονοµική διαχείριση στο κράτος στον στενό, αλλά και στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ο τρόπος που διαχειριζόµαστε τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου, τα χρήµατα που πρέπει να
επιστρέφουν σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας µέσα από δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες, τα χρήµατα των µελλοντικών γενεών,
όλα αυτά σε µεγάλο βαθµό αντικατοπτρίζουν και την ποιότητα
της λειτουργίας του ίδιου του κρατικού µηχανισµού. Κάθε προϋπολογισµός βασίζεται σε προβλέψεις και άρα, έχει ένα βαθµό
αβεβαιότητας. Όµως, οι αποκλίσεις που παρατηρούνται κάθε
χρόνο στην εκτέλεση του ελληνικού κρατικού προϋπολογισµού
σε σχέση µε τους στόχους, που τίθενται, είναι ενδεικτικές της
χαλαρής, χωρίς έλεγχο και προγραµµατισµό δηµοσιονοµικής
διαχείρισης που γίνεται στη χώρα µας. Αν πάρει κανείς µόνο την
τελευταία πενταετία, παρατηρεί αποκλίσεις τεράστιες µεταξύ
προγραµµατισµού και τελικού ελλείµµατος: Το 2004 απόκλιση
πάνω από 6 δισ.. Το 2005 5 δισ.. Το 2006 –καλή χρονιά- 0,3 δισ..
Το 2007 1,5 δισ.. Το 2008 5,6 δισ.. Και βέβαια το 2009 απόκλιση
22 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό, που τέθηκε
και στο τελικό έλλειµµα του χρόνου.
∆υστυχώς, τα χαρακτηριστικά αυτά, στο υπάρχον πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης, σήµερα, τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται από προβλήµατα και παθογένειες που ξέρουµε όλοι ότι
έχει το ελληνικό κράτος: τη χαµηλή ποιότητα στο σχεδιασµό και
στην εφαρµογή µιας πολιτικής που θα έπρεπε να έχει αποκλειστικό γνώµονα την αποδοτική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Την
αδιαφάνεια και την εξυπηρέτηση αλλότριων συµφερόντων, είτε
συνειδητά είτε λόγω απουσίας µηχανισµών πραγµατικού ελέγχου και λογοδοσίας. Την επικράτηση του νόµου του ισχυρού, είτε
αυτός είναι πολίτης είτε είναι δηµόσιος λειτουργός, του οποίου
ο λόγος και η συµπεριφορά επικυριαρχεί πάνω σε κάθε θεσµό.
Για παράδειγµα, για τη δαπάνη που µπορεί ή δεν µπορεί να γίνει
και το µέγεθός της, για το φόρο που θα εισπραχθεί ή δεν θα εισπραχθεί και από ποιους, για το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα
που θα έχει µια οµάδα σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Και αν αυτή
δεν είναι η εικόνα που επικρατεί για το σύνολο της εκτέλεσης
του προϋπολογισµού, είναι σίγουρα η εικόνα που εµφανίζουν µεγάλα τµήµατα της οικονοµικής διαχείρισης του δηµοσίου.
∆εν είναι λίγες οι φορές που Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες
του Κοινοβουλίου έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους και τις ενστάσεις τους για τον τρόπο που καταρτίζεται, ελέγχεται και εκτε-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

λείται ο κρατικός προϋπολογισµός. Για τον περιορισµένο λόγο
και την ελάχιστη πληροφόρηση που έχει η Εθνική Αντιπροσωπεία
πάνω στον κρισιµότερο, ίσως, νόµο που καλείται να ψηφίσει κάθε
χρόνο και για το γεγονός ότι ο κρατικός προϋπολογισµός, που
µέχρι σήµερα καταρτίζαµε και ψηφίζαµε εδώ, στην πράξη αποτελούσε µικρό µέρος της συνολικής δηµόσιας δαπάνης, αφού
περιελάµβανε µόνο το κράτος, τη λεγόµενη κεντρική διοίκηση
και όχι τη δαπάνη που γίνεται µε κρατικό δανεισµό και µε δηµόσια έσοδα, εκτός της στενής εποπτείας των Υπουργείων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουµε να
αλλάξουµε. Αυτό το αποδεικνύουµε από την πρώτη ηµέρα που
αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Πέρυσι το ∆εκέµβριο, ψηφίσαµε έναν προϋπολογισµό, ο
οποίος περιελάµβανε τη µέγιστη δυνατή πληροφόρηση που ήταν
δυνατόν να επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονοµικών στο χρόνο
που είχε και µε τα µέσα που τότε διέθετε. Η οικονοµική διαχείριση του 2010, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης που προέκυψε λόγω της οικονοµικής συγκυρίας για αναθεώρηση των
στόχων, των προβλέψεων και των µέτρων, εκτελείται µε τη µέγιστη δυνατή εµπλοκή και έλεγχο του Κοινοβουλίου. Και τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού δηµοσιεύονται
µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια που έχει υπάρξει µέχρι
τώρα, µε συνέπεια, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες δύο φορές
το µήνα.
Παράλληλα, σε θεσµικό επίπεδο, προχωρήσαµε σε µια σειρά
από πολύ σηµαντικές τοµές. ∆ηµιουργήσαµε την Ανεξάρτητη Ελληνική Στατιστική Αρχή, ώστε να υπάρχει ένας ισχυρός φορέας
παραγωγής και δηµοσιοποίησης δηµοσιονοµικών στοιχείων
εκτός του στενού ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών, µε
άµεση αναφορά στη Βουλή, ώστε να δηµιουργηθεί µια ακόµα δικλίδα ασφαλείας στο σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης. ∆ηµιουργούµε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών στο δηµόσιο, που θα
περιλάβει όλη τη µισθοδοσία του δηµοσίου σε συνέχεια της απογραφής, που ολοκληρώθηκε, µε λεπτοµερή καταγραφή όλων
των αµειβόµενων από το δηµόσιο, ώστε να υπάρξει αποτελεσµατικός έλεγχος της µεγαλύτερης µονάδας κόστους στο δηµόσιο τοµέα. Και βέβαια, προχωρά µε ταχείς ρυθµούς η
ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστηµάτων καταγραφής και
παρακολούθησης των δηµοσίων δαπανών και των υποχρεώσεων
που αναλαµβάνονται, τόσο σε κεντρική όσο και σε γενική κυβέρνηση.
Από το 2011, θα µπορούµε να παρακολουθούµε την εκτέλεση
του προϋπολογισµού σε καθηµερινή βάση, κωδικό προς κωδικό.
Με άλλα λόγια, από τον Οκτώβριο του 2009 µέχρι σήµερα, κάναµε ό,τι µπορούσαµε να κάνουµε µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, για να υπερασπιστούµε και να εµπεδώσουµε τις αρχές που
–πιστεύω- όλοι θέλουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα να κυριαρχήσουν
στο σύστηµα διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. Να αποδίδονται τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου πίσω στον ίδιο µε
διαφάνεια και µε κοινωνική λογοδοσία.
Σήµερα, κάνουµε το επόµενο βήµα µε το νοµοσχέδιο, το οποίο
ψηφίζουµε, για τη δηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη. Με το
νοµοσχέδιο, το οποίο καλούµε την Εθνική Αντιπροσωπεία να ψηφίσει, επιχειρούµε να κάνουµε ένα βήµα για ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό και διαφανές σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης στο
δηµόσιο τοµέα. Με αυτό το νοµοσχέδιο εισάγουµε σύγχρονους
κανόνες χρηστής διαχείρισης, αλλά κι ένα σύγχρονο τρόπο παρακολούθησης της οικονοµικής κατάστασης όλων των φορέων
της γενικής κυβέρνησης µε βασική αφετηρία τις παθογένειες και
τα προβλήµατα που όλοι ξέραµε ή που αποκαλύφθηκαν στο σύνολό τους µε τον πιο τραγικό τρόπο ως αποτέλεσµα της δεινής
οικονοµικής κατάστασης, στην οποία βρέθηκε η χώρα. Επιδιώκουµε µε αυτό το σχέδιο νόµου να αποκλείσουµε κάθε δυνατότητα να επαναληφθούν φαινόµενα και πρακτικές του
παρελθόντος. Θέλουµε να µπουν σύγχρονοι, αποτελεσµατικοί,
διαφανείς κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Και νοµίζω πως
η ανάγκη γι’ αυτό είναι πρωτοφανής και άµεση. Και χαίροµαι που
από όλες τις πτέρυγες, ακόµα και από αυτούς που δήλωσαν ότι
δεν θα ψηφίσουν το νοµοσχέδιο, αυτό αναγνωρίστηκε.
Με τον ίδιο νόµο ορίζονται οι νέες αρχές δεοντολογίας για
όσους διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα και οι οποίες υποχρεωτικά

θα πρέπει να διέπουν το νέο πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Η αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, που εµπεριέχει τις έννοιες της οικονοµικότητας, της αποδοτικότητας, της
αποτελεσµατικότητας. Η αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, µε την οποία η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή, αλλά και σε όλους τους πολίτες, αφού µε τα
σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα είναι δυνατή η διαδικτυακή δηµοσιοποίηση των στοιχείων του προϋπολογισµού µε κάθε λεπτοµέρεια και προς κάθε κατεύθυνση ενδιαφεροµένου. Η αρχή της
αµεροληψίας και της δικαιοσύνης, ώστε να µην υπάρχει πια η δυνατότητα διακριτής µεταχείρισης των πολιτών µε βάση τη δύναµη κάθε ενδιαφερόµενης οµάδας. Η αρχή της ειλικρίνειας
όπου προβλέψεις, εκτιµήσεις και εκθέσεις πρέπει να είναι εµπεριστατωµένες και να στηρίζονται σε πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα. Και βέβαια, η αρχή της διαφάνειας, βάσει της οποίας
όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της
γενικής κυβέρνησης οφείλουν να παρέχουν έγκαιρη, έγκυρη
πληροφόρηση µε την παράλληλη ανάρτηση της δηµόσιας πληροφορίας στο διαδίκτυο.
Στην πράξη αυτό το νοµοσχέδιο προβλέπει ένα νέο πλαίσιο
κατάρτισης, εκτέλεσης και ελέγχου του προϋπολογισµού µε
πολλά ουσιαστικά και νέα δεδοµένα. Κατ’ αρχάς, ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει υποχρεωτικά αποτελέσµατα και προβλέψεις
όχι µόνο για την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και για την πορεία
των οικονοµικών µεγεθών σε όλο το δηµόσιο τοµέα, στη λεγόµενη γενική κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, αυτό το τµήµα των δαπανών και των εσόδων που σήµερα βρίσκονται κάτω από τη
γραµµή και που µε τα ελλείµµατά τους τροφοδοτούν τη µεγάλη
δυναµική αύξησης του ελλείµµατος και του χρέους της χώρας,
η διόγκωση των εγγυήσεων κάθε µορφής και των απλήρωτων
υποχρεώσεων, τώρα αποκτά περιεχόµενο και υπόσταση στη διαδικασία του προϋπολογισµού. Θέλουµε ο προϋπολογισµός που
θα ψηφίσετε και θα ισχύει από εδώ και πέρα να µη συνεχίσει να
είναι κενό γράµµα και άσκηση επί χάρτου. Να µην επαναληφθούν
οι συζητήσεις, που γίνονται στη Βουλή κάθε χρόνο, για το κατά
πόσο αυτό που ψηφίζει η Βουλή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό
από αυτό που τελικά υλοποιείται. Και αυτό επιχειρούµε να το
αποφύγουµε µε νέες τακτικές. Για παράδειγµα, µε την καθιέρωση ενός τριετούς κυλιόµενου µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής, που περιλαµβάνει τους στόχους της
Κυβέρνησης για τρία χρόνια για το σύνολο της γενικής κυβέρνησης και που αποτελεί το πρώτο βήµα για τη µετάβαση σε έναν
προϋπολογισµό προγραµµάτων. Αυτό το τριετές κυλιόµενο πλαίσιο θα συζητιέται, θα επικαιροποιείται και θα παίρνει νέα έγκριση
κάθε χρόνο από τη Βουλή.
Θεσπίζουµε την υποχρέωση της πρόβλεψης για την πορεία
των εσόδων και των δαπανών µε βάση εµπεριστατωµένα στοιχεία και αναλύσεις γενικά αποδεκτών επιστηµονικών µεθόδων.
Το µακροοικονοµικό σενάριο, πάνω στο οποίο θα βασίζεται ο
προϋπολογισµός, θα στηρίζεται σε µια κοινή παραδοχή των βασικών ερευνητικών εργαλείων των βασικών ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας. Θεσπίζουµε ανώτατα όρια δαπανών ανά
Υπουργείο και ανά βασική κατηγορία δαπάνης. ∆ηµιουργούµε
υποχρεωτικά αποθεµατικό. ∆ηµιουργούµε την υποχρέωση για
συµπληρωµατικό προϋπολογισµό, που θα εγκρίνεται από τη
Βουλή σε περίπτωση υπέρβασης δαπανών πάνω από αυτό το
αποθεµατικό.
Θεσπίζουµε τη δηµιουργία διαδικασιών -και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιµο- ανάληψης υποχρεώσεων -υποχρεώσεις που ευθύνονται για τις δυσάρεστες εκπλήξεις, που ανακαλύπτει πάντα
κάποιος στο τέλος του χρόνου σε έναν προϋπολογισµό- για τακτικές αναφορές, µηνιαίες, τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες και δηµοσιοποίηση στοιχείων.
Επίσης, θεσπίζουµε την εισαγωγή σε επόµενη φάση µόλις σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονοµία και ολοκληρωθεί το τριετές
πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, δηµοσιονοµικών κανόνων για
τον έλεγχο της πορείας του δηµοσίου χρέους, το ελάχιστο αποδεκτό όριο πρωτογενούς πλεονάσµατος, την πορεία των εσόδων
και των δαπανών, τη διαδικασία αναπροσαρµογής των δαπανών
ανάλογα µε την πορεία των εσόδων.
Με το νοµοσχέδιο εισάγουµε νέα λογιστική αποτύπωση των
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δηµοσίων δοσοληψιών. Εγκαταλείπουµε την ταµειακή λογιστική.
Προχωράµε, όπως όλες οι άλλες χώρες, στη διπλογραφική λογιστική τροποποιηµένης ταµειακής βάσης. Με την εφαρµογή της
µπαίνουν σαφείς κανόνες και αρχές για τη λογιστική απεικόνιση
των εσόδων, εξόδων και γίνεται διαφοροποίηση τους από την είσπραξη και πληρωµή.
Εφαρµόζεται ένα απλοποιηµένο και τυποποιηµένο λογιστικό
σχέδιο. Γίνεται πλήρης καταγραφή των ταµειακών κινήσεων και
εµφανίζονται ανά φορέα σε αντίστοιχους λογαριασµούς εισπράξεων, πληρωµών, προκαταβολών, προπληρωµών, προεισπράξεων.
Καταρτίζονται οικονοµικές καταστάσεις βάσει διεθνών προτύπων για το δηµόσιο τοµέα. Καταγράφεται για πρώτη φορά σταδιακά η πάγια περιουσία της κεντρικής διοίκησης. Και βέβαια,
κατ’ αυτόν τον τρόπο τα δηµοσιονοµικά µεγέθη ανταποκρίνονται
πλήρως στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος.
Για την αποτελεσµατική λειτουργία του νέου δηµοσιονοµικού
πλαισίου και την υπεράσπιση των αρχών του, προβλέπεται δηµιουργία νέων θεσµών και νέων ρόλων. Το Υπουργείο Οικονοµικών
αποκτά διευρυµένο ρόλο ως προς την εποπτεία της κατάθεσης
και της εκτέλεσης των προϋπολογισµών της γενικής κυβέρνησης.
Κάθε Υπουργείο αποκτά νέες ευθύνες καθώς, εκτός από την
κατάρτιση, την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση και διαχείριση του προϋπολογισµού του, έχει την ευθύνη της εποπτείας
των ίδιων διαδικασιών για τους προϋπολογισµούς των δηµοσίων
φορέων, οργανισµών, ιδρυµάτων που εποπτεύουν.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποκτά, επίσης, διευρυµένες ευθύνες καθώς αναλαµβάνει την κατάρτιση του µεσοπρόθεσµου πλαισίου, συµπληρωµατικών προϋπολογισµών και
εκθέσεων ενοποιηµένης εκτέλεσης προϋπολογισµού γενικής κυβέρνησης.
Η λειτουργία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενδυναµώνεται για την δηµιουργία µίας νέας διεύθυνσης δηµοσιονοµικής διαχείρισης, που θα έχει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της
υλοποίησης του νόµου αυτού. ∆ηµιουργούµε το θεσµό του οικονοµικού υπεύθυνου σε κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης.
Τέλος, το Κοινοβούλιο αποκτά διευρυµένο και ουσιαστικό
ρόλο. Συµµετέχει στη διαµόρφωση του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου και ενισχύεται, ως προς τη δυνατότητα
ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, µε το Γραφείο
Προϋπολογισµού που δηµιουργείται στη Βουλή και για το οποίο,
βεβαίως, µε βάση το νοµοσχέδιο, θα προβλέπεται η απρόσκοπτη παροχή πληροφορίας προς αυτό απ’ όλους τους φορείς.
Με το νέο πλαίσιο πάµε σε µια διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισµού σε ετήσια βάση µε πέντε στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, Ιανουάριο µε Μάρτιο, καθορίζεται η γενική
κυβερνητική στρατηγική και συντάσσεται το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο στρατηγικής.
Στο δεύτερο στάδιο, Απρίλιο µε Μάιο, εγκρίνεται αυτό το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο από το Υπουργικό Συµβούλιο και έρχεται για έγκριση στη Βουλή.
Στο τρίτο στάδιο, Ιούνιο µε Ιούλιο, ξεκινά η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισµού και η ταυτόχρονη προετοιµασία του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Στο τέταρτο στάδιο, Αύγουστο µε Οκτώβριο. Εδώ είναι που θα
ξεκινήσουµε, ειδικά για φέτος -δεδοµένου ότι η ψήφιση του νέου
πλαισίου γίνεται τον Ιούλιο- τις διαπραγµατεύσεις του Υπουργείου Οικονοµικών µε τα Υπουργεία για τους προϋπολογισµούς
τους και έγκαιρη προετοιµασία του κοινωνικού προϋπολογισµού.
Και πέµπτο στάδιο, Νοέµβριος µε ∆εκέµβριος, η κατάθεση και
ψήφιση του κρατικού προϋπολογισµού από τη Βουλή µε την παράλληλη δηµοσίευση για πρώτη φορά του προϋπολογισµού των
λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης ασφαλιστικών ταµείων,
νοσοκοµείων και ΟΤΑ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στους µήνες που πέρασαν βιώσαµε µε τον πιο τραγικό τρόπο τις επιπτώσεις από το έλλειµµα
αξιοπιστίας, που δηµιούργησε η αδυναµία να ελεγχθεί η πορεία
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των δηµοσιονοµικών µεγεθών και η αδυναµία να καταγράφονται
και να υπάρχει η ελάχιστη λογοδοσία για αυτά.
Το έλλειµµα αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης που αντιµετωπίσαµε από τις διεθνείς αγορές είναι η άλλη όψη του νοµίσµατος,
η άλλη όψη του ελλείµµατος εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας, που
έχει η δηµοσιονοµική διαχείριση στα µάτια των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
Η χρηστή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος δεν είναι ζήτηµα
πολιτικού οφέλους ή κόστους. Θα έλεγα πως δεν είναι καν θέµα
ιδεολογίας, αν δεν άκουγα µερικές τοποθετήσεις σε αυτήν την
Αίθουσα. Είναι ζήτηµα σεβασµού του πολίτη.
Η διαµόρφωση ενός σταθερού πλαισίου δηµοσιονοµικής διαχείρισης που προάγει την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ειλικρίνεια και τελικά τη δηµοκρατία, δεν είναι ζήτηµα
µιας πολιτικής παράταξης, ούτε απλώς πολιτική της παράταξης
που κυβερνά σήµερα τη χώρα. Είναι ευθύνη όλων.
Και καλώ, όχι µόνο να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης, που συζητάµε σήµερα, αλλά και να
είστε ιδιαίτερα αυστηροί στην παρακολούθηση της υλοποίησής
του από την Κυβέρνηση, ελέγχοντάς την. Πρέπει να πω ότι χαίροµαι που δύο ακόµα τουλάχιστον κόµµατα θα ψηφίσουν αυτό
το νοµοσχέδιο.
Θέλω, επίσης, να ζητήσω την ενεργό συµβολή όλων για την
επιτυχή υλοποίησή του κατά τη διαδικασία -που αποτελεί το
πρώτο µεγάλο ορόσηµο και στοίχηµα για όλους- κατάρτισης και
ψήφισης του προϋπολογισµού του 2011, που θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός νέος προϋπολογισµός και θα λάβει χώρα τους
επόµενους µήνες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές πριν µπω στην ουσία του θέµατος
µίας τροπολογίας που έχει να κάνει µε ορισµένες στιγµές της διαιτησίας, αυτού του θεσµού στην Ελλάδα το 2010, θέλω να κάνω
µία διευκρίνιση, που αφορά ένα γενικότερο θέµα του Υπουργείου
Εργασίας.
Σήµερα το πρωί στη ∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
-επειδή το Υπουργείο προχωράει στις υποχρεώσεις του, έτσι
ακριβώς όπως τις είχε καταγράψει και στις προγραµµατικές δηλώσεις, η Κυβέρνηση τον περασµένο Οκτώβριο- συζητούσαµε
την επανασύσταση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, τους
Επιθεωρητές Εργασίας, που θα πρέπει να τους επανασυστήσουµε ως Σώµα, για να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους.
Μάλιστα, κύριε Μαρκόπουλε, έχω την ευκαιρία να πω -στο
ερώτηµά σας που έµενε αναπάντητο, όταν µε ρωτάγατε «τι έγινε
µε τις µετατάξεις;»- επειδή µόλις προχθές υπέγραψα τη λύση της
Ανώνυµης Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ», ότι τριάντα υπάλληλοι της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ» µετατάσσονται ήδη
προς το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, βάσει διάταξης που ψηφίσαµε προ ολίγων εβδοµάδων µε το ασφαλιστικό.
Ενώ, λοιπόν, η ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας προχωράει
και συζητούσαµε αυτά, σε εξαιρετικά καλό κλίµα, στη ∆ιαρκή
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, δηµοσιογράφοι µε έπαιρναν
τηλέφωνο, για να µε ρωτήσουν, εάν κόβονται οι επικουρικές συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να καταγγείλω αυτούς που
µεθοδεύουν τη διαρροή ασύστολων ψευδών – αναληθειών, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, για να δηµιουργήσουν
µια ατζέντα πανικού. Είναι πια καταφανές ότι αυτό γίνεται. Ενώ
προχωράµε, λύνοντας ανεπίλυτα για κάποιες δεκαετίες προβλήµατα και ταυτόχρονα, προχωράµε και στην ηµερήσια διάταξη
που έχουµε βάλει ως Κυβέρνηση από τον Οκτώβριο του 2009,
ολοένα και κάποιοι θέλουν, να παρεµποδίσουν αυτό το έργο µε
τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Ξαναλέω ότι αυτή τη φορά –γιατί το είπα και το πρωί- δεν ήταν
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

µόνο διαρροή ψευδούς είδησης, αλλά και είδησης η οποία είχε
να κάνει ακριβώς µε µια αντίθετη πραγµατικότητα. Οι εκπρόσωποι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και των άλλων οργανισµών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας επικοινωνούν µε όλους τους φορείς του ελληνικού δηµοσίου.
Τις προηγούµενες µέρες είδαν τρία από τα µεγαλύτερα επικουρικά ταµεία της χώρας. Και µόνο αυτό, το οποίο λεγόταν σήµερα το µεσηµέρι, δεν ειπώθηκε στις σχετικές συζητήσεις. Τα
ταµεία έχουν τις δυνατότητες, που έχουν. ∆εν έχουν, προς το
παρόν, κανένα ταµειακό πρόβληµα. Κάνουν κανονικά τη δουλειά
τους.
Το πρόγραµµα της Κυβέρνησης, όπως πια έχει ψηφιστεί στο
ασφαλιστικό νόµο, θα πραγµατοποιηθεί µε τις αναλογιστικές µελέτες –που πρέπει να τελειώσουν το 2011- για να δει κάθε ταµείο πως θα οργανωθεί. Τίποτα καινούργιο από αυτά που έχουµε
ψηφίσει και έχουµε πει. Αντιθέτως υπήρξε η διαβεβαίωση ότι δεν
υπάρχουν προβλήµατα τουλάχιστον για τους πρώτους χρόνους.
Εάν δεν παρενέβαινε κανείς, τα προβλήµατα αυτά θα αντιµετωπίζονταν µετά από χρόνια και όχι αύριο το πρωί.
Θέλω να καταγγείλω -και να κλείσω εδώ αυτή την πρώτη µου
αναφορά- αυτούς που ψευδώς κάνουν πια το επάγγελµα της
υπονόµευσης µίας Κυβέρνησης που το παλεύει, το παλεύει µε
όλες της τις δυνάµεις να δώσει λύση στα µεγάλα προβλήµατα
του τόπου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζήτησα να πάρω το λόγο πριν µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, γιατί ίσως κάποιοι από
αυτούς θέλουν να αναφερθούν σε µία παρέµβαση που κάνουµε
µε τον κ. Παπακωνσταντίνου σε ό,τι αφορά ορισµένες διαιτητικές
αποφάσεις, σε σχέση µε την πολιτική των µισθών στον ιδιωτικό
τοµέα. Μία πολιτική που δεν ήταν κυβερνητική πολιτική, ούτε
είναι κυβερνητική πολιτική, µία πολιτική η οποία διαµορφώνεται
στον κοινωνικό στίβο από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους.
Θέλω να θυµίσω ότι µε το ν. 3845/2010 που µεταφέραµε το
µνηµόνιο στην ελληνική έννοµη τάξη υπάρχει πρόβλεψη ότι η Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι µπορεί, ώστε να συγκρατηθούν οι αµοιβές
στα κατώτατα επίπεδά τους, όπως έχουν διαµορφωθεί από τις
συλλογικές συµβάσεις. Πήραµε µέτρα για τις εργασιακές σχέσεις, όχι σε ό,τι αφορά το επίπεδο των µισθών του ιδιωτικού
τοµέα, πήραµε άλλα µέτρα σχετικά µε τις εργατικές σχέσεις, συζητήσαµε, συγκρουστήκαµε, ψηφίσαµε στη Βουλή. Αυτά είναι
όλα γνωστά.
Ταυτοχρόνως, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προσπαθήσαµε να ενθαρρύνουµε ως Κυβέρνηση την Εθνική Γενική Συλλογική ∆ιαπραγµάτευση, λέγοντας από του Βήµατος της Βουλής
και από τα µέσα ενηµέρωσης πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να
καταλήξουν σε ένα συµπέρασµα κοινωνικής συνεννόησης και
αυτό θα στείλει ένα µήνυµα και εντός της χώρας και έξω από τη
χώρα.
Η Κυβέρνηση σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη εποχή, λοιπόν,
ενθάρρυνε τη συλλογική διαπραγµάτευση των κοινωνικών εταίρων. Η νέα Εθνική Συλλογική Σύµβαση, οδήγησε σε κοινωνική
συνεννόηση χωρίς να θίγεται η εθνική προσπάθεια, την οποία σε
επίπεδο Υπουργών καθοδηγεί ο συνάδελφος κ. Παπακωνσταντίνου µε άριστο τρόπο, µε µαεστρία θα µπορούσα να πω.
Αυτή η προσπάθεια, την οποία προσπαθούµε να φέρουµε σε
πέρας όλοι, µία απόπειρα εθνικής σωτηρίας µε βάση έναν συµβιβασµό εθνικής σωτηρίας, δεν διακόπηκε από τη συνεννόηση
των κοινωνικών εταίρων που κατέληξε σε µία Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση στα όρια των εθνικών αναγκών και µε περιεχόµενο κοινωνικής δικαιοσύνης. Όχι αυτής που χρειαζόµαστε, όχι
αυτής που όταν υπερβούµε τη δύσκολη αυτή φάση θα κάνουµε
ως πολιτική για το δηµόσιο τοµέα και οι κοινωνικοί εταίροι θα συνεννοηθούν για τον ιδιωτικό τοµέα, όχι αυτό που θα θέλαµε,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που οι κοινωνικοί εταίροι µπορούσαν σήµερα.
Αυτό το πλεονέκτηµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορεί
να τίθεται εν κινδύνω από ορισµένες καταχρηστικές κινήσεις
λίγων και στενών συµφερόντων. Είναι τρίτη φορά που αναφέροµαι σε αυτό το θέµα στην Αίθουσα αυτή. ∆εν είναι δυνατόν να γί-

νεται αυτή η µεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο πολιτικής, σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων και κάποιοι να κάνουν ότι δεν βλέπουν
ή δεν ακούν. Κάποιοι να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ιστορικό
κενό, στο χρόνο µηδέν, σε άλλη χώρα.
Όχι, όλοι οι πολιτικοί µιλούµε σε ιστορικό χρόνο, σε συγκεκριµένο, δηλαδή, τόπο και χρόνο. Το σωτήριο έτος είναι το 2010
και είµαστε στα τέλη Ιουλίου. ∆εν είναι δυνατόν όταν οι πολιτικοί
και η κοινωνία κάνουν αυτές τις προσπάθειες, κάποιοι να µη τις
βλέπουν και να παίρνουν αποφάσεις που να τις αντιστρατεύονται. Ευτυχώς, όχι πολλές. Μιλάµε για πέντε αποφάσεις.
Είπα, λοιπόν, στη Βουλή ότι αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί,
δεν µπορεί κάποιοι να κάνουν τον καλό για να βαφτίσουν κάποιους άλλους κακούς και ότι αυτό θα σταµατήσει. Μου αντέταξαν
διάφορα και πολλά τραγικά, οι γνωστές µοµφές και δηµαγωγίες.
Μου αντέταξαν και επιχειρήµατα συνταγµατικής τάξης σαν το
κατεστηµένο να µπορούσε µε συνταγµατικές δολιχοδροµίες να
σταµατήσει µία εθνική προσπάθεια ή σαν να µην ξέρουµε κι εµείς
γράµµατα, να µη µπορούµε να σκεφθούµε ή να συλλογιστούµε
στο πεδίο του Συντάγµατος, του θεµελιώδους νόµου, δηλαδή,
της χώρας και να χρειαζόµαστε συµβουλές και µάλιστα συµβουλές του αέρα.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταθέσαµε τη νοµοθετική µας απόπειρα, την έχετε µπροστά σας. Είναι µία απόπειρα
η οποία κατά πρώτον µιλάει για το µέλλον και λέει ότι όπου κατέληξαν οι κοινωνικοί εταίροι -δεν αναφερόµαστε µε συγκεκριµένο λόγο µε την παρέµβαση που κάναµε σήµερα στην Εθνική
Γενική Συλλογική Σύµβαση, αλλά στο περιεχόµενό της µε ακρίβεια για τα έτη 2010, 2011, 2012- αυτό είναι και το πλαίσιο µέσα
στο οποίο µπορεί να κινηθεί η διαιτησία στο µέλλον.
Για τη διαιτησία, όπως αυτή εκφράστηκε µετά την ψήφιση του
ν. 3845 τον Μάιο και έως σήµερα, δεν καταργούµε αυτές τις αποφάσεις, αλλά δηµιουργούµε τη δυνατότητα µίας έφεσης. Μίας
έφεσης, η οποία θα αξιολογηθεί και θα κριθεί από τριµελή οµάδα
διαιτητών, των διαιτητών του ΟΜΕ∆. ∆υνατότητα να ασκηθεί
αυτή η έφεση δίδεται στα µέρη της συλλογικής διαφοράς, καθώς
και στον Υπουργό Εργασίας. Εδώ σταµατάµε. Όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία, τα οποία άκουσα και σε προηγούµενη οµιλία συναδέλφου, δεν υπάρχουν, δεν εµπεριέχονται στην παρούσα τροπολογία.
Γι’ αυτούς, όµως, που σκέφτονται φωναχτά και αναφέροµαι,
συνάδελφε Ψαριανέ, σε εσάς που µεταφέρατε µία άποψη του κ.
Κουβέλη, αν ο κ. Κουβέλης µίλησε για τις συλλογικές συµβάσεις,
που έχουν διαµορφωθεί στο παρελθόν, η άποψή του είναι σωστή.
Αν, όµως, µιλά για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις που είναι
ελεύθερες να γίνουν σήµερα ή αύριο, εγώ επικαλούµαι σταθερή
νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας από τη δεκαετία του
’80, η οποία λέει «ναι» στο πρώτο στοιχείο της σκέψης σας, όπου
υπάρχει συλλογική διαπραγµάτευση δεν υπάρχει νόµος και η
συλλογική διαπραγµάτευση καταλήγει και αυτό είναι, αλλά εάν
υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, τους οποίους µία νοµοθετική πλειοψηφία επικαλείται, και µία Κυβέρνηση επικαλείται,
αυτοί οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος υπερτερούν των διαδικασιών των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και µπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση της συγκεκριµένης θεµατολογίας µε νόµο.
Αυτά, λοιπόν, τα ξέρουµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
τα χρησιµοποιούµε και εµείς στην καθηµερινή µας δουλειά και
στην προκείµενη περίπτωση τα σεβαστήκαµε απολύτως.
Η τροπολογία, η οποία ενσωµατώνεται στο παρόν σχέδιο
νόµου έχει στόχο να µας προστατεύσει από ενδεχόµενες συγκρούσεις άγονες του άµεσου µέλλοντος. Όταν η χώρα προχωρά στο δικό της δρόµο, δεν χρειάζεται να την φρενάρουµε µε
δυσλειτουργίες, µε παγίδες και µε αναποδιές. Έχουµε αναλάβει
µια εθνική υποχρέωση όλοι, ας την φέρουµε σε πέρας το συντοµότερο δυνατόν. Ας φύγουµε από την κρίση το συντοµότερο
δυνατόν για να ξαναβρούµε, όχι τον κακό παλιό µας εαυτό, αλλά
τον καλό µας εαυτό, το δρόµο της ευηµερίας και της προόδου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας ο κ.
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Μαρκόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για όλα τα πράγµατα και για όλες
τις αποφάσεις είναι βέβαιο ότι και στην πολιτική υπάρχουν δικαιολογίες. Το ζήτηµα είναι αν υπάρχουν αιτίες, κύριε Λοβέρδε,
για να ξεκινήσω από την τελευταία σας τοποθέτηση και να συνδέσω έτσι την τοποθέτησή µου.
Τα νοµικά επιχειρήµατα για το λόγο που εσείς αποφασίσατε
να καταργήσετε ουσιαστικά τον ΟΜΕ∆ και πρόσκαιρα να δηµιουργήσετε έναν τρόπο εφέσεως των όποιων αποφάσεων µπορεί
να είναι σωστά –και σωστά είναι, δεν θα το παλέψουµε εκεί αυτόόµως, είναι η δικαιολογία.
Μπορείτε να µας πείτε εδώ σε αυτήν την Αίθουσα την αιτία για
την οποία η Κυβέρνηση πραγµατικά παίρνει αυτές τις αποφάσεις; ∆ιότι τι ήταν ο ΟΜΕ∆; Ένας ακόµα οργανισµός, και µάλιστα
διαχειριζόµενος ουσιαστικά από τους κοινωνικούς εταίρους, για
να συµβάλει στην κοινωνική ειρήνη, ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας. Ήταν ανάχωµα, µαξιλάρι της πολιτείας για να µπορέσει
να φέρει σε διαπραγµάτευση αντιµαχόµενες κοινωνικές οµάδες,
εργοδοσία και εργαζοµένους και αν µου επιτρέπετε να το προχωρήσω και λιγάκι ιδεολογικά, για να καταρρίψει στην πράξη σε
απόλυτη αντιπαράθεση µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα αυτό που
λέει, την πάλη των τάξεων. Αυτό ήταν ο ΟΜΕ∆, κατά την άποψη
µου. ∆εν ξέρω αν το κατάφερε ή δεν το κατάφερε -γελάει ο φίλος
µου, ο εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος- αλλά η
ουσία είναι ότι συνέβαλε ουσιαστικά.
Αιτία, λοιπόν, γιατί αυτό θα πρέπει να σταµατήσει, δεν µας δώσατε. Όπως, επίσης, δεν µας δώσατε και καµµία πειστική δικαιολογία γιατί θα πρέπει να δίνουµε λογαριασµό για το τι
διακυβεύεται από τα ψίχουλα, τα οποία ενδεχοµένως να έδινε ο
ΟΜΕ∆, για την εθνική οικονοµία. ∆ιότι αν ένας εργοδότης ήθελε
και συµφώνησε, εκ των πραγµάτων, να δώσει αυτά τα ψιχία
στους εργαζοµένους, τι χρεία έχουµε εµείς να παρέµβουµε και
τι απολογία πρέπει να δώσουµε, σε ποιους κύριε Υπουργέ; Ειλικρινώς, δεν το καταλαβαίνουµε.
Από την άλλη πλευρά, ουσιαστική αιτιολογική βάση να µας πείσετε ότι τάχα το αυξανόµενο εργασιακό κόστος της χαµηλής
ανταγωνιστικότητας της χώρας θα ήταν το 0% ή το 1% ή το 2%,
επίσης δεν µπορείτε να µας δώσετε, διότι είναι γνωστό ότι αυτό
βρίσκεται περίπου στο 65% µε 68% του µέσου εργασιακού κόστους της Ευρώπης, όπου εκεί βεβαίως, ο ανταγωνισµός λειτουργεί πολύ καλύτερα, όπου εκεί βεβαίως τα προϊόντα είναι
απολύτως πιο αγωνιστικά, όπως και οι υπηρεσίες, διότι προφανώς άλλα πράγµατα συµβαίνουν σε αυτά τα κράτη. Εκεί µπορούµε να διαφωνήσουµε, να µαλώσουµε για ό,τι δεν καταφέραµε
εµείς ή τι δεν είχατε καταφέρει εσείς ή τι άλλο δεν είχε γίνει στις
προηγούµενες κυβερνήσεις. Αλλά να πάµε να καταργήσουµε τον
ΟΜΕ∆ και να µην έχει ουσιαστική δικαιολογητική βάση ή αιτιολογία, µε συγχωρείτε πάρα πολύ!
Την ίδια µέρα, δε, σε αυτήν την Αίθουσα που ψηφίζουµε και
συζητάµε αυτό το ζήτηµα, η Κυβέρνηση αποφασίζει προφανώς
απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι να επιτάξει µία οµάδα επαγγελµατιών,
των οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών, επειδή ταλαιπωρούν την
υπόλοιπη κοινωνία. Θα συµφωνήσω µαζί σας ότι κανένας σήµερα
δεν έχει δικαίωµα να υποβάλει σε αυτήν την ταλαιπωρία µια ολόκληρη κοινωνία, αλλά και η επίταξη είναι ένα φαινόµενο, το οποίο
είχαµε πολλές δεκαετίες να το ακούσουµε.
Προφανώς, λοιπόν, είναι φανερό, όπως είπα και πριν, ότι «απορία ψάλτου βηξ», αδυναµία Κυβέρνησης να συνεννοηθεί, επίταξις. Αν φτάσατε σε αυτό το σηµείο τόσο πολύ γρήγορα να µην
µπορείτε εσείς ένα κόµµα σοσιαλιστικό, ένα κόµµα το οποίο λέγατε εσείς ότι στηριζόσαστε στον εργαζόµενο, να συνεννοηθείτε
µαζί τους, τότε τα πράγµατα είναι πολύ πιο δύσκολα όχι τόσο για
εσάς, διότι οι Κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά είναι
δύσκολα για την ελληνική κοινωνία και πολύ πιο δύσκολα για την
ελληνική πολιτεία, πλέον.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση διολισθαίνει διαρκώς σε µεγάλη
αυθάδεια, κατά την εκτίµησή µας, µεγάλο αυταρχισµό και πολύ
µεγαλύτερη αλαζονεία απ’ ό,τι θα περίµενε κανένας. Αυτές είναι
οι πραγµατικές αιτίες, οι οποίες παράγουν αυτά τα φαινόµενα τα
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οποία βλέπουµε αυτές τις µέρες να διαδραµατίζονται στη Βουλή,
εν µέσω Α’ Θερινού Τµήµατος της Βουλής. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Το γεγονός, δηλαδή, ότι αδυνατείτε να περάσετε
στην κοινωνία τον πυρήνα της δικιάς σας πολιτικής, σας οδηγεί
σε όλα αυτά τα πράγµατα, στον αυταρχισµό, στην αυθάδεια και
στην αλαζονεία. ∆εν βγαίνει, όµως, πουθενά αυτό.
Θέλω να σας πω, δηλαδή, ότι µε το να µετατρέπουµε σε αντιµαχόµενες τις διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, το µόνο το οποίο
καταφέρνουµε είναι να δηµιουργήσουµε σοβαρά σπασίµατα
στην κοινωνική συνοχή. Και η κοινωνική συνοχή είναι η πιο σηµαντική βάση για να πετύχει η οποιαδήποτε οικονοµική πολιτική.
Είναι ο σκελετός πάνω στον οποίο πρέπει να κτίσετε και αυτόν το
σκελετό πάτε και τον καταστρέφετε.
Βεβαίως, δεν έχει καµµία αξία να σας πω ενδεχοµένως ότι µας
ενδιαφέρει εµάς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση η κοινωνική συνοχή της πολιτείας. ∆εν µας ενδιαφέρει τόσο αν η κοινωνία αύριο
κινηθεί εναντίον σας. Αυτό εσείς το προκαλείτε, εσείς θα αναγκαστείτε να το αντιµετωπίσετε. Εσείς σπέρνετε ανέµους, εσείς
θα θερίσετε θύελλες. Το ζήτηµα είναι εάν αυτό, το οποίο έρχεται
στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή η σοβαρή αντιπαράθεση µε το
πολιτικό σύστηµα και τον πολιτικό κόσµο και το έλλειµµα πλέον
εµπιστοσύνης, αλλά και το σπάσιµο της κοινωνικής συνοχής και
οι αντιµαχόµενες κοινωνικές οµάδες, θα βοηθήσουν στην πιο δύσκολη, ίσως, στροφή της µεταπολιτευτικής πορείας της χώρας
από το 1974 και µετά.
Μιας και µιλάµε γι’ αυτό, να έλθω στο σχέδιο νόµου και να πω,
κύριε Υπουργέ, ότι, πράγµατι, το µεταπολιτευτικό µοντέλο έχει
πλήρως αποτύχει και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στηρίζουµε κατ’ αρχάς και στα περισσότερα άρθρα, όπως θα διαπιστώσετε, το σχέδιο νόµου το οποίο καταθέσατε σήµερα. Εννοώ
δηλαδή, ότι, πράγµατι, αυτό το σχέδιο νόµου έχει µια αξία στο να
αλλάξει ο τρόπος δηµοσιονοµικής διαχείρισης του προϋπολογισµού, του πιο ισχυρού πυλώνα -αν το θέλετε- στηρίγµατος της
ελληνικής οικονοµίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό
διάλογο µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων στη Βουλή.
Είναι σωστή η κίνηση αυτή και είναι σωστή διότι, πράγµατι, γίνεται µια ουσιαστική προσπάθεια να αλλάξει το µοντέλο αυτό,
διότι όλα αυτά τα οποία µπαίνουν, όπως στηρίξαµε και το Γραφείο του προϋπολογισµού στη Βουλή, όπως και τους µεσοπρόθεσµους στόχους που θα συζητώνται, όπως και την αλλαγή του
προϋπολογισµού στο ενδιάµεσο, όλα αυτά δίνουν το µεγαλύτερο
έλεγχο των πολιτικών στον Προϋπολογισµό και στη δηµοσιονοµική διαχείριση των οικονοµικών ζητηµάτων της χώρας. Ακόµαακόµα και οι προϋπολογισµοί των φορέων της γενικής
κυβέρνησης, που όπως δεσµευθήκατε, θα έλθουν στον επόµενο
προϋπολογισµό.
Εκεί, όµως, που έχουµε βασικότατες αντιρρήσεις είναι σε δύο
άρθρα. Είναι στο άρθρο το οποίο δίνει πολύ µεγάλες υπερεξουσίες στον Υπουργό Οικονοµικών και στο δεύτερο άρθρο, το
οποίο βάζει αυτούς που ονοµάζουµε καµµιά φορά, έτσι όπως το
διαβάζουµε, «στρατονόµους της κυβέρνησης» στα διάφορα
Υπουργεία. ∆ιότι στην πραγµατικότητα και συνταγµατικά ακυρώνετε το ρόλο του Υπουργού. Όταν αυτός ο οποίος µπει ως οικονοµικός επιθεωρητής θα δίνει λογαριασµό στον Υπουργό
Οικονοµικών, τότε ακυρώνεται ο Υπουργός.
Και αναρωτιέται κανείς: Πού θα κάνει ο Βουλευτής και τα κόµµατα τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο; Σε ποιον από τους δύο;
Ποιος θα είναι πιο ισχυρός πραγµατικά; Στην ουσία ποιος θα έχει
περισσότερα στοιχεία στα χέρια του; Ποιος θα είναι αυτός που
θα κουµαντάρει ένα Υπουργείο; Εκεί ελπίζω να έχουµε µέχρι το
τέλος της συζήτησης κάποιες ουσιαστικές απαντήσεις, διότι
αυτό προφανώς θα µας συνοδεύσει τα επόµενα χρόνια και δεν
αποτελεί ένα σχέδιο νόµου το οποίο µπορεί να αλλάξει από µία
αυριανή κυβέρνηση.
Έχουµε, λοιπόν, απόλυτη υποχρέωση, πρώτα απ’ όλα για να
πετύχει το έργο όλων των κυβερνήσεων και, δεύτερον, για να
µπορέσουµε να γίνουµε πειστικοί απέναντι στην κοινωνία, να αλλάξουµε το µεταπολιτευτικό µοντέλο, το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα
ανεκτικό και υποχωρητικό σε πιέσεις, σε ισχυρούς, σε συντεχνίες, σε οµάδες δηλαδή, οι οποίες στηρίζονταν ουσιαστικά και
από κόµµατα και από άλλους παράγοντες της πολιτικής, της οι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

κονοµικής και της κοινωνικής ζωής για να πετύχουν πολλά περισσότερα.
Αλλά να µη φτάσουµε στο άλλο άκρο. Να µη φτάσουµε, δηλαδή, να ακυρώσουµε την ίδια την πολιτική. Να µη φτάσουµε να
δώσουµε τα κλειδιά της οικονοµικής πολιτικής του τόπου και των
κεντρικών αποφάσεων σε τρίτους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει ένας
φόβος, φόβος τον οποίο καλούµαστε να τον αντιµετωπίσουµε
για τις επόµενες κυβερνήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς θα το στηρίξουµε αυτό το σχέδιο
νόµου µε τις αντιρρήσεις µας κατ’ εξοχήν στα άρθρα 3 και 5. ∆εν
µπορούµε, όµως, να στηρίξουµε την τροπολογία του Υπουργού
Εργασίας, διότι θεωρούµε ότι η κατάργηση του ΟΜΕ∆ βάζει την
ελληνική πολιτεία σε λανθασµένη ατραπό, σε λανθασµένο µονοπάτι, κύριε Υπουργέ, µονοπάτι το οποίο δεν οδηγεί πουθενά, µονοπάτι που θα δώσει ευκαιρία αν όχι σήµερα, αύριο, µεθαύριο
σε µεγάλες κοινωνικές αναταραχές, γιατί αφαιρείτε ένα µαξιλάρι.
Και δεν µας πείσατε γιατί πρέπει να το αφαιρέσετε, άρα δεν µπορούµε και εµείς να σας δώσουµε τη στήριξη, την οποία ζητάτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η
στιγµή στην οποία αναγνωρίζουµε όλοι ότι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε µε τις ίδιες διαδικασίες, µε τους ίδιους µηχανισµούς
διαχείρισης, στον ίδιο δρόµο τον οποίο ακολουθήσαµε τα προηγούµενα χρόνια και οδηγηθήκαµε στην κατάσταση που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας.
Αναµφίβολα, βρισκόµαστε σε µια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και αναφέροµαι στη διεθνή, αλλά και στην εσωτερική συγκυρία. Όµως, ιδιαίτερα για την εξωτερική συγκυρία, όπου η χώρα
µας είναι υποχρεωµένη να τη λαµβάνει υπ’ όψιν, δεδοµένου ότι
συµµετέχουµε στην παγκόσµια και στην ευρωπαϊκή οικονοµία,
ακριβώς και γι’ αυτό το λόγο η αξιοπιστία µίας χώρας αποτελεί
όρο επιβίωσης και κυρίως αποτελεί για κάθε χώρα και για κάθε
κυβέρνηση, και για τη δική µας Κυβέρνηση, ένα από τα ισχυρότερα όπλα για να µπορεί να σταθεί η οικονοµική πολιτική της
χώρας, για να µπορεί να επιβιώσει και να σταθεί η χώρα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διεθνή οικονοµία.
Η Ελλάδα σήµερα χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη
φορά µία µεγάλη θεσµική αλλαγή, µία µεγάλη αλλαγή που να εγγυάται και να σηµατοδοτεί τη διασφάλιση και τη διαφάνεια, όσον
αφορά τον έλεγχο των δηµοσίων οικονοµικών. Η αποκατάσταση,
λοιπόν, της αξιοπιστίας του προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι οι
µέχρι τώρα αδυναµίες του οδήγησαν στο να βρίσκεται στην τελευταία θέση ποιότητας και αξιοπιστίας στη διεθνή αξιολόγηση,
σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µοντέλα και τις πρακτικές άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβάλλει πλέον ως µία αδήριτη αναγκαιότητα.
Η αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας στη δηµοσιονοµική διαχείριση τα προηγούµενα χρόνια είναι γνωστή,
όπως είναι γνωστά και τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής.
Εγώ µόνο ένα στοιχείο θέλω να υπενθυµίσω, το οποίο ήταν ενδεικτικό για την όλη κατάσταση. Ο προϋπολογισµός του 2008
έπεσε έξω κατά 6 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, ενώ αντίστοιχα ο προϋπολογισµός του επόµενου
χρόνου, του 2009, έπεσε έξω κατά 20 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η χώρα µας, λοιπόν, χρειάζεται µία µεγάλη ανατροπή υπέρ
του δηµοσίου ήθους, υπέρ της διαφάνειας, υπέρ του δηµοκρατικού και κοινωνικού ελέγχου. Και αυτή, ακριβώς, είναι η βασική
ιδέα αυτής της µεγάλης µεταρρύθµισης, την οποία εισηγείται ο
Υπουργός Οικονοµικών, καθώς η δηµοσιονοµική διαχείριση πρέπει να αποκτήσει ένα νέο θεσµικό υπόβαθρο, για να µπορέσει να
είναι διαρκής, συνεκτική, για να είναι πιο δεσµευτική για την ίδια
την πολιτική διαδικασία, προκειµένου να φέρει συγκεκριµένα
αποτελέσµατα.
Όλοι γνωρίζουµε -και δεν χρειάζεται να το συζητήσουµε άλλοτο πραγµατικό µέγεθος και τον όγκο των διαρθρωτικών προβληµάτων του δηµόσιου τοµέα, αλλά και της οικονοµίας µας συνο-

λικά. Και, ακριβώς, αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ,
να προχωρήσει σε ένα σοβαρό νοικοκύρεµα στα δηµόσια οικονοµικά, είναι αυτό το οποίο βρίσκει, απ’ ό,τι φαίνεται, και την υποστήριξη από ένα µεγάλο µέρος της Βουλής. Γιατί όλοι
αναγνωρίζουµε ότι πλέον έφθασε η ώρα, για να θέσουµε τις βάσεις για τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές όσον αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση και µάλιστα, να φέρουµε αλλαγές, οι
οποίες σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και
στην ίδια τη διαδικασία της συγκρότησης, διαµόρφωσης και
εκτέλεσης του κοινοτικού προϋπολογισµού, είναι δεδοµένες και
λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Με τη σηµερινή, λοιπόν, νοµοθετική πρωτοβουλία η Κυβέρνηση στοχεύει ακριβώς στην ουσιαστική ενίσχυση της αξιοπιστίας, της λειτουργικότητας και της αποτελεσµατικότητας στην
εκτέλεση του προϋπολογισµού. Ο Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε διεξοδικά σε όλο το πλαίσιο αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, όπως επίσης και ο εισηγητής της
Πλειοψηφίας, ο συνάδελφος, κ. ∆ηµήτρης Λιντζέρης.
Εµείς επιµένουµε. Θέλουµε να θέσουµε τις βάσεις για τη θεµελιώδη αλλαγή στη δηµοσιονοµική διαχείριση. Θεσπίζονται νέοι
σύγχρονοι δηµοσιονοµικοί κανόνες και νέες αρχές για τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος. Είναι µία µεγάλη ριζική τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου κατάρτισης, εκτέλεσης και
παρακολούθησης του προϋπολογισµού. ∆ηµιουργούνται νέοι και
ισχυροί θεσµοί διαφάνειας και δηµοσιοποίησης των στοιχείων
και λογοδοσίας, ιδιαίτερα µέσα από τις διαδικασίες που αποφάσισε η Βουλή των Ελλήνων µε το νέο Κανονισµό που προωθήσαµε και στον οποίο ακριβώς σήµερα, το νέο νοµοσχέδιο έρχεται
να αντιστοιχηθεί και να προβλέψει τις ανάλογες διαδικασίες ως
θεσµική υποχρέωση του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου
να ενηµερώνει απρόσκοπτα το Γραφείο Προϋπολογισµού της
Βουλής και ως εκ τούτου, από εκεί οι Βουλευτές να έχουν πλήρη
ενηµέρωση, αλλά και όλα τα πολιτικά κόµµατα, για όλες τις φάσεις της διαδικασίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
Βέβαια, όλες αυτές οι ιδέες σε ορισµένους φοβάµαι ότι ηχούν
σαν άγνωστες λέξεις. Προφανώς, εννοώ εκείνους οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι για τις υπερβάσεις δαπανών, για τη διασπορά της
χρηµατοδότησης, για τους αποδυναµωµένους έως ανύπαρκτους
ελέγχους που αποτελούν κάποιες, αλλά πολύ σηµαντικές από τις
παθογένειες του ελληνικού δηµοσιονοµικού συστήµατος. Σε
αυτές, ακριβώς, τις πληγές έρχεται επιτέλους να βάλει ένα τέλος
η Κυβέρνηση µε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η ορθολογική δηµοσιονοµική διαχείριση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί, αυτή καθεαυτή, αναπτυξιακό µέτρο. ∆εν
είναι, λοιπόν, µόνο επιλογή, αλλά είναι απαραίτητη και αναγκαία
προϋπόθεση υπό τις παρούσες συνθήκες, στις οποίες βρίσκεται
η χώρα µας, όχι µόνο για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής
κρίσης, αλλά κυρίως για να διαµορφώσουµε στέρεες βάσεις,
προκειµένου να προχωρήσουµε σε έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό
δρόµο.
Γι’ αυτό, πέρα από τη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία, καλό
είναι να συγκρατούµε στην προβληµατική και στη σκέψη µας τις
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη δροµολογηθεί, που
έχουν περάσει από τη Βουλή και οι οποίες µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο λειτουργούν συµπληρωµατικά σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Αναφέροµαι στη δηµιουργία της Εθνικής Στατιστικής
Αρχής, η οποία πλέον διαθέτει διοικητική και επιχειρησιακή αυτονοµία. Και όχι µόνον αυτό, αλλά µε τη λειτουργία της Εθνικής
Στατιστικής Αρχής είναι απολύτως βέβαιο ότι θα συµβάλλουµε
καθοριστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας µας, µια
αξιοπιστία η οποία επλήγη βάναυσα, θα έλεγα, τα προηγούµενα
χρόνια ιδιαίτερα στον περιβάλλοντα χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, µε το φορολογικό νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε, αναµορφώθηκε ριζικά το φορολογικό σύστηµα της χώρας, έτσι ώστε
να καταστεί, όχι µόνο περισσότερο αποτελεσµατικό, αλλά και περισσότερο δίκαιο, προβλέποντας δοµές και ρυθµίσεις τέτοιες, οι
οποίες, συν τω χρόνω, µπορούν να αποδώσουν και να συµβάλλουν καθοριστικά στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Επιπλέον, έχουν θεσπιστεί νέοι κανόνες στη δηµόσια διοίκηση,
όπως η νοµοθετική πρωτοβουλία, βάσει της οποίας όλες οι υπο-
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γραφές των Υπουργών και των κρατικών λειτουργών θα αναρτώνται στο διαδίκτυο.
Υπενθυµίζω ακόµη, τη µεγάλη θεσµική µεταρρύθµιση της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ο
οποίος και αυτός µε τη σειρά του έχει την αντίστοιχη συµπληρωµατική συµβολή σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια.
Τέλος, ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες και η απογραφή των
δηµοσίων υπαλλήλων, µία δράση που, σε συνδυασµό µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών θα ενισχύσει τη λογοδοσία και θα περιορίσει την σπατάλη.
Ταυτόχρονα, µε όλες τις παρεµβάσεις που διαµορφώνονται
αυτήν την περίοδο, αλλά και ως αποτέλεσµα και συνέργεια της
συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, την οποία σήµερα
συζητούµε και ψηφίζουµε, το Υπουργείο Οικονοµικών θα εποπτεύει πλέον και τους προϋπολογισµούς των φορέων της γενικής
Κυβέρνησης, ενώ καθιερώνεται ανώτατο όριο δαπανών για το
κράτος, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, καθιερώνεται το αποθεµατικό εκτάκτων αναγκών, ενώ
τα Υπουργεία και οι φορείς αποκτούν ευελιξία στην αλλαγή των
προτεραιοτήτων εντός του ορίου των επιτρεποµένων δαπανών.
Και εδώ ξανά έρχεται η Βουλή να έχει και αυτή τη δική της δυνατότητα, προκειµένου να παρεµβαίνει σε αυτές τις διαδικασίες.
Τέλος, εισάγεται η ευθύνη των Υπουργών στην κατάρτιση, παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϋπολογισµών τους. Νοµίζω
ότι θέτουµε ένα τέλος στη λογική την οποία γνωρίσαµε µέχρι
τώρα, τον ασταµάτητο διαγκωνισµό των υπηρεσιών των διαφόρων Υπουργείων να προτείνουµε ολοένα και περισσότερο εν
όψει του ότι θα κοπούν κάποια από το Γενικό Λογιστήριο και το
αποτέλεσµα ήταν να φουσκώνουµε τους επιµέρους προϋπολογισµούς, οι οποίοι είτε παραµένουν στο τέλος ανεκτέλεστοι και
ανεφάρµοστοι είτε σε κάθε περίπτωση δεν λειτουργούν υπέρ της
συνολικής εικόνας και της ορθολογικής διαχείρισης των δηµοσίων δαπανών.
Τέλος, προχωρούµε και στη νέα λογιστική αποτύπωση των δηµοσίων δοσοληψιών. Εφαρµόζεται διπλογραφική λογιστική τροποποιηµένης ταµειακής βάσης και θεσπίζεται η έννοια του
µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου στρατηγικής, το
οποίο ψηφίζεται και θα ψηφίζεται από τη Βουλή και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και τους στόχους της Κυβέρνησης για την
επόµενη τριετία για ολόκληρη την γενική Κυβέρνηση.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνθηκα την ανάγκη
να αναφέρω όλες αυτές τις πλευρές, οι οποίες είναι οι θετικές
πλευρές του νοµοσχεδίου, είναι οι πλευρές, οι οποίες φωτίζουν
αυτήν τη µεταρρύθµιση, την οποία προχωρούµε; ∆εν το κάνω
συνήθως. Το έκανα σήµερα, γιατί είναι µια µέρα που σπάνια συµβαίνει τρία πολιτικά κόµµατα, η Πλειοψηφία, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός να συµφωνούν
επί της αρχής µίας µεγάλης µεταρρύθµισης. Παρ’ όλα αυτά, χάσαµε τη µέρα πάλι µε αντιπαραθέσεις και µάλιστα µε αντιπαραθέσεις εξαιρετικά άγονες και σκληρές. Μέχρι για πολιτικά
πραξικοπήµατα και για πολιτική σκευωρία ακούσαµε σήµερα.
Ακούσαµε πολλά και έντονα πράγµατα, τη στιγµή που θα µπορούσαµε κάλλιστα, αναλαµβάνοντας όλοι τις ευθύνες µας απέναντι στην κοινωνία και τον τόπο, να αναδείξουµε τις θετικές
πλευρές µιας µεταρρύθµισης. Ας ελπίσουµε, τουλάχιστον, ότι µε
σύµπνοια και µε κοινή ευθύνη θα εφαρµόσουµε αυτό το νέο πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης της χώρας και από την πλευρά
του Κοινοβουλίου, ενισχύοντας την ίδια τη δική µας λειτουργία,
των αρµοδίων επιτροπών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού και της Επιτροπής των Οικονοµικών που έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία για τον προϋπολογισµό, αλλά και της
Ολοµέλειας και του νέου Γραφείου Προϋπολογισµού, το οποίο
θα συγκροτήσουµε.
Σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώνοντας, κύριε Υπουργέ -στρέφοµαι σε εσάς- θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Γνωρίζω τον αγώνα
σας, την προσπάθεια της Κυβέρνησης, την ποιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου στο οποίο προΐσταστε. Γνωρίζω τη µεγάλη
δέσµευση την οποία έχουν οι υπάλληλοι ιδιαίτερα του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά
και τη στράτευση την οποία τον τελευταίο καιρό επιδεικνύουν,
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όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται και, βεβαίως, συµφωνώ
απόλυτα στο νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών.
Θέλω να κάνω µία παράκληση, όµως. Μέσα σε αυτήν την προσπάθεια, η οποία γίνεται, στη ζέση και στο πάθος, µε το οποίο
όλοι οι συνεργάτες σας εργάζονται, ας µην ξεχνάµε κάτι πάρα
πολύ βασικό. Ότι το πολίτευµά µας προβλέπει τη διάκριση των
εξουσιών, ανάµεσα στη νοµοθετική και την εκτελεστική εξουσία.
Οι Βουλευτές δεν είναι υπάλληλοι του δηµοσίου, είναι λειτουργοί. Και ως εκ τούτου, από αυτήν την άποψη θα πρέπει και οι συνεργάτες σας, ιδιαίτερα του Γενικού Λογιστηρίου, αυτήν την
αρχή να µην την ξεχνούν ποτέ. Ιδιαίτερα όταν συντάσσουν εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου σε τροπολογίες άλλων Υπουργών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριοι Βουλευτές, σε κάθε πολιτική
περίοδο και ιδιαίτερα µετά την περίοδο των µεγάλων ανατροπών
το 1990 χρησιµοποιούνται κάποιες µαγικές λέξεις, λέξεις κλειδιά, για να αποπροσανατολίσουν κυρίως τον κόσµο και να κρύψουν την ουσία. Είχαµε, ας πούµε, τη δεκαετία του ’90 τις
αγορές, την απελευθέρωση των αγορών, την έκρηξη της οικονοµίας, τον ανταγωνισµό, την ελεύθερη οικονοµία, λέξεις κλειδιά που ουσιαστικά έκρυβαν µία αντιλαϊκή πολιτική, η οποία ήταν
σε εξέλιξη.
Σήµερα έχουµε το σκονάκι, διαφάνεια παντού. Η διαφάνεια,
της διαφάνειας, από το πρωί µέχρι το βράδυ, σε όλους τους τοµείς. Χρηστή διαχείριση, πληροφόρηση, ενηµέρωση και το ερώτηµα είναι το εξής: Όλα αυτά µπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να
υπάρχει ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό, όπως είπε ακριβώς ο
Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου, διαφανές σύστηµα διαχείρισης.
Μάλιστα. Κάντε, λοιπόν, ένα τεχνικό σχέδιο και εφαρµόστε το.
Το ερώτηµα είναι, για ποιον θα είναι αυτό το σύστηµα διαχείρισης; Και το ερώτηµα είναι, τι θα αλλάξει για τον εργαζόµενο από
αυτό το διαφανές σύστηµα διαχείρισης; Θα εκτελείται διαφανώς,
αυτό θα γίνεται.
Και σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ κι αν θέλετε, διακόψτε τη συνεργασία για να µας απαντήσετε. Τι φαντάζεστε εσείς για έναν
εργαζόµενο που του κόβετε τους µισθούς, που του κόβετε τα
επιδόµατα, που του λέτε ότι θα πάρει σύνταξη µετά από σαράντα χρόνια και αν πάρει, ή για ένα νέο άνθρωπο που δεν έχει δουλειά και θα πάει µε 350 ευρώ; Ότι θα κάθεται µπροστά στο
ιντερνέτ και θα παρακολουθεί τη διαχείριση του ελληνικού προϋπολογισµού για το αν εκτελείται σωστά ή όχι; Τι πρακτική αξία
θα έχει για τη συνολική πολιτική σας όλη αυτή η αίσθηση, ότι όλα
θα είναι διαφανή; Μάλλον παραισθήσεις πάτε να δηµιουργήσετε
στους εργαζόµενους και εδώ είναι που έχουµε ριζική διαφωνία.
Θέλετε να κρύψετε την ουσία.
Το δεύτερο που ήθελα να σηµειώσω εκ µέρους του ΚΚΕ είναι
ότι γίνεται πολλή συζήτηση καθηµερινά και ανταλλαγή πυρών
άσφαιρων, κατά τη γνώµη µας σε σχέση µε το µνηµόνιο. Όταν
έρχονται τα κλιµάκια των ελεγκτών γίνεται συζήτηση, αντιπαράθεση και γράφονται διάφορα, ότι η Κυβέρνηση είναι υπό επιτήρηση, ότι η Ελλάδα είναι υπό κατοχή. Τι συµβαίνει στην
πραγµατικότητα; Εµείς λέµε ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσµο συνολικά. Όταν στριµώχνεται από τη λαϊκή
πίεση και την αγανάκτηση, είτε άµεσα είτε έµµεσα λέει ή υπονοεί πως δεν πολυσυµφωνεί, αλλά είναι υποχρεωµένη, λόγω µνηµονίου και τρόικας να τα εφαρµόσει αυτά τα µέτρα. Όταν
στριµώχνεται πάλι, γιατί της λένε «Μα, τόσο υποτελής είστε;» τι
λέει; Ότι εµείς βέβαια δεν συµφωνούµε, αλλά ήταν στο πρόγραµµά µας και βέβαια πάλι προσπαθεί να λέει ότι αυτά δεν είναι
στη φιλοσοφία µας -κλαίει και θρηνεί πολλές φορές- αλλά είµαστε υποχρεωµένοι να τα κάνουµε λόγω συγκυρίας. Μόνο που ξεχνάει να πει ότι αυτά θα είναι µόνιµα και σταθερά και δεν λέει
ποτέ, πότε θα τα πάρει πίσω. Ποια είναι η αλήθεια;
Κατά τη γνώµη µας –και θέλω να το επαναλάβω για χιλιοστή
φορά- εµείς θεωρούµε ότι όλα τα µέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν στο πρόγραµµά της προεκλογικά και τα

432

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

είχαµε αποκαλύψει µέχρι την τελευταία λεπτοµέρεια. Τι δεν είχαµε, αν θέλετε, προβλέψει; Ότι θα τα πάρει µε πυρ οµαδόν, όλα
µαζί. Είχε ένα βάθος χρόνου, αλλά τώρα µε αφορµή την κρίση
«βρήκαµε παπά να θάψουµε και τους ζωντανούς».
Εποµένως, αν θέλετε να αντιπαρατεθούµε, να αντιπαρατεθούµε στα προγράµµατα και στην ουσία και όχι σε λεκτικά παιγνίδια. Εσείς επιλέγετε το δρόµο που λέτε της ανάπτυξης και της
εξόδου από την κρίση, εντός ή εκτός εισαγωγικών, µε τη στήριξη
του κεφαλαίου, µε το να παραδώσετε όλους τους τοµείς στο κεφάλαιο συνολικά και από εκεί λέτε ότι θα προκύψει ανάκαµψη.
Η Νέα ∆ηµοκρατία βρίσκεται σε δύσκολη θέση και κάνει αντιπολίτευση διαδικασίας και σε ό,τι αφορά το µνηµόνιο, γιατί στην
ουσία συµφωνεί και µε όλα τα µέτρα. Τα έχει ψηφίσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και όταν ήταν κυβέρνηση είχε ανοίξει το δρόµο
για να τα εφαρµόσει. Βέβαια ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γιατί στήριξε το µνηµόνιο και τώρα
παραπονιέται για τις συνέπειες του µνηµονίου, λες και δεν ήξερε
τι ψήφιζε κι έκανε ένα ερώτηµα ο κ. Παπουτσής, ο οποίος λείπει.
Τι ζητάει, λοιπόν, το Κ.Κ.Ε.; Μα, δεν το ξέρει ο κ. Παπουτσής ή –
δεν είναι θέµα προσωπικό- το ΠΑΣΟΚ τι ζητάει;
∆ύο δρόµοι υπάρχουν. Ποιος θα πληρώσει; Ή θα πληρώσει ο
λαός ή θα πληρώσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την κρίση,
αυτοί που έχουν θησαυρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι πρέπει να πληρώσουν αυτοί. Πρέπει να ανοιχτεί ένας
άλλος δρόµος ανάπτυξης και µάλιστα σε συζήτηση που είχαµε,
µε αφορµή την επιστράτευση των ιδιοκτητών των φορτηγών, σε
απειλητικούς σχετικά τόνους, η Κυβέρνηση και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ µας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισµένο. Ε, απαντάµε: Κι εµείς το ίδιο και πολύ περισσότερο.
Είµαστε και πιο έµπειροι και σας έχουµε µάθει και καλύτερα για
το τι κάνετε όλα αυτά τα χρόνια.
Τι θέλετε, λοιπόν; Για απαντήστε µας. Να καταργήσετε τις
απεργίες; Αυτό θέλετε. Είναι καλοκαίρι και έχουµε τουρισµό, άρα
µην απεργεί κανένας. Είναι χειµώνας, κάνει κρύο, µην απεργεί
κανένας. Μην κλείνουν οι δρόµοι, γιατί κόβεται η συγκοινωνία και
τίθεται σε κίνδυνο η διακίνηση των προϊόντων από τους αγρότες. Είναι άνοιξη και βγαίνουν τα λουλούδια, µην απεργείτε τότε.
Είναι φθινόπωρο έχουµε τα σχολεία. Τι θα κάνει ο εργαζόµενος;
Και επειδή το ΠΑΣΟΚ –και µιλάω συγκεκριµένα για το ΠΑΣΟΚ,
γιατί οι άλλοι είχαν διαζύγιο- έχει πλέον άγνωστες λέξεις –οι λέξεις «απεργίες» και «αγώνες» έχουν σταµατήσει δεκαετίες πίσωουσιαστικά ζητάει να καταργηθούν οι απεργίες. Γιατί και ο τελευταίος συνδικαλιστής, αλλά και όποιος έχει µία εµπειρία από
το ίδιο το κίνηµα και µία ιστορική αναφορά -που πάρα πολλοί δεν
έχουν και έχουν κάνει επιλογή- γνωρίζουν ότι όταν χρησιµοποιεί
το όπλο της απεργίας ο εργαζόµενος, θα το χρησιµοποιήσει σε
µία περίοδο για να στριµώξει τον αντίπαλο. Βέβαια εσείς λέτε ότι
είναι κοινωνικοί εταίροι, αλλά αυτό είναι ανιστόρητο. Και θα
έλεγα και στον κ. Μαρκόπουλο πριν ότι δεν χρειάζεται να µιλήσει
για την ταξική πάλη, γιατί την κατήργησε ο µακαρίτης ο Λάσκαρης το 1975. Με νόµο κατήργησε την ταξική πάλη!
Άρα, λοιπόν, στην πράξη τι λέτε στους εργαζόµενους; Απεργήστε όταν δεν µπορείτε να πιέσετε. Ούτε και αυτό το θέλετε.
Και επειδή τέθηκε και από άλλους Βουλευτές το συγκεκριµένο
θέµα της απεργίας των ιδιοκτητών των φορτηγών και µάλιστα µε
τρόπο ότι δεν υπάρχει νοήµων άνθρωπος που να συµφωνεί µε
τα κλειστά επαγγέλµατα, θέλω να σας ρωτήσω: Αυτό είναι το
πρόβληµα; Αυτό κρίνεται σήµερα µε την απεργία; Τα κλειστά
επαγγέλµατα; Τι κρίνεται; Αν µε την απελευθέρωση θα παραδοθεί ο υπόλοιπος τοµέας –γιατί ένας µεγάλος έχει παραδοθεί- των
µεταφορών στα µεγάλα µονοπώλια και στις µεγάλες εταιρείες.
Αυτό θα γίνει. Και γι’ αυτό απεργούν οι ιδιοκτήτες, ανεξάρτητα –
λέω- αν σε επιµέρους θέµατα µπορεί να µη συµφωνούµε. Αυτό
κρίνεται συνολικά στον τοµέα των µεταφορών, αν θα τον παραδώσετε σε µεγάλες εταιρείες. Και από αυτήν την άποψη, γι’ αυτό
κι εµείς συµπαραστεκόµαστε, αλλά και για ένα δεύτερο λόγο.
Γιατί οποιαδήποτε αντίσταση υπάρχει, θέλετε να την καταδικάσετε και να τη ρίξετε στον κοινωνικό αυτοµατισµό.
Έφυγε ο Υπουργός Εργασίας κ. Λοβέρδος, για να µιλήσουµε
για τον ΟΜΕ∆, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Ούτε
πλέον είµαστε αφελείς, γιατί γνωρίζουµε ότι ήδη µε την Πράσινη

Βίβλο, η οποία θα εφαρµοστεί, τίθεται θέµα κατάργησης των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Λέγεται µάλιστα µε κοµψό
τρόπο, όπως τα γράφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πλέον οι
παραδοσιακές σχέσεις µε τις συλλογικές συµβάσεις δεν ανταποκρίνονται στο σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης.
Γι’ αυτό πρέπει να περάσουµε –για να δώσουµε ώθηση στην
ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηµατικότητα και σε όλα τα εις «ότητα» που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλισµός- σε ατοµικές συµβάσεις εργασίας. Αυτή, λοιπόν, η τροπολογία δεν
αφορά απλά τον ΟΜΕ∆. Πριονίζει, υπονοµεύει τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας.
Εδώ αποκαλύπτεται πλέον σήµερα και η συµπαιγνία Κυβέρνησης και πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ. Έρχεται η ΓΣΕΕ και υπογράφει
µια τριετή σύµβαση αίσχους. ∆εν είναι αυξήσεις, είναι µειώσεις.
Ο πληθωρισµός είναι 7%. Όταν λες «δεν παίρνω τίποτα» σηµαίνει µείον 7%. Αυτά είναι απλά µαθηµατικά. Φυσικά υπάρχει και η
αύξηση ΦΠΑ, βενζίνη και ό,τι θα επιδράσει στο βιοτικό επίπεδο.
Ουσιαστικά τι υπογράφει; Καταδίκη των εργαζοµένων στη χειρότερη λιτότητα.
Έρχεται µετά η Κυβέρνηση, αξιοποιώντας αυτή την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του αίσχους, να δώσει δώρα
στους εργοδότες. Γιατί στην πράξη –δεν ξέρω αν ακούει ο κ. Λοβέρδος- τι θα συµβεί; Θα βγουν και από πάνω. Θα πάνε στη διαιτησία και θα λένε «είµαι διατεθειµένος να συµφωνήσω να
πάρετε 2,5% αύξηση, αλλά δεν µε αφήνει η Κυβέρνηση». Θα
βγουν και πιο γενναιόψυχοι.
Άρα στην πράξη µε αυτή τη φιλοσοφία και την τροπολογία,
βοηθάει τους εργοδότες να εκβιάζουν ακόµη και στις ονοµαζόµενες ελεύθερες διαπραγµατεύσεις. Ας αφήσετε αυτές τις θεωρίες που λένε ότι «εµείς είµαστε υπέρ των ελεύθερων
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και δεν πρόκειται να τις πειράξουµε». Στην πράξη τις υπονοµεύετε και θα βάλετε τους εργαζόµενους κάτω από τον εκβιασµό της εργοδοσίας. Εµείς, επειδή
το θεωρούµε σοβαρό, θα καταθέσουµε και αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία.
Το τρίτο σηµείο, στο οποίο ήθελα να αναφερθώ, είναι η απόφαση -και έχει σχέση µε όλα αυτά και µε τη συνολική πολιτική
του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησης- του Πρωτοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απέρριψε αγωγή απολυµένου εργαζοµένου
από τα «JUMBO», που ζητούσε να κριθεί άκυρη η απόλυσή του
από την πολυεθνική.
Εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε δικαιοσύνη. Έχουµε να κάνουµε µε εργοδοτική υπηρεσία και το λέω µε όλη τη συναίσθηση
των λόγων µου. Το είχαµε ξανακαταγγείλει εδώ, µε τον κ. Καστανίδη. Είχαµε κάνει µία ερώτηση. Το δικαστήριο υιοθέτησε
επακριβώς την προσφυγή που είχε κάνει ο ΣΕΛΠΕ. Είχε διατάξει
διώξεις.
Τώρα τι έχουµε; Έχουµε µία απόφαση καρµπόν, ό.τι ζητούσαν
ακριβώς τα «JUMBO». Ακούστε αιτιολογικό απόφασης. Αυτό
είναι το πιο σηµαντικό. Το διαβάζω και θα το καταθέσω και στα
Πρακτικά: «Παρά τις παραινέσεις της εργοδότριας εταιρείας για
περιορισµό της συνδικαλιστικής του δράσης, εκείνος συνέχισε
µε αµείωτη ένταση, όπως ο ίδιος διαλαµβάνει στο δικόγραφο της
αγωγής του, µε διανοµή της εφηµερίδας του σωµατείου εµποροϋπαλλήλων, προτροπή των εργαζοµένων να εγγραφούν ως
µέλη του, καθώς και να συµµετάσχουν σε στάση εργασίας». Αυτό
είναι σκεπτικό που απορρίπτει την προσφυγή του εργαζόµενου.
Ξέρετε τι συνέβη εδώ; Τον πλησίασαν, απείλησαν την οικογένειά του. Του έδωσαν 50.000 ευρώ, σ’ ένα παιδί είκοσι τριών χρονών. Το αρνήθηκε και είπε «δεν πουλιέται η αξιοπρέπειά µου».
Είναι φτωχόπαιδο. Έρχεται τώρα το δικαστήριο και αρνείται,
γιατί µοίραζε, λέει, την εφηµερίδα και ζητούσε να γραφτούν µέλη
στο σωµατείο. Καταργεί, δηλαδή, ουσιαστικά το συνδικαλιστικό
δικαίωµα των εργαζοµένων.
Έχει και συνέχεια. ∆εν είναι, λέει, απλά γνήσια συνδικαλιστική
δράση αυτή, αλλά προφανώς είναι και ποινικό αδίκηµα. Ποινικό
αδίκηµα κατά το οποίο ο εργαζόµενος τι έκανε; Ασκούσε στοιχειώδη συνδικαλιστικά δικαιώµατα. Αυτό είναι µία απάντηση για
τη δηµοκρατία.
Αφήστε τα υπόλοιπα. Να γράφει σε δικαστική απόφαση πόσες
κινητοποιήσεις έκανε το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ. Αυτό είναι απόφαση
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«µνηµείο». Θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Θα την αφιερώσουµε
και στον Υπουργό Εργασίας, αλλά και στον κ. Καστανίδη, όχι µε
την προσωπική έννοια, αλλά προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
γιατί πολλά λέτε για τον κ. Σανιδά, αλλά όλα αυτά είναι συνέπειες
των αποφάσεων του κ. Σανιδά. Είναι άθλια αυτή η απόφαση, απαράδεκτη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παφίλης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλουµε να δηλώσουµε τελειώνοντας –και ευχαριστώ τον
κύριο Πρόεδρο- ότι δεν τροµοκρατούµαστε, δεν φοβόµαστε. Ξέρετε γιατί δεν φοβόµαστε; Γιατί έχουµε το δίκιο µε το µέρος µας.
Γιατί αυτό που εισπράττουµε από τον λαό καθηµερινά -από τα
λαϊκά στρώµατα και όχι από τα τζάκια- είναι «µην κάνετε πίσω,
προχωρήστε».
Έχετε την εντύπωση ότι το φθινόπωρο θα είναι φθινόπωρο;
Μα δεν θα είναι. Θα είναι καυτό καλοκαίρι! Θα είναι µε θερµοκρασίες πάρα πολύ υψηλές. Οι εργαζόµενοι δεν έχουν άλλο
δρόµο, δεν έχουν άλλη επιλογή από τον ενωµένο αγώνα. Θα το
πω απλά. Να µην «τσιµπούν» στην προπαγάνδα της Κυβέρνησης
για να στρέφεται ο ένας κατά του άλλου. Εµείς θα δώσουµε τον
καλύτερο εαυτό µας για να προχωρήσει αυτό το λαϊκό µέτωπο
για την ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι υπάρχει µια κοµµατική υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ. Εκτιµήστε το χρόνο σας, λαµβάνοντας υπόψη
αυτήν την ηθική κοινοβουλευτική υποχρέωση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Το µισό χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Να µην αφήσουµε όµως και τη Βουλή,
κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, όχι, χωρίς αβαρία
στο κοινοβουλευτικό µας έργο. Το υποσηµειώνουµε.
Έχετε το λόγο, κύριε Πλεύρη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα
ήθελα να αναφερθώ στο θέµα που προέκυψε µε την πολιτική επίταξη.
Κύριε Υπουργέ, εµείς έχουµε συνηθίσει εδώ να µη λαϊκίζουµε
και το λέµε ευθέως ότι εν µέσω θέρους, εν µέσω τουριστικής περιόδου όλοι πρέπει να δείχνουν έναν υψηλό δείκτη υπευθυνότητας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρώτα-πρώτα η Κυβέρνηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Όλοι πρέπει να έχουν έναν υψηλό
δείκτη υπευθυνότητας. Υπό αυτή την έννοια αντιλαµβανόµαστε
ότι ο εργαζόµενος κόσµος –διότι, ως γνωστόν, την 1η Αυγούστου
ο εργαζόµενος κόσµος είναι αυτός που θα βγει έξω και δεν θα
έχει την πολυτέλεια να πάρει ενδεχοµένως το αεροπλάνο και θα
φύγει µε το αυτοκίνητό του να πάει κάπου κοντά- θα πρέπει να
προστατευθεί.
Εκεί όµως που εγκαλούµε την Κυβέρνηση είναι στο εξής: Θεωρούµε ότι κάνατε λανθασµένους χειρισµούς. Φτάσατε τα πράγµατα στα άκρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι –αν ισχύει
αυτό που ακούσαµε σήµερα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης- ότι
ο Υπουργός δεν τους είδε τους ανθρώπους αυτούς. Τους παρέπεµψε στο Γενικό Γραµµατέα. Θα µου πείτε, ο Υπουργός πρέπει
να τους βλέπει όλους; Στο συγκεκριµένο θέµα έπρεπε να τους
συναντήσει ο Υπουργός και να έρθει σε διαπραγµάτευση.
Από την άλλη πλευρά εµείς, από αυτό εδώ το Βήµα και οπουδήποτε, σε καµµία περίπτωση δεν θα δώσουµε το δικαίωµα σε
κανένα συντεχνιακό κλάδο ή άλλο, να παραλύει την κοινωνική και
οικονοµική ζωή του τόπου. Ωστόσο, αν εσείς είχατε τη δέουσα
προσοχή, θεωρούµε ότι θα µπορούσε να υπάρχει µια συνεννόηση κοινωνική και να µη φτάναµε σε αυτά τα επίπεδα.
Θα ξεκινήσω από την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.
Το πρόβληµα σ’ αυτήν την τροπολογία είναι το εξής. Ακόµα και
αν ακούσουµε όλο το σκεπτικό του κυρίου Υπουργού, µε τους
προβληµατισµούς που φέρνει, µε τα νοµικά επιχειρήµατα που
επικαλείται, το ερώτηµα που προκύπτει είναι: Ωραία, σε τι χρει-
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άζεται άρα ο ΟΜΕ∆;
Αν έρχεστε δηλαδή εδώ και στις διαπραγµατεύσεις που έχετε
κάνει, λέτε να υπάρχει δικαίωµα έφεσης και ουσιαστικά να υποδεικνύετε ότι πρέπει να πάµε σε συλλογική σύµβαση εργασίας,
αντιλαµβανόµενος ολόκληρο το σκεπτικό, τελικά δεν καταλήγουµε να καταργούµε αυτή τη διαδικασία; Αυτό δεν είναι το ειλικρινές του πράγµατος;
Πείτε ξεκάθαρα ότι «εµείς θέλουµε να καταργήσουµε αυτή τη
διαδικασία και θέλουµε να είναι αυτό το όριο». Αλλά να µπαίνουµε στη διαδικασία ότι στηρίζουµε όλες τις διαπραγµατεύσεις
και ενώ στηρίζουµε αυτές τις διαπραγµατεύσεις, όταν φτάνουµε
στο διά ταύτα, να µπαίνουµε µε νοµοθετική πρωτοβουλία και να
λέµε «σύµφωνα µε τη συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία υπεγράφη», ουσιαστικά δεν υπάρχει ελεύθερη διαπραγµάτευση.
Θα µπω στον πειρασµό να σχολιάσω αυτό που ειπώθηκε εδώ
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν βρίσκεται σε καµµία δύσκολη θέση, γιατί ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός έχει συνείδηση και του τι ψηφίζει και του τι υπηρετεί. ∆εν είµαστε σοσιαλιστές. Πιστεύουµε στην αστική δηµοκρατία.
Την ηµέρα που ήρθαµε εδώ να ψηφίσουµε είχαµε πλήρη αντίληψη ότι η χώρα πτώχευε. Και στο δρόµο της πτώχευσης ή της
µη πτώχευσης, προφανέστατα, από τη στιγµή που ο µοναδικός
τρόπος δανεισµού ήταν η διαδικασία του µνηµονίου, το ψηφίσαµε.
Το ψηφίσαµε επί της αρχής, καταψηφίσαµε πολλά άρθρα και
συνεπέστατα συνεχίζουµε να καταψηφίζουµε τα νοµοσχέδια που
έχουν σχέση µε τα άρθρα που είχαµε καταψηφίσει στο µνηµόνιο. Το γεγονός δηλαδή ότι αντιλαµβανόµαστε πως µοναδική
λύση της χώρας ήταν αυτό το οποίο έγινε εκείνη τη στιγµή, δεν
σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε όλη τη διαπραγµάτευση που κάνει η
Κυβέρνηση.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτά εµείς σήµερα ερχόµαστε εδώ πέρα
και λέµε «ΝΑΙ», επί της αρχής ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Και το ψηφίζουµε για ποιο λόγο; Το ψηφίζουµε διότι µέχρι σήµερα αυτό το οποίο γινόταν σ’ αυτήν εδώ τη χώρα ήταν να ψηφίζεται ένας προϋπολογισµός που γνωρίζαµε ότι αυτός ο
προϋπολογισµός δεν θα υλοποιηθεί και φθάναµε ψηφίζοντας τον
απολογισµό όλα τα κόµµατα και συνήθως, αν είχε αλλάξει, η Κυβέρνηση να έρχεται εδώ πέρα και να λέει «πόσο απαράδεκτα έγιναν όλα, αλλά υποχρεούµαστε να ψηφίσουµε αυτόν τον
απολογισµό, διότι διαφορετικά όλες οι δαπάνες και οι πληρωµές
που έχει κάνει το δηµόσιο τίθενται εν αµφιβόλω». Το γεγονός ότι
µπαίνετε στη διαδικασία να έχουµε µια συγκρότηση του προϋπολογισµού είναι στη θετική κατεύθυνση. Και ειδικά αυτό πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό, το ότι δίνετε ένα µακροπρόθεσµο
σχέδιο ώστε να ξέρουµε τι περιµένουµε µετά από δύο χρόνια.
Οπωσδήποτε είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εκεί που έχουµε τις
ενστάσεις -και το έχουµε πει- είναι οι υπερεξουσίες οι οποίες έρχονται στον Υπουργό Οικονοµικών και τις οποίες δεν µπορούµε
να καταλάβουµε, δηλαδή το γιατί πρέπει να µπει σ’ όλη αυτήν τη
διαδικασία, και περισσότερο µπορούµε να σας πούµε ότι διαφωνούµε, σ’ ένα πλαίσιο ρεαλισµού, για το εάν τελικά όλα αυτά
θα υλοποιηθούν.
Αναφέρεστε στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό λόγου
χάρη. Το ερώτηµα είναι: Αυτό το αποθεµατικό, το οποίο κάνετε,
ποιος θα κρίνει ότι είναι έκτακτες ανάγκες, οι οποίες πρέπει να
καλυφθούν; Στην πράξη τι θα γίνεται; Κάθε ανάγκη που θα υπάρχει θα βαφτίζεται «έκτακτη». Είναι σηµαντικό το ότι θα πείτε ότι
εάν τυχόν αυτό το αποθεµατικό ουσιαστικά κατασπαταληθεί θα
πρέπει να έρθετε µε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό. Θεωρώ
ότι πολιτικά θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση οποιαδήποτε κυβέρνηση βρεθεί εδώ πέρα και πει: «έρχοµαι για έναν συµπληρωµατικό προϋπολογισµό». Οπότε είναι κάτι το θετικό. Θα γίνει µια
ενδιάµεση κουβέντα.
Λέτε για το Γραφείο της Βουλής, το οποίο το ψηφίζουµε, αλλά
τελικά, αν δεν γίνουν οι απαιτούµενες τροποποιήσεις στον Κανονισµό της Βουλής, θα είναι µια ωραία ρητορεία και τίποτα παραπάνω. Και γενικότερα πιστεύουµε ότι προσπαθείτε
-ενδεχοµένως και από υποδείξεις, αλλά αυτό δεν µας απασχο-
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λεί εµάς, εµάς µας απασχολεί ότι είναι στη σωστή κατεύθυνσηνα µπει µια τάξη στο θέµα του πώς πρέπει να υλοποιείται ο προϋπολογισµός, πώς πρέπει ο προϋπολογισµός να παρακολουθείται και πώς πρέπει εκτός από τον προϋπολογισµό να έχουµε και
ένα µεσοπρόθεσµο σχέδιο για το τι γίνεται τα επόµενα χρόνια.
Και ως προς αυτό σας έκανε και την πρόταση ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαρκάκης, ότι θα
πρέπει να εξετάσετε µήπως σ’ αυτό το πρόγραµµα θα έπρεπε να
υπάρχει παράλληλα και µια διαδικασία αυξηµένης πλειοψηφίας,
υπό την έννοια ότι αυτό το πρόγραµµα µπορεί να βρεθεί στη
θέση να το υλοποιήσει µια άλλη κυβέρνηση και θα έπρεπε να είχε
δεσµευθεί και να υποχρεωθεί να φέρει προτάσεις.
Πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, ότι έγιναν «εγκλήµατα» και στην Στατιστική Υπηρεσία και στα δηµοσιονοµικά και
έχουµε φθάσει σ’ αυτή την κατάσταση. Όπως γνωρίζετε, εµείς
υποβάλαµε και αναφορά αξιοποίνων πράξεων, που έχει έρθει
αυτή τη στιγµή στη Βουλή. Βέβαια η επιτροπή, την οποία εσείς
ζητήσατε και η οποία έψαξε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, θα σας
θυµίσω ότι αναφέρεται και στην περίοδο 2000-2003. Μπορεί να
µην αναφέρεται βέβαια για ποινικώς κολάσιµες πράξεις, αλλά
αναφέρεται για υπερεκτίµηση εσόδων του κράτους, για υποτίµηση των οφειλών του κράτους, για µεταφορά δαπανών του κράτους στα εξοπλιστικά προγράµµατα, δηλαδή θέµατα που
συσσώρευσαν αυτό το οποίο ζούµε σήµερα. ∆ηλαδή, είχαµε κάποια κραυγαλέα περιστατικά διακυβέρνησης, ειδικά µετά το
2009, που η έκθεση, την οποία έχετε κάνει, ξεκάθαρα λέει ότι
υπήρχε γνώση του εκτροχιασµού και αποστολή παραποιηµένων
στοιχείων, αλλά τέτοιες πρακτικές -δεν θα τις βάλω στη ζυγαριά
να τις ζυγίσω- υπήρχαν και το 2000-2003, σύµφωνα µε την έκθεση την οποία εσείς ο ίδιος έχετε ζητήσει. Και πρέπει κάποια
στιγµή κι εσείς ως ΠΑΣΟΚ να δείτε ποιος ήταν ο δηµοσιονοµικός
εκτροχιασµός που κάνατε εκείνη την περίοδο και ουσιαστικά
στέλνατε στοιχεία στην «EUROSTAT», όχι κραυγαλέες περιπτώσεις -όπως επισηµαίνει η επιτροπή- στην τελευταία διακυβέρνηση, αλλά οπωσδήποτε περιπτώσεις που είχατε υποτιµήσει
πλήρως τα δηµοσιονοµικά στοιχεία του τόπου. Και προφανέστατα και αυτά ευθύνονται για τη σηµερινή κατάσταση.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, θα δώσουµε, όπως σας είπα, ψήφο θετική στο παρόν νοµοσχέδιο. Θα κάνω µια επισήµανση τώρα, την
οποία θα τη συζητήσουµε αύριο βέβαια στη συζήτηση επί των
άρθρων, αλλά σας προκαταλαµβάνω σε µια τοποθέτηση στην
τροπολογία την οποία φέρνετε για την Ολυµπιακή Αεροπορία.
Ουσιαστικά δίνετε το δικαίωµα στον Υπουργό να µπορεί να πληρώσει και µε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Θα πρέπει η διατύπωση εκεί να γίνει ξεκάθαρη. Έχουν ένα εύλογο αίτηµα οι
άνθρωποι και πρέπει να ξέρουν όταν λέµε «οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου» ποιας διάρκειας θα είναι. Είναι κάτι το οποίο είναι
εύλογο. ∆εν έρχονται εδώ πέρα να αρνηθούν την πληρωµή µε
οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, αλλά θέλουν να γνωρίζουν σε
τι βάθος χρόνου υπάρχει. Πιστεύω ότι θα το δείτε, για να τοποθετηθείτε αύριο.
Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο ειπώθηκε εδώ
πέρα –και πραγµατικά δεν το κατάλαβα- από τον εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Σας έφερε µια απόφαση
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δεν µπορώ να καταλάβω το εξής. Εσείς έχετε κάποια αρµοδιότητα να µιλήσετε µε
τον Πρόεδρο του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το τι
απόφαση θα βγάλει σε µια ιδιωτική διαφορά; Προφανώς οι αποφάσεις ή µε τη µία πλευρά πάνε ή µε την άλλη. Το δικαιϊκό µας
σύστηµα ευτυχώς έχει εφετείο, οπότε εάν τυχόν έχει αδικηθεί ο
συγκεκριµένος συνδικαλιστής, όπως ισχυρίζεται, -κι ενδεχοµένως µπορεί να είναι έτσι, διότι πολλές φορές έχουµε δει πρωτόδικες αποφάσεις να πέφτουν στο εφετείο- έχει το δικαίωµα να
πάει στο εφετείο, έχει το δικαίωµα να πάει στον Άρειο Πάγο.
Αλλά ζητά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος νοµοθετική πρωτοβουλία για µία απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών; Πραγµατικά είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω.
Και εντέλει, για να κλείσω, θέλω να πω το εξής, κύριε Υπουργέ.
Το πρόβληµα και µε την Κυβέρνησή σας και µε την Αριστερά
είναι το εξής, ότι σε συνθήκες κρίσης, σε δύσκολες συνθήκες
όλοι βγαίνετε και λέτε ότι «τα µέτρα τα οποία υλοποιούµε δεν

είναι µέτρα της ιδεολογίας µας». Και ρωτώ: ο σοσιαλισµός έχει
λύσεις; ∆ιότι αν βγαίνει η Κυβέρνησή σας, η σοσιαλιστική και λέει
«αναγκαζόµαστε να πάρουµε αυτά τα µέτρα, που δεν συµφωνούν µε την ιδεολογία µας» η απάντηση είναι: άρα, σε στιγµές
κρίσης ο σοσιαλισµός δεν έχει λύσεις. ∆ιότι αν είχε λύσεις, θα
φέρνατε σ’ αυτή την κρίση τις λύσεις που µπορεί να έχει ο σοσιαλισµός. Και µέχρι στιγµής ξεκάθαρα από κανένα κοµµάτι της
Αριστεράς και από κανένα κοµµάτι του ΠΑΣΟΚ δεν έχω ακούσει
σ’ αυτή την κρίση που βιώνει ο τόπος ποια είναι η ρεαλιστική πρόταση του σοσιαλισµού.
Άρα τελικά, στις στιγµές κρίσης, πάλι η φιλελεύθερη οικονοµία
είναι αυτή που πρέπει να δώσει λύσεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πλεύρη.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με συγχωρείτε, κύριε Πλεύρη. ∆εν περίµενα να είστε βαρήκοος και να µην ακούτε επί τόσα χρόνια τις προτάσεις που κάνει
η Αριστερά και δεν περίµενα να µην έχετε αντιληφθεί τον πολιτικό χάρτη της χώρας, ώστε να απευθύνεστε στην Κυβέρνηση –
δεν µιλάω προσωπικά, στον Υπουργό Οικονοµικών µόνο- και να
τους λέτε για σοσιαλιστικές λύσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Μα, σοσιαλιστές ήταν τότε. Έτσι λέγονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πλεύρη, πρέπει κάποτε να αντιληφθείτε ότι έχουµε µια Κυβέρνηση η οποία έχει υπερακοντίσει τα απώτατα όρια των ακραίων νεοφιλελεύθερων,
συντηρητικών δογµάτων κι ότι αυτά τα οποία εφαρµόζονται εδώ
στην Ελλάδα είναι άνευ προηγουµένου, κατά τα λεγόµενα των
επικεφαλής της τρόικας, σε όλο τον πλανήτη. ∆εν έχουν εφαρµοστεί, όσον αφορά τη σκληρότητα και την αντιλαϊκότητά τους,
πουθενά!
Κάποτε λέγανε ότι «θα έρθει η Αριστερά και θα σας πάρει το
χωράφι». Βλέπουµε τώρα ότι το χωράφι του κόσµου, του µικροµεσαίου αγρότη, το παίρνει ο καπιταλισµός. Κάποτε λέγανε επίσης ότι «θα έρθει η Αριστερά και θα σας πάρει το µαγαζί».
Βλέπουµε ότι ο καπιταλισµός κλείνει τα µαγαζιά των ανθρώπων
πλέον, κύριοι. Κάποτε λέγανε ότι «θα έρθει η Αριστερά και θα
σας πάρει και το σπίτι». Τώρα το σπίτι το παίρνουν οι τράπεζες!
Υπερψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
από τις τρεις πτέρυγες της Βουλής, Νέα ∆ηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ
και ΛΑΟΣ, και βλέπω ότι ήταν τόσο ωραία αυτή η συναίνεση που
τη συνεχίζετε και επί του παρόντος νοµοσχεδίου, το οποίο επί
της αρχής το υπερψηφίζετε πάλι.
Επίσης λέγανε ότι «θα έρθει η Αριστερά και θα σου πάρει την
περιουσία», όπως το φορτηγό, ας πούµε. «Το φορτηγό θα στο
πάρει η Αριστερά». Βλέπω τώρα ότι το φορτηγό τους το παίρνει
πάλι ο καπιταλισµός.
Θα φθάσουµε στο σηµείο που θα λένε «του ξυπόλητου θα του
πάρουν τα παπούτσια άµα θα έρθουν οι αριστεροί». ∆εν περνάνε
πλέον αυτά τα πράγµατα! Και θα σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Τι
απεργίες θέλετε να γίνονται σ’ αυτή τη χώρα επιτέλους; Να µας
το πείτε. Κι εσείς που ενοχλείστε από τις απεργίες να µας πείτε
τι απεργίες θέλετε.
Πείτε µας, ποιες θεωρείτε θεµιτές απεργίες; Αυτές που δεν
ενοχλούν κανέναν; Αυτές που δεν πειράζουν κανέναν; Αυτές που
δεν θίγουν κανένα συµφέρον;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Να µη θίγουν τους άλλους πολίτες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν γίνεται, κύριοι και κυρίες, να
υπάρχουν απεργίες, οι οποίες να µη θίγουν συµφέροντα, να µην
ενοχλούν, να µην πειράζουν! ∆εν γίνεται αυτό το πράγµα! ∆εν γίνεται! Αλλιώς δεν θα ήταν απεργία! Αν πάµε σε ένα νέο ορισµό,
στην εποχή της τρόικα και του µνηµονίου, όπου η απεργία είναι
κάτι το οποίο θα γίνεται µέσα σε κλειστή γυάλα και δεν θα ενοχλεί τον περίγυρο και ιδιαίτερα δεν θα ενοχλεί κανένα συµφέρον, τότε, µε συγχωρείτε, δεν υπάρχουν απεργίες! Οι απεργίες
έχουν µπει στο ψυγείο! Και πολύ φοβούµαι ότι έχουµε µπει σ’
αυτήν την προκρούστεια λογική, την ακραία αυταρχική λογική
και ξέρετε ότι τα µέτρα κατά της απεργίας και των απεργιών δια-
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δέχονται µία προπαγάνδα, η οποία γίνεται σε βάρος των απεργών και των απεργιών και η οποία γίνεται συλλήβδην από τον κατεστηµένο πολιτικό κόσµο και από τα Μέσα Ενηµέρωσης. Μετά
ακολουθούν τα µέτρα.
Φθάσαµε στο σηµείο όλες οι απεργίες του τελευταίου διαστήµατος να έχουν κηρυχθεί παράνοµες και καταχρηστικές και
τώρα να πηγαίνουµε σε επιστράτευση! Σε επιστράτευση! Από
πού και ως πού επιστράτευση; Και πιστεύετε ότι θα έχει αποτελέσµατα η επιστράτευση σ’ αυτό τουλάχιστον που επιδιώκετε;
Επικίνδυνες προεκτάσεις θα έχουν αυτά τα µέτρα. Άκρως επικίνδυνες προεκτάσεις για τον τόπο και τις άµεσες εξελίξεις!
Πηγαίνετε να διαλύσετε το συνδικαλιστικό κίνηµα, αν όχι και να
το καταργήσετε, διότι καταργείτε τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Πάνε οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις! Από τη στιγµή που δεν υπάρχει διαιτησία, ισχύει ένας
κανόνας, ένας νόµος, ο νόµος του καπιταλιστή, ο νόµος των αφεντικών. Το ύστατο καταφύγιο, η προσφυγή των εργαζοµένων
ήταν να προσφεύγουν στη διαιτησία µονοµερώς και να επιζητούν
αυξήσεις, οι οποίες βρίσκονταν στα κατώτατα όρια που µπορούσαν να πάρουν απέναντι στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας.
Τώρα, αυτό καταργείται! Καταργείται ο ΟΜΕ∆ πραξικοπηµατικά,
αντισυνταγµατικά!
Καταργούνται και οι ίδιες οι συλλογικές συµβάσεις, ενώ είχαν
προηγηθεί διατάξεις που τις καταργούσαν. ∆ιότι όταν ορίζεται
δια νόµου ότι οι νέοι θα πληρώνονται κάτω από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση, δεν υπάρχει Εθνική Συλλογική Σύµβαση, κύριοι!
Όταν διά νόµου λέει ότι οµοιοεπαγγελµατικές ενώσεις ή επιχειρησιακά σωµατεία θα µπορούν να υπογράφουν συµβάσεις, δηλαδή µε είκοσι άτοµα, οι οποίες θα είναι κάτω ακόµα και από την
Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, πάει η ιεραρχία των συλλογικών συµβάσεων! ∆εν ισχύει απολύτως τίποτα από εκεί και
πέρα!
Άρα, διαλύουµε και το συνδικαλιστικό κίνηµα, διαλύουµε και
τις συλλογικές συµβάσεις! Για ποια δηµοκρατία οµιλούµε; Τη δηµοκρατία της νεοαποικιοκρατίας των υπαλλήλων της τρόικα;
Υπάρχει νέος ορισµός δηµοκρατίας; Η δηµοκρατία του «ψυγείου», όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα αντίστασης και αγώνα των εργαζοµένων; Πού οδηγείται
αυτή η χώρα επιτέλους; Σε οικονοµική καταστροφή, η οποία θα
συνοδευτεί µε ένα απέραντο και απεριόριστο αυταρχισµό;
Και βλέπουµε εδώ πέρα τις τροπολογίες και τις άλλες τροπολογίες τις οποίες έχετε καταθέσει. Μιλάµε για την εκποίηση εθνικού πλούτου, όλης της δηµόσιας περιουσίας, την οποία είδα –όχι
µε έκπληξη, γιατί είναι αναµενόµενο- να τη στηρίζει και η Νέα ∆ηµοκρατία. Μιλάµε για εκποίηση του εθνικού πλούτου, της ακίνητης και κινητής περιουσίας, όλων των µορφών, µε διαδικασίες
εξπρές, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων διατάξεων –αυτά
λέει η τροπολογία- και χωρίς τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Πού γίνονται αυτά τα πράγµατα; Στα παλιά µας τα παπούτσια
το Σύνταγµα, η νοµιµότητα, το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο; Άρονάρον, εξπρές, πουλάµε τα πάντα; Τι θέλετε να κάνετε; Θέλετε να
γεµίσετε την Ελλάδα «Βατοπέδια»; Αυτό θέλετε να κάνετε; Να
γεµίσει η Ελλάδα «Βατοπέδια»; Πού οδηγείτε αυτή τη χώρα; Και
είναι δυνατόν αυτά να έρχονται µε τροπολογίες νυκτός, µε τροπολογίες το βράδυ της Παρασκευής, για να µην περάσουν ούτε
υπό τη βάσανο της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής ούτε
υπό τη βάσανο των Επιτροπών της Βουλής ούτε υπό τη βάσανο
των φορέων; Έτσι θα έρθουµε, δηλαδή ψεκάστε-σκουπίστετελειώσατε και θα τελειώνουµε µε τον εθνικό πλούτο;
Πουλάµε δηµόσιες τράπεζες! Εκποιούνται δηµόσιες τράπεζες!
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» κάνει πρόταση. ∆εν µπορούµε να αρνηθούµε, λέει, την πρόταση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αλίµονο!
Την εξετάζουµε! Τι εξετάζετε; ∆εν κατάλαβα. Προνοµιούχες µετοχές αγοράσατε για να στηρίξετε την κεφαλαιακή επάρκεια της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Θα αποδεχθεί το δηµόσιο µία τράπεζα,
της οποίας έρχεται να στηρίξει την κεφαλαιακή της επάρκεια, να
εξαγοράζει συνέχεια δηµόσιες τράπεζες, µε τα λεφτά που έδωσε
για την κεφαλαιακή της επάρκεια;
Θεωρείτε ότι αυτές είναι διαδικασίες που εν πάση περιπτώσει
–πέραν των απαράδεκτων ιδιωτικοποιήσεων- µπορεί να γίνουν
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παραδεκτές από οποιονδήποτε κανόνα; Και όµως, ανοίγετε το
δρόµο εκποίησης όχι µόνο των δηµοσίων επιχειρήσεων, αλλά
τώρα και του εθνικού πλούτου.
Όσον αφορά τις αποζηµιώσεις, από πού και ως πού οι αποζηµιώσεις των εργαζοµένων που τους έχετε απολύσει, τους έχετε
διώξει από τη δουλειά, θα πληρώνονται µε οµόλογα; Εδώ, ο
νόµος σας δέσµευε σε δύο µήνες να πληρώσετε τους εργαζόµενους! Ο νόµος! Τον καταργείτε και λέτε ότι θα πληρώσετε µε
οµόλογα. Και ρωτάµε, ποια οµόλογα; Τα οµόλογα, λέει, τους
όρους και τις διαδικασίες έκδοσης των οποίων θα τα αποφασίσει
ο κύριος Υπουργός.
Έλεος, κύριοι! Τι θα αποφασίσετε; ∆εν κατάλαβα! Πόσο θα
τους κόψετε τις αποζηµιώσεις; Αυτά που θα πάρουν µπορούν να
φθάσουν σε σηµείο εξευτελισµού µε τέτοιου είδους διαδικασίες
και αυταρχικές εξουσιοδοτήσεις για αποφάσεις εν λευκώ, ερήµην της Βουλής και ερήµην των εργαζοµένων, του τύπου «θα σας
πω εγώ τι θα πάρετε όταν το αποφασίσω και όπως θα το αποφασίσω». ∆ηλαδή, οµόλογα zero-coupon, οµόλογα δεκαετή, πενταετή, εικοσαετή, πεντηκονταετή; Τι θα βγάλετε επιτέλους;
∆ιότι για να κάνει κάποιος τέτοιες εξουσιοδοτήσεις, µπορεί να
υποθέσει τα χειρότερα ως προς την έκδοση οµολόγων που θέλετε να κάνετε. ∆ιότι αν θέλατε κάτι το οποίο τουλάχιστον να
τρώγεται –απαράδεκτο για µας γιατί έπρεπε να πληρώσετε κανονικά τις αποζηµιώσεις, όπως οφείλατε µε βάση το νόµο- αν θέλατε κάτι λογικό, θα το λέγατε! Θα λέγατε «θα εκδώσουµε
οµόλογα αυτού του είδους». Τίποτα δεν λέτε! Λέτε «εγώ θα το
αποφασίσω», «εξουσιοδοτώ τον εαυτό µου».
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα, όπως απαράδεκτο και στην
ουσία συνιστά εκτροπή από τις διαδικασίες διακυβέρνησης της
χώρας που ξέραµε µέχρι τώρα, είναι αυτό το νοµοσχέδιο το
οποίο µας το φέρνει η Κυβέρνηση στο όνοµα της διαφάνειας.
Εγώ τι βλέπω σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, κύριοι; Και παρακαλώ για
τον αντίλογο οποιουδήποτε απ’ αυτούς που θα το ψηφίσει, αλλά
µε συγκεκριµένα στοιχεία.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι, ο Υπουργός Οικονοµικών, από εδώ
και µπρος γίνεται ένας «υπερυπουργός», αν όχι «υπερπρωθυπουργός» της χώρας. Και αναρωτιέµαι, µε τις αρµοδιότητες και
τις εξουσιοδοτήσεις που δίνει –όχι σε σας προσωπικά, αλλά στον
εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών- το άρθρο 3, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ταξίδια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός,
όταν ο Υπουργός Οικονοµικών ελέγχει τα πάντα; Ελέγχει τις κατανοµές των κονδυλίων, το πού θα πάνε, πόσο θα πάνε, τι θα γίνεται ακριβώς!
Ποιους έχει υπαλλήλους ο Υπουργός Οικονοµικών από εδώ
και εµπρός, για να διεκπεραιώνει το έργο του; Έχει υπαλλήλους
Υπουργούς. Γιατί το άρθρο 5 στην ουσία µετατρέπει τους Υπουργούς σε υπαλλήλους και διεκπεραιωτές της διαχείρισης που έχει
διαµορφώσει ο Υπουργός Οικονοµικών.
Μάλιστα –για του λόγου το αληθές και για το ακριβές της υπόθεσης- δείτε και το άρθρο 3Β στο άρθρο 5, όπου ο υπερ-υπουργός των Οικονοµικών ορίζει και προϊστάµενο οικονοµικών
υπηρεσιών σε κάθε φορέα, ανεξαρτήτως Υπουργείου, ο οποίος
έχει το κλειδί της οικονοµικής στην ουσία, διαχείρισης και των
πλαισίων σε κάθε φορέα.
Ε µε συγχωρείτε! Μάλιστα εδώ επαναλαµβάνεται, χωρίς να διευκρινίζεται, ότι αυτός ο Υπουργός Οικονοµικών, µε αυτές τις
αρµοδιότητες και τον τοποτηρητή που θα έχει σε όλα τα Υπουργεία µπορεί να υπογράφει, για λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου δανειακές συµβάσεις, περιλαµβανοµένου του προσδιορισµού των εφαρµοστέων όρων και προϋποθέσεων, χωρίς να παραπέµπει εδώ ούτε καν στη συζήτηση ή την κύρωση από τη
Βουλή.
Αυτά τα πράγµατα νοµίζω ότι είναι απαράδεκτα. ∆ιαµορφώνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο και µάλιστα στο όνοµα της διαφάνειας. Αλλάζει πλέον από εδώ και εµπρός όλο το πλαίσιο. Οι
προϋπολογισµοί και οι µακροπρόθεσµοι προϋπολογισµοί µπαίνουν στη λογική της τρόικας και του Συµφώνου Σταθερότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπονται από ένα και µόνο κριτήριο: τη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση, µε υπερ-υπουργό «δι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

κτάτορα» τον Υπουργό Οικονοµίας. Αυτή είναι η προοπτική
αυτής της χώρας. Με αυτήν την κατεύθυνση αυτή η χώρα δεν
έχει καµµία απολύτως προοπτική.
Θα καταψηφίσουµε, όπως είπαµε, το νοµοσχέδιο και επιφυλάσσοµαι να συνεχίσω τις παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου
του νοµοσχεδίου, σε συνεργασία µε τον εισηγητή µας Μιχάλη
Κριτσωτάκη, αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Λαφαζάνη.
Προτείνω, κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουµε επί της αρχής και
να λύσουµε τη συνεδρίαση για απόψε, επιδεικνύοντας αυτήν την
κοινοβουλευτική διακριτικότητα που σας έχω προαναγγείλει.
Έτσι και αλλιώς θα µιλήσετε πρώτοι αύριο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Να έχουµε περισσότερο χρόνο
αύριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα έχετε και την ανοχή
του Προεδρείου.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

δίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 22.24’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέµπτη 29 Ιουλίου 2010 και ώρα 9.30’ µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο:
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «∆ηµοσιονοµική
∆ιαχείριση και Ευθύνη».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Θ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
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